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Abstract 
dissolved for any reason and the goods are in the hands of the buyer, he is obliged 
to return the goods; But if the other party refuses to receive the goods, in Iranian 
law, the solution that has been considered is to refer to the ruler to oblige the 
owner of the goods to receive. If the owner of the goods is not required to do so, 
the only thing that happens is the change of iodine to a safe deposit. In some legal 
systems, the solution is to resell the goods. One of the most important legal texts 
in this regard is the Convention on the International Sale of Goods. The study of 
the possibility of replay in Iranian law is the main question of this research, which 
has been addressed in a descriptive-analytical manner and with library tools. 
From the available data, it has been obtained that, firstly, in transportation 
contracts in Iranian law, this issue has been explicitly accepted without any 
shortcomings. Secondly, regarding compulsory resale, it is a matter of common 
sense that the trustee should resell. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
After the sale, the seller has to deliver the 
goods, and if the purchase agreement is 
dissolved for any reason, the buyer is 
obliged to return the goods. However, if 
the other party refuses to retake the 
goods, in Iranian law, he must be forced to 
do so. Otherwise, he must change the 
possession under a defective title to a 
possession in trust and provide a safe 
deposit. In some legal systems, the 
solution is to resell the goods. One of the 
most important legal texts in this regard is 
the Convention on the Contracts for 
International Sale of Goods. The possibility 
of resale in the Iranian law is the main 
question of this research. The available 
data analysis has shown that, first, in 
transportation contracts in the Iranian 
law, this issue has been explicitly 
accepted. Second, regarding the 
compulsory resale, it is a matter of 
common sense that the trustee should 
resell the goods. 

2. Methods 
The present research has been done using 
library data and receipts and classifying 
them according to the subject matter. 

3. Conclusion 
Resale of goods is accepted in various legal 
systems, especially Kamnola legal systems, 
as a solution to prevent damage or 
corruption of goods in a situation where 
the parties of the contract have a dispute 
and are not willing to receive their goods. 
Since it is not possible to expect and 
impose an obligation on one of the parties 
to keep the goods for an indefinite period 
of time, the issue of voluntarily and 
compulsorily resale has been proposed by 
the law. According to the philosophy of 
resale, determining the voluntary resale is 

the right of the preserver of the goods and 
compulsory resale is his duty. 

In the Iranian law, the issue of whether the 
resale should be voluntary or compulsory 
is a matter of dispute among jurists. 
However, it should be noted that a review 
of the law on transportation reveals 
whether voluntary resale or compulsory 
resale is acceptable to the legislature. Due 
to the fact that transportation contracts 
are rooted in the lease contract and the 
lease contract is one of the exchange 
contracts, by inducing the nature of resale 
rules, they can be extended to other 
exchange contracts, including the sale 
contract. Considering the compulsory 
resale, it should be noted that the resale 
rules have been accepted in cases where 
possession under a defective title is 
changes to a possession in trust and that 
there is no difference between the 
obligations arising from lawful possession 
to possession caused by contracts. As a 
result, it can be said that this is a general 
rule in all trust contracts and is supported 
by rational and customary certainties. 
Thus, when the goods are subject to 
corruption, the trustee must resell the 
goods. This can be deduced from Article 
612 of the Civil Code, which considers the 
customers in preservation of the goods. 
Therefore, it can be said that in case of 
non-resale, the depositor has the right to 
claim damages. 
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( و  1980کنوانسیون بیع بین المللی کاال )بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در  . میثم اکبری دهنو و هانی حاجیان و   دهنو اکبری میثم
 حقوق ایران با تأکید بر قوانین حمل و نقل 

 علمی پژوهشی 

 بین  بیع  کنوانسیون  در(  اضطراری  و  خودیار  فروش)  مبیع  بازفروش 
 نقل  و  حمل  قوانین   بر  تأکید  با  ایران  حقوق  و(  1980)  کاال  المللی

  *2حاجیان هانی ،  1دهنو  اکبری میثم

 
 پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق،  1
 دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، تهران، ایران  2
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 تاریخ دریافت: 
 1400  مرداد 09

 : پذیرشتاریخ 
 1400 آبان 17

 : تاریخ انتشار
 1400 آذر  ۶

 چکیده
  دلیل  هر  به   بیع  که  صورتی  در  همچنین  بوده،  مبیع  تسلیم  به  موظف  فروشنده  بیع  انجام  از  پس

  طرف   اگر  اما  نماید؛  کاال  استرداد  به  اقدام  است  موظف  باشد  خریدار  دست  در  کاال  و  گردد  منحل
  حاکم   به  مراجعه  شده  اندیشیده  که   راهکاری  ایران   حقوق   در  نگردد  کاال  دریافت   به   حاضر  مقابل
  تنها  نگردد  امر  این  به  ملزم  کاال  صاحب  که  صورتی  در.  باشدمی  دریافت  به  کاال  صاحب  الزام  جهت

  که  راهکاری حقوقی هاینظام از  برخی در. است امانی به ضمانی  ید تغییر گرددمی واقع که اتفاقی
 خصوص   این  در  که  قانونی  متون  ترینمهم   از.  باشدمی  کاال  بازفروش  شده  بینیپیش  خصوص  این  در

  سئوال  ایران  حقوق  در  بازفروش  امکان  بررسی.  باشدمی   کاال  المللی  بین  بیع  کنوانسیون  دارد   وجود
  شده  پرداخته  آن   به   ایکتابخانه   ابزار   با  و  تحلیلی  توصیفی  شیوه  با   که   است   تحقیق  این  اساسی

  حقوق   در  نقل  و  حمل  قراردادهای  در  ً-اوال  که  آمده  بدست  مطلب  این  موجود  هایداده   از.  است
ً .  است  گرفته  قرار  پذیرش  مورد  کاستی  و  کم  هیچ  بدون  و  صراحت  به  موضوع  این  ایران   در  -ثانیا

 به   اقدام  باید  امین   که  است  امانت  قواعد  عقلی  مسلمات  از  مطلب  این  اجباری  بازفروش  خصوص
 .نماید بازفروش

 :موضوعات
 خصوصی حقوق

 کلیدواژه ها: 
  اختیاری فروش کاال، بازفروش

  فروش ، ( خودیاری)
  کاال، حفظ ،(اضطراری)اجباری

 غیر، مال فضولی اداره امین،

 

 

 

 
   انی حاج یهان :نویسنده مسئول * 

حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد  دانشجوی مقطع دکتری  آدرس:
 اسالمی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

 hanihajian@gmail.com ایمیل:
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( و حقوق ایران با تأکید بر  1980بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در کنوانسیون بیع بین المللی کاال ). حاجیان  هانیو   دهنو اکبری میثم
 قوانین حمل و نقل 

 مقدمه 1
از قبض   معامله ممکن است خریدار  انجام  از  پس 
مبیع خوداری نماید و یا در صورتی که به هر دلیل  
قرارداد فسخ گردد مبیع در دست خریدار باقی مانده  
این   در  نباشد؛  کاال  تحویل  به  حاضر  فروشنده  و 
صورت ید حافظ کاال امانی بوده و قواعد امین در این  

می جاری  طحالت  بر  مورد گردد.  کلی  قاعده  بق 
ماده   در  مذکور  ایران  مدنی  قانون  در   273پذیرش 

گردد و دیگر حافظ کاال با تحویل کاال به حاکم بری می
 ً  -مسئولیتی نخواهد داشت اما تحویل به حاکم اوال

باشد چراکه در وضعیت موجود ای نمیراهکار ساده
باشد که شاید حداقل یک  مستلزم روند دادرسی می

ً سال به ط در این مدت ممکن است    -ول انجامد، ثانیا
بردارنده   در  یا  و  گیرد  قرار  فساد  معرض  در  کاال 

ای گزاف برای حافظ کاال باشد. در حقوق برخی  هزینه
و  انگلیس  و  آمریکا  جمله  از  دنیا  کشورهای  از 
همچنین در کنوانسیون بیع بین المللی کاال در ماده  

که به باز    حقی مورد شناسایی قرار گرفته است  88
فروش کاال مشهور گردیده است. بر طبق قواعد این  

این  نظام موارد  از  کاال در برخی  های حقوقی حافظ 
حق را داشته است، و در برخی موارد مکلف است  
برای جلوگیری از زیان به صاحب کاال اقدام به فروش  
مخارج   کسر  از  پس  را  آن  حاصل  و  نموده  کاال 

 نگهداری نماید. 

ع که آیا این حق بازفروش کاال بر طبق  این موضو
می پذیرش  قابل  ایران  حقوقی  امری  قواعد  باشد 

باشد و نظرات متفاوتی از سوی اساتید  اختالفی می
اولین   است.  گریده  ارائه  خصوص  این  در  حقوق 
استادی که در این خصوص اقدام به تحقیق پرداخته  

  باشد. ایشان بر مبنای استاد فرزانه دکتر صفایی می
نظریه تقاص امکان شناسایی حق بازفرش در حقوق  
دکتر   ایشان  از  است. پس  دانسته  متصور  را  ایران 
حسن محسنی نیز در مقاله خود این موضوع را مورد  
همسو   صفایی  دکتر  نظریه  با  و  داده  قرار  بررسی 
اما در مقابل اساتیدی همچون دکتر    گردیده است؛ 

اختیاآقمشهد بازفروش  حق  استدالتی  با  ری  ی 
)خودیاری( را در حقوق ایران به رسمیت نشناخته و 

ای مبنی بر  اند به دلیل عدم وجود مادهبیان داشته
حق بازفروش این حق با قواعد حقوقی ایران سازگار  

باشد. تمامی اساتیدی که در این زمینه تحقیق  نمی
ای که اند در حقوق ایران مادهاند بیان داشتهنموده

حق   صراحت  قرار  به  قانونگذاری  مورد  را  بازفروش 
های که در  داده باشد، وجود ندارد. در خالل بررسی

شود برخالف  گردد مشخص میاین مقاله انجام می
نظر مذکور در حوزه حقوق حمل و نقل موادی وجود 

 اند. دارد که حق بازفروش را مورد شناسایی قرار داده

های  اربا توجه به اینکه نهاد بازفروش برخی راهک 
ی بیع و مخصوصاً تعهدات فروشنده و تازه در زمینه

بایست به صورت دقیق  نماید میخریدار را ارائه می
قواعد   ابتدا  مقاله  این  در  گیرد،  قرار  بررسی  مورد 
و  آمریکا  و  انگلیس  کشورهای  حقوق  در  بازفروش 

کنوانسیون   در  )  یالملل  نیب   عیبسپس    ( 1980کاال 
د، سپس موضع حقوق ایران گیر مورد بررسی قرار می

و آراء موافقین و مخالفین مورد بررسی قرار گرفته و 
شود  پس از آن به بررسی قوانین موجود پرداخته می

و در آخر بر مبنای قوانین حوزه حمل و نقل نتیجه  
باید اعالم شود نهاد باز فروش  گیری می شود. بدواً 

با   مبیع در صورت درج به صورت شرط ضمن عقد 
نبوده و کتاب و سنت  به اینکه شرطی مخالف    توجه

تواند  مخالفتی با مقتضای ذات عقد بیع نداشته، می
راهکار مناسبی برای تکمیل تعهدات بایع و مشتری  
باشد؛ اما این موضوع به دلیل بداهت امر خارج از  

 شود. موضوع این مقاله بوده و به آن پرداخته نمی

سابقه تقنینی در خصوص باز  2
 الفروش کا

در خصوص نهاد باز فروش کاال گفته شده است که  
کشور در  باید  را  نهاد  این  تاریخی  های  سابقه 

موسوی،  معزی،  )امیر  کرد  جستجو  اسکاندیناوی 
(. اما صرف نظر از کشورهای اسکاندیناوی، 31:  1393

می کاال  فروش  باز  حق  خصوص  قوانین  در  شود 
المللی کاال را کشورهای ذیل و کنوانسیون بیع بین  

 بررسی نمود. 
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( و  1980کنوانسیون بیع بین المللی کاال )بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در  . میثم اکبری دهنو و هانی حاجیان و   دهنو اکبری میثم
 حقوق ایران با تأکید بر قوانین حمل و نقل 

 انگلیس 2.1
طبق کامن لو و قانون فروش کاال    سی در حقوق انگل 

همچن   1982مصوب   در   نیو  که  کاال  فروش  قانون 
تصو  یالدی م   1979  خیتار باز    دهیرس  بیبه  حق 

 شده است: رفتهی پذ لیفروش کاال به شرح ذ

در موردی که حق بازفروش در صورت نقض   -1
سوی   از  بایع قرارداد  برای  صریحاً  خریدار 

 ( 48- 4شناخته شده باشد) ماده 

خودداری   -2 قیمت  پرداخت  از  خریدار  هرگاه 
 ( 48-3کند و کاال ضایع شدنی باشد)ماده 

هرگاه قیمت پراخت نشده و فروشنده قصد  -3
خود را به باز فروش به خریدار اعالم کند و 
با وجود آن، خریدار در یک مدت معقول از  

 (48-3ری نماید)پرداخت قیمت خودا

هنگامی که خریدار از اجرای تعهدات ناشی   -4
نقض   مرتکب  و  زده  باز  سر  قرارداد  از 

به   1اساسی  صورت  این  در  باشد.  شده 
می بایع  لو  کامن  را موجب  قرارداد  تواند  

خود  مال  مانند  را  معامله  مورد  و  فسخ 
 بفروشد.

یا  -5 کلی  مال  یک  معامله  مورد  که  هنگامی 
لی هنوز بایع تعهدی به کاالی آینده باشد و

تعیین آن نداشته باشد، در این صورت بایع 
واجد  که  را  کاالئی  از  هریک  است  ذیحق 
مالک   بعنوان  باشد  معامله  مورد  اوصاف 

)صفایی،     - 45۶:  1392بفروشد 
Benjimin,1974,539 .) 

مصوب   کاال  فروش  قانون  در    1979در  میالدی 
مورد مجاز  موارد باز فروش کاال را در چهار    48ماده  

 گردد: شمرده است که در ذیل بیان می

مورد  -1 در  فروشنده  تعهد  هنوز  که  زمانی 
تسلیم کاال به شکل التزام به تسلیم کاالی  
معینی تحقق نیافته باشد. روشن است که 
در این حالت اگر فروشنده اقدام به فروش 

 
1 fundamental breach 

هیچ کند،  مقابل کاال  در  مسئولیتی  گونه 
توان گفت یمشتری نخواهد داشت؛ زیرا نم

تسلیم کدامیک از کاال به مشتری اول بر او 
 الزم است 

بیع  -2 به فسخ عقد  اقدام  زمانی که مشتری 
تواند فسخ کند. در این حالت فروشنده می
تواند اقدام را قبول کند، و در این صورت می

 به بازفروش کاال کند. 

زمانی که در عقد بیع تصریح شده باشد که  -3
ه تعهدات خود،  در صورت اخالل مشتری ب 

خواهد  را  کاال  بازفروش  حق  فروشنده 
 داشت.

یا  -4 و  باشد  تلف  معرض  در  کاال  که  زمانی 
فروشنده به مشتری اخطاری داده باشد که 
به زودی اقدام به بازفروش کاال خواهد کرد، 
این حال مشتری قیمت را پرداخت  با  ولی 

)ارسطا،   باشد  بند  108:  1381نکرده  از   .)3 
د که در این فرض عقد فسخ آی چنین بر می

بند   از  اما  می  4گردیده  بر  که چنین  آید 
نمی فسخ  بازفروش  بلکه مبنای  باشد 

عقد  به  پایبندی  و  مشتری  برای  فروشنده 
 نماید.  اول اقدام به باز فروش مبیع می

 ایاالت متحده آمریکا   2.2
قانون   موجب  به  آمریکا  متحده  ایاالت  حقوق  در 

تجاری) الشکل  در  (u.c.c2متحده  از   49که  ایالت 
ایالت مورد پذیرش قرار گرفته و به مورد    50مجموع  

می گذاشته  راهاجرا  از  یکی  از شود  حمایت  های 
فروشنده در برابر خریدار که مرتکب نقض تعهدات  

کاال می فروش  باز  اجازه  گردیده  به  .  باشدقراردادی 
قانون مذکور هرگاه خریدار بدون    2-703موجب ماده  
از پذیرفتن کاال خوداری نماید یا پذیرش    دلیل موجه 

آن را لغو نماید یا از پرداختن ثمن معامله یا اجرای 
تواند یکی  قرارداد کالً یا جزئاً امتناع کند، فروشنده می

 از اقدامات زیر را انجام دهد: 

2 Uniform Commercial cod 
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تطبیقی حقوق پژوهشنامه  

Comparative Law Biquarterly 

( و حقوق ایران با تأکید بر  1980بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در کنوانسیون بیع بین المللی کاال ). حاجیان  هانیو   دهنو اکبری میثم
 قوانین حمل و نقل 

 از تسلیم مورد معامله خودداری کند.  -1

به  -2 تسلیم  منظور  به  که  را  کاال  تحویل 
ی حمل و نقل یا شخص مشتری، به متصد

 دیگر سپرده شده، متوقف کند. 

خسارات  -3 و  کند  بازفروش  را  معامله  مورد 
 ناشی از آن را نیز مطالبه نماید.

کاال،  -4 گرفتن  تحویل  از  خریدار  امتناع  برای 
ثمن  االقتضاء  عند  یا  بخواهد  خسارت 

 معامله را مطالبه کند. 

از سوی   -5 آن  اجرای  عدم  علت  به  را  قرارداد 
 خریدار، فسخ نماید. 

به غیر از فسخ و باز فروش کاال که به داللت  -۶
رسد قابل جمع چنین به نظر می 5و  3بند 
قابل نمی فوق  در  مذکور  طرق  سایر  باشد 

باشد و استفاده یکی از آنها بایع را جمع می
 کند.های دیگر محروم نمیاز استفاده از راه

قانون    2-70۶شرایط تفصیلی بازفروش در ماده  
شده   بیان  ماده  این  در  است.  گردیده  بیان  مذکور 

تواند مال  است فروشنده متضرر از تخلف خریدار می
ماده   شرایط  وفق  و  کند  بازفروش  را  معامله  مورد 

در صورتی که قیمت بازفروش کمتر از قیمت    703-2
و نیز خسارات تبعی   باشد، تفاوت قیمت  قراردادی 

لبته بازفروش الزامی نیست و  وارده را مطالبه کند. ا 
می مطالبه  بایع  را  خسارات  و  ثمن  پرداخت  تواند 

تواند به صورت  نماید. بازفروش وفق ماده مذکور می
عمومی و خصوصی باشد. دو شرط اساسی بازفروش 
در تمام انواع آن باید از سوی بازفروش کننده رعایت 

انجام    -2انجام بازفروش با »حسن نیت«؛    –1گردد:  
بازرگانی  با لحاظ  »از  که  طریقی  به  کاال  زفروش 

به    2-70۶ماده    5« باشد؛ این شروط از بند  1معقول 
 باشد. خوبی قابل برداشت می

عدم رعایت ترتیبات قانونی و عدم وجود دو شرط  
باعث محروم شدن    2-708مذکور در فوق، وفق ماده  

باشد.  بازفروش کننده از مطالبه برخی خسارات می

 
1 Commercially Reasonable 

به    اما فقدان و شروط مذکور خللی  قانونی  شرایط 
گردد، وارد حقوقی که خریدار با حسن نیت دارا می

- 447:  1392صفایی،    -Stone, 1981,p265آورد)نمی
 (.  187-185: 1389؛ اصغری آقمشهدی، زارعی، 449

  1980کنوانسیون بیع بین المللی کاال  2.2.1
 وین 

از  در کنوانسیون بیع بین المللی کاال در دو ماده به ب
که   75فروش کاال پرداخت شده است یکی در ماده 

شود: »چنانچه قرارداد فسخ شود و اگر به  عنوان می
فسخ   از  پس  معقولی  مدت  و ظرف  معقول  طریق 
یا   باشد  نموده  خریداری  جایگزین  کاالی  خریدار 
مدعی   که  طرفی  کند،  فروش  باز  را  کاال  فروشنده 

اد و تواند تفاوت بین قیمت قراردخسارت است می
قابل   خسارت  سایر  عالوه  به  را  جایگزین  معامله 

را وصول نماید«. و دیگری در    74مطالبه طبق ماده  
 دیگر طرف   چنانچه   -1شود: » که بیان می  88ماده  

 ثمن پرداخت در  یا آن گرفتن پس یا کاال تصرف در
به حفظ هاي  هزینه یا  تأخیر غیرمتعارف نحو کاال 

 حفظ به ملزم   8۶ یا 85مواد   طبق  که طرفی ورزد،
 بفروشد، متناسب طرق به را آن تواند است، می کاال

 قصد بر مبنی متعارفی  اخطار اینکه بر مشروط
 باشد. کرده ارسال دیگر  طرف فروش، جهت

 یا باشد سریع فساد معرض در کاال هرگاه  -2
هزینه آن نگهداري  باشد، متعارف غیر مستلزم 

 آن  حفظ به ملزم 8۶ یا   85مواد مطابق که طرفی
است است،  اقدامات آن، فروش جهت مکلف 

 مکلف االمکان حتی مشارٌالیه   .دارد معمول متعارفی 
 طرف جهت فروش قصد بر  مبنی اخطاري  است
 نماید. ارسال  دیگر

کند حق دارد طرفی که اقدام به فروش کاال می  -3
و  فروش  مخارج  معادل  مبلغی  فروش،  محل  از 

نگهدا هزینه متعارف  منظور  های  خود  برای  کاال  ری 
نماید. مشارٌالیه مکلف است حساب باقیمانده را به  

 (300: 13۶7طرف دیگر بدهد.« )مترجمین، 
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تطبیقی حقوق پژوهشنامه  

Comparative Law Biquarterly 

 

( و  1980کنوانسیون بیع بین المللی کاال )بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در  . میثم اکبری دهنو و هانی حاجیان و   دهنو اکبری میثم
 حقوق ایران با تأکید بر قوانین حمل و نقل 

ماده   حق   75در  صراحت  به  که  کنوانسیون 
عنوان   باید  گرفته،  قرار  پذیرش  مورد  کاال  بازفروش 
شود این حق در واقع برمبنای روشی برای محاسبه  

ای نیست که برای مالک  هباشد و حق ویژ خسارت می
شناسایی شده باشد، چرا که با فسخ بیع، مبیع از آن  

می در  فروشنده  تصرف  هرگونه  حق  مالک  و  باشد 
مایملک خود را دارد. در واقع همانگونه که برخی از  

نمودهحقوق  اشاره  آن  به  فروش  دانان  باز  حق  اند 
با حق باز فروش مصطلح که با   75مذکور در ماده  

ایجاد  عدم   شرایطی  در  طرفین  برای  بیع  فسخ 
ایاالت شود و در قوانین برخی کشورمی ها همچون 

متفاوت  دارد  وجود  کویت  و  آمریکا  متحده 
 (. 888: 1394است)شعاریان، رحیمی، 

حق   88ماده   که  الملی  بین  بیع  کنوانسیون 
در  است  داده  قرار  مورد شناسایی  را  کاال  بازفروش 

بند   حکم  همان  مواد    88ه  ماد   2واقع   95و    94و 
)که به  مشتمل بر قانون یکنواخت    19۶4کنوانسیون  

 2( و بند  1راجع به بیع بین المللی اشیاء منقول مادی 
کند؛ لذا  پیش نویس آنسیترال را بیان می  77ماده  

باشد)جمعی  این مواد ریشه تاریخی بازفروش کاال می
البته تغیراتی نی 195:  3، ج1374از نویسندگان،   ز  (، 

ماده   است.  شده  ایجاد  بازفروش  احکام    88در 
کنوانسیون در ذیل بخش ششم از کنوانسیون و در  
وظایف حفظ و نگهداری کاال، به حق بازفروش کاال 
برای طرفین یک بیع بین المللی پرداخته است. در  
واقع علت و فلسفه وضع این ماده از دو جهت قابل  

 توجه است: 

فساد کاال در   جهت جلوگیری از ورود ضرر یا •
می قرارداد  فرضی  طرفین  مابین  که  باشد 

 است.   اختالف ایجاد گردیده

کاال   • نگهداری  به  تعهد  که  امر  این  لحاظ  از 
تواند به طور نامحدود بر یک طرف و به نمی

 ( Audit, 1990: 189حساب دیگری بار شود )

دارای دو حکم در خصوص بازفروش   88لذا ماده  
می )خودیاری(؛  ب  -1باشد؛  کاال  اختیاری    - 2ازفروش 

 
1  ULIS 

از   اینکه چرا یک نوع  بازفروش اجباری )اضطراری(. 
گرفته   نام  اجباری  دیگری  و  اختیاری  کاال  بازفروش 

شود که ما باز فروش  است به این دیدگاه مربوط می
کاال را حق بدانیم یا تکلیف؛ چراکه حق دانستن آن  

 شود که فرد ذی حق با گذشت از حق خودباعث می
مواجه با تکلیفی نباشد اما اگر بازفروش کاال راتکلیف  
ایجاد  است  ممکن  تکلیف  انجام  عدم  بدانیم 
مسئولیت حقوقی را بهمراه داشته باشد. با دقت در  

  1شود که در بند  کنوانسیون مشاهده می  88ماده  
»می بند  واژه  در  و  سوی    2تواند«  از  »باید«  واژه 

استفا مورد  کنوانسیون  گرفته  نویسندگان  قرار  ده 
شود این برداشت بدست آید در  است؛ لذا باعث می

بند    1بند   در  و  حق  طرفین    2بازفروش  تکلیف 
دارند می عهده  بر  را  کاال  حفظ  وظیفه  که  باشد 

 (. 1042: 1394)شعاریان، رحیمی، 

کاال   بازفروش  از  مورد  دو  این  احکام  به  ذیل  در 
 پردازیم: می

 

 )خودیاری(: اختیاریبازفروش  2.2.2
بند   وضع  باز    88ماده    1فلسفه  به  که  کنوانسیون 

بابت   از  است  معروف  )خودیاری(  اختیاری  فروش 
از ورود   اقدام  این  با  تا  قاعده کاهش خسارت بوده 
ضرر بیشتر به طرفی که مسئولیت حفاظت کاال را 

ی گردد. بازفروش کاال مشروط ر یجلوگبر عهده دارد،  
مبنیمی متعارف  اخطاری  ارسال  به  قصد    باشد  بر 

بازفروش کاال برای طرف دیگر معامله که تأخیر غیر  
 متعارفی در فروض چهارگانه ذیل داشته است:

کاال  -1 پس  -2تصرف  کاال  باز  پرداخت   -3گیری 
هزینه  -4ثمن   کاال  پرداخت  از  محافظت  های 

(Honnold, 1991 :583) 

لذا با توجه به این موارد شرایطی برای بازفروش 
ارد که با مداقه در مواد کنوانسیون  اختیاری وجود د
عرف لحاظ  با  میو  موجود  ذیل  های  شرح  به  توان 

 عنوان نمود: 
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تطبیقی حقوق پژوهشنامه  

Comparative Law Biquarterly 

( و حقوق ایران با تأکید بر  1980بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در کنوانسیون بیع بین المللی کاال ). حاجیان  هانیو   دهنو اکبری میثم
 قوانین حمل و نقل 

 تأخیر غیر متعارف: 
می بر  کنوانسیون  متن  بازفروش از  حق  ایجاد  آید 

منوط به تأخیر غیرمتعارف از سوی طرفی است که  
از اجرای تعهدات قراردادی خود کوتاهی نموده باشد. 

اینکه   تأخیری  اما  نوع  چه  متعارف  غیر  تأخیر 
کاال  می از  که  طرفی  زمانی  مدت  چه  و  باشد، 

می تعهدات طرف محافظت  انجام  منتظر  باید  کند 
دهد؛  ای را ارائه نمیمقابل باشد، کنوانسیون ضابطه

اند  لذا برخی از شرح کنندگان کنوانسیون بیان نموده
از   دیگر  طرف  یعنی  غیرمتعارف  تأخیر  از  مقصود 

کند  انج امتناع  بیع  موقعیت  با  متناسب  عمل  ام 
(Honnold, 1991 :583.)    تعیین یک معیار کلی برای

به   بستگی  و  است  امری مشکل  غیرمتعارف  تأخیر 
اوضاع و احوال خاص همان مورد دارد؛ و تنها امتناع  
صریح یکی از طرفین در خصوص اجرای قرارداد، به 

 گردد)  یعنوان تأخیر غیرمتعارف امری روشن تلقی م 
Schlechtriem, 1998: 681.) 

 ارسال اخطاریه
اختیاری   بازفروش  انجام  از  قبل  که  مواردی  از  یکی 

بایست از سوی فردی که قصد بازفروش کاال را می
به عنوان شرط    88ماده    1دارد انجام شود، )و در بند  

بازفروش بیان شده(، ارسال اخطار متعارف به طرفی  
غیرمت می تأخیر  که  خود باشد  تعهدات  در  عارف 

داشته است. در خصوص اینکه این اخطار متعارف  
باید به چه  به چه نوع اخطاری گفته می یا  شود و 

خیر؟    یا  است  الزامی  آن  بودن  کتبی  آیا  باشد  نحو 
نحوه ارسال چگونه است، آیا باید به صورت رسمی  
باشد یا غیر رسمی؟ آیا نظریه ارسال اخطار به طرف  

باشد یا نظرات وصول  نسیون شرط میمقابل در کنوا
ماده   از  اطالع؟    ح یبه صورت صرکنوانسیون    88یا 

 باشد. چیزی قابل برداشت نمی

اعطاء  مقابل،  طرف  به  اخطار  دادن  فلسفه 
در  و  تعهداتش  اجرای  جهت  متخلف  به  فرصت 

کاال   بازفروش  وقوع  از  از  جلوگیری   )نتیجه 
Schlechtriem, 1998: 68،)  لسه و یا حضور در ج

بازفروش و اطمینان از فروش کاال به باالترین قیمت  
نویسندگان،  می از  ج1374باشد)جمعی  (؛  194:  3، 

گفته برخی  درستی  به  که  همانگونه  »  چراکه  اند: 
فروشنده )یعنی کسی که قصد بازفروش کاال را دارد(، 
انجام هرگونه تصرفی   تا مجاز به  مالک کاال نیست 

مکل فقط  بلکه  باشد،  آن  کاالست. در  حفظ  به  ف 
اکنون که مالک کاال به نحوی در انجام تعهدات خود، 
تأخیر غیر متعارفی را انجام داده، بدون شک کاال از  

نمی خارج  او  کنوانسیون  مالکیت  رو،  این  از  شود؛ 
اخطار به طرف مقابل را به نحو متعارف الزم دانسته  
است، تا بدین وسیله از قصد بازفروشنده اطالع یابد 

: 1381بتواند تصمیم مقتضی را اتخاذ کند )ارسطا،    و
108  .) 

در خصوص چگونگی اخطاریه که آیا باید کتبی  
باشد یا شفاهی با توجه به اطالق ارسال اخطاریه به  
چنین   فوق  در  مذکور  فلسفه  و  متعارف  نحوه 

تواند به صورت کتبی  گردد که اخطار میبرداشت می
نویسندگا از  یا شفاهی)جمعی  : 3، ج1374ن،  باشد 

نموده194 عنوان  نیز  برخی  ماده  (؛  اطالق  از   27اند 
توان بدست آورد هر نوع اخطاری اعم  کنوانسیون می

از کتبی و شفاهی همین قدر که با وسیله مقتضی و  
پذیرفته باشد،  احوال  و  اوضاع  مراعات  است    با 

توان نتیجه  (. از بیان این موضع می100:  1381)ارسطا،  
هم که  نمودهگرفت  اشاره  نیز  برخی  اند  انگونه 

(Felemegas, 2007, 522،)    به اخطاریه  ارسال 
صورت  به  ابالغ  که  چرا  نیست  الزم  خاصی  شکل 
شفاهی نیز پذیرفته شده، در نتیجه ارسال اخطاریه  
به شکل رسمی الزم نبوده و به شکل غیررسمی نیز  

باشد؛ حتی گفته شده است ارسال  مورد پذیرش می
های الکترونیکی نیز با توجه  شکل پیام  اخطاریه به

کنوانسیون در صورتی که صریحاً یا ضمناً   88به ماده  
مورد موافقت قرار گرفته باشد و نوع، شکل و آدرس 

ایراد است) فاقد  باشد،   ,Christinaمشخص شده 
با بیان این مقدمات از ارسال اخطاریه  (.  130 :2003

اخطاریه  می درست  معنی  بدست  شود  را  متعارف 
ارسال  است  شده  بیان  که  همانگونه  چراکه  آورد 
اخطاریه به شکل شفاهی و غیررسمی نیز پذیرفته  
شده است در نتیجه متعارف ناظر به محتوا و زمان  

می  :Enderlien & Maskow, 1992باشد)اخطار 



 

16 
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تطبیقی حقوق پژوهشنامه  

Comparative Law Biquarterly 

 

( و  1980کنوانسیون بیع بین المللی کاال )بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در  . میثم اکبری دهنو و هانی حاجیان و   دهنو اکبری میثم
 حقوق ایران با تأکید بر قوانین حمل و نقل 

می(،  361 نتیجه  اخطاریه  در  که  نمود  بیان  شود 
ر مورد ویژگی  متعارف امری شخصی است که در ه 

 خاص خود را دارد.

اطالع   به  باید  اخطاریه  اینکه  خصوص  در 
مخاطب برسد یا خیر یعنی اینکه کنوانسیون کدام  
یک از نظرات رایج در حقوق شامل ارسال، وصول یا 
اطالع را مورد پذیرش قرار داده است بین مفسران  

اند  باشد؛ برخی عنوان داشتهکنوانسیون اختالف می
ا بازفروش که صرف  به  شروع  برای  اخطاریه  رسال 

 :Enderlein & Maskow, 1992باشد)کاال کافی می
362 - Schlechtriem, 1998: 682،)    طرفدارن و 
نموده اعالم  نظریه  این  اثبات  در  »برخالف  آنها  اند: 

و   22،  18(  2، )15(1ایجاب و قبول که مطابق مواد )
ته  نظریه وصول شرط در خصوص آنها پذیرف 48( 4)

ارسال مالک   گردیده است، در مورد اخطاریه، نظر 
عمل خواهد بود و درنتیجه، وصول اخطاریه از این  
جهت نباید منشأ اثر دانسته شود؛ برخی نیز اعالم  

اند اخطاریه باید به اطالع مخاطب برسد اما  نموده
ندارد  لزومی  و  است  کافی  بالقوه  نحوه  به  اطالع 

باشد)ارسطا،   که  1( 99:  1381بالفعل  اما همانگونه   .
گفته به  151:  1390اند)محسنی،  برخی  توجه  با   )

کنوانسیون    88ماده    1فلسفه ارسال اخطار در تبصره  
کاال  بازفروش  از  اخطاریه  اطالع مخاطب  معیار  که 

باشد، چراکه او در تعهدات خود کوتاهی کرده و با  می
اطالع ممکن است به تعهدات خود عمل نماید و مانع 

با مجلس  از  در  اینکه  یا  شود؛  خود  کاالی  زفروش 
فروش جهت اطالع از اینکه آیا کاال به باالترین مبلغ 

و فلسفه  فروخته می پیدا کند  یا خیر، حضور  شود 
که جلوگیری از ضرر عمده و فاحش   88ماده    2بند  
جهت می عاجل  و  سریع  اقدام  به  احتیاج  و  باشد 

قدام عاجل و لزومی بر ا 1بازفروش دارد، و موارد بند  
سریع ندارد، پس اگر قائل به نظریه ارسال باشیم با 

شود، در نتیجه  تضاد پیدا می  88ماده    1فلسفه بند  
می وصول  بنظر  نظریه  اختیاری  بازفروش  در  آید 

 
احتماالً منظور این نویسنده از نظریه اطالع بالقوه همان  1

 باشد. نظریه وصول می 

کاال  بازفروش  امکان  وصول  از  قبل  و  باشد  مالک 
 باشد. نمی

سئوال   این  اخطاریه  ارسال  زمان  خصوص  در 
انی باید این اخطاریه ارسال  مطرح است که چه زم 

شود و در چند مرحله؟ آیا بعد از تأخیر غیرمتعارف یا  
انجام   از آن نیز دادن اخطار مبنی بر تذکر به  قبل 
تعهدات قراردادی به عنوان اخطاریه باز فروش قابل  
مفسرین   از  برخی  خصوص  این  در  است؛  پذیرش 

توان از  اند: »به سختی میکنوانسیون عنوان داشته
طرفی که متعهد به نگهداری کاال شده است انتظار  
داشت که در دو نوبت، منتظر عکس العمل طرف  

. برخی  (Schlechtriem, 1998: 682)مقابل بماند«  
اند: نظریه  نیز در تبعیت از این نظریه عنوان داشته

غالب در کنوانسیون وین این بوده است که اخطاریه  
رمتعارف« وجود ممکن است قبل از اینکه »تأخیر غی 

داشته باشد، داده شود. یعنی، چنین اخطاری اگرچه  
قبل از تأخیر غیرمتعارف طرف مقابل هم باشد، برای  
به   لزومی  درنتیجه،  و  بوده  کافی  بازفروش  اجرای 
نیست)اصغری   خصوص  این  در  مجدد  اخطار 

آید با  (. اما به نظر می193: 1389آقمشهدی، زارعی، 
در مذکور  فلسفه  به  بازفروش   توجه  خصوص 

اخطاریه   ارسال  شد  بیان  اینکه  لحاظ  و  اختیاری 
و محتوا می به زمان  ناظر  ارسال متعارف  لذا  باشد، 

ای  اخطاریه بازفروش قبل از تأخیر غیرمتعارف، شیوه
نمی حساب  به  با  متعارف  اخطاریه  ارسال  و  آید 

مضمون انجام تعهد، بعد از تأخیری که متعارف بوده 
ق و قصد بازفروش که در صورت بدون اشاره به ح

آید ایجاد تأخیر غیرمتعارف ممکن است به اجراء در  
ای  نماید؛ اما اگر در متن اخطاریهحق بازفروش را نمی

که با تأخیر غیرمتعارف صادر گردیده و در آن تقاضای  
الزام به تعهدات قراردادی مطالبه شده است به حق  

متعارف به    ایبازفروش اشاره شود این موضوع شیوه
بر  حساب می مبنی  گردیده  ارئه  نظریه  به  لذا  آید. 

 تأخیر اول )لزوم وجود بند دوم و اول شرط اینکه بین
ترتبی دادن  لزوم و  آنچه  و ندارد وجود اخطار( 
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تطبیقی حقوق پژوهشنامه  

Comparative Law Biquarterly 

( و حقوق ایران با تأکید بر  1980بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در کنوانسیون بیع بین المللی کاال ). حاجیان  هانیو   دهنو اکبری میثم
 قوانین حمل و نقل 

وارد   وقوع دارد، اهمیت  انتقاد  است؛  شرط  دو  هر 
 باشد. بوده و با بیانی که ذکر گردید قابل پذیرش نمی

که پس   بدان  مطلبی  باید  فوق  بیان مطالب  از 
پرداخت ضمانت اجرای عدم ارسال اخطاریه مذکور  

ماده   پیشمی  88در  در  کنوانسیون، باشد.  نویس 
ضمانت عدم ارسال اخطاریه، بطالن بازفروش انجام  
ضمانت   این  نهایی  متن  در  اما  شده،  اعالم  گرفته 
اجرایی مورد تصویب قرار نگرفته در نتیجه بیان شده  

اخطار صرفاً یک تعهد فرعی بوده و عدم ارسال  دادن  
نتیجه   در  تعهد فرعی است؛  اخطاریه نقض همین 

باشد چراکه با لحاظ  بازفروش انجام شده صحیح می
کنوانسیون که به قوانین داخلی و قواعد حل    7ماده  

کنوانسیون،  سکوت  صورت  در  داده  ارجاع  تعارض 
کشورها قوانین داخلی حاکم گردیده و قوانین بیشتر  

با حسن نیت   ثالث  تمایل به حفظ حقوق شخص 
زارعی،   آقمشهدی،   -193:  1389دارد)اصغری 

Felemegas, 2007, 522 -Schlechtriem, 1998: 
683)1 . 

 نحوه فروش:
پس از تأخیر غیر متعارف و ارسال اخطاریه از سوی  
حق   دارد  عهده  بر  را  کاال  حفظ  وظیفه  که  فردی 

ر کنوانسیون عنوان شده  گردد. دبازفروش ایجاد می
که فروش باید به »طریق مقتضی« انجام پذیرد. این 

باشد که فروش از طریق مقتضی  سئوال مطرح می
معنا می نوعی  به چه  این طریق مقتضی  آیا  باشد؟ 

مقتضیمی طریق  و  شخصی  یا  محل   باشد    کدام 
 مالک عمل است؟ 

هایی که حق بازفروش را مورد در برخی از نظام
داده  شناسایی انجام    2اندقرار  نحوه  خصوص  در 

بازفروش از طریق   - 1بازفروش دو شیوه وجود دارد  
خصوصی که معادل مذاکرات مستقیم و استفاده از  

بازفروش از طریق    -2باشد؛  ها برای فروش میدالل
عمومی که معادل حراج است. در خصوص چگونگی  
انتخاب نحوه فروش عمومی یا خصوصی این امر تابع  

 
با   رسد در صورت قائل شدن به بازفروش در حقوق ایرانبه نظر می  1

پیش شرط ارسال اخطاریه باید قائل به بطالن بازفروش گردیم چرا که  

رسوم م  و  عملکرد  و  کاال  نوع  به  مربوط  و  الحظات 
(. اما کنوانسیون  449:  1392بازرگانی است)صفایی،  

بدون اینکه راهکاری ارائه دهد عنوان طریق مقتضی  
را برگزیده که این موضوع احتیاج به تفسیر دارد. در  
این خصوص بر اساس تفسیر دبیر کل، یعنی تفسیر  

شده اعالم  ملل  سازمان  کنوانسیون    دبیرخانه  که 
نمی ترسیم  را  مقتضی  در  شیوۀ  شرایط  زیرا  کند، 

های مختلف متفاوت است. برای تعیین اینکه  کشور
آیا روش اعمال شده متناسب است یا خیر، باید به  
در   مشابه  احوال  اوضاع  در  که  داد  ارجاع  طریقی 
چهارچوب قانون کشوری که فروش در آنجا صورت 

جمعی از    -Graf,1987: 628پذیرد مطلوب باشد) می
ج1374نویسندگان،   چند  193:  3،  تفسیر  این  از   .)

می بیان  نتیجه بدست  برخی  که  همانطور  اوالً  آید: 
  (   Enderlein & Maskow, 1992: 359اند)نموده

از   در  منظور  که  بوده  مقتضی  طریق  نوعی  معیار 
انجام   بازفروش  به  اقدام  که  افرادی  مشابه  شرایط 

باید به قانون محل  دهند.  می این نظریه  وفق  ثانیاً 
انعقاد قرارداد جهت ارزیابی طریق مقتضی مراجعه  
عنوان   کنوانسیون  مفسیرین  از  برخی  لذا  نمود؛ 

ای انجام  اند فروشنده باید این عمل را به شیوهنموده
دهد که در قانون ملی قابل اعمال در مکان فروش  

را  به رسمیت شناخته شده است و طرفی که ک اال 
فروشد آن روش را نه تنها در رابطه با ماهیت کاال  می

سهل و بسنده بداند، بلکه آن نحوه فروش را به نفع  
حقوق طرفین قرداد محسوب کند. از این رو، اگر در 
پیش   حراج  همچون  خاصی  روش  بازفروش  محل 
عمل   آن  مطابق  باید  باشد  شده  بینی 

محسنی،    –  Schlechtriem, 2008: 295شود)
( بر این نظر انتقاد وارد شده که رعایت 151:  1390

مانند   داخلی  حقوق  در  خاص  شرایط  هرگونه 
فرایند   رعایت  با  آن  انجام  یا  ثالث  توسط  بازفروش 
که   آنچه  ندارد.  موضوعیت  کنوانسیون  در  خاص 
شخصی   اینکه  از  است  عبارت  بوده  ماده  منظور 
حفظ   به  متعهد  که  فردی  صنف  هم  و  معقول 

حمایت از دارنده یا حسن تیت در حقوق ایران جز در اسناد تجاری  
 ی استثنایی دارد. جنبه

 نظام حقوقی ایاالت متحده آمریکا   2



 

18 

 . 30تا  7 صفحات   .1400تابستان  و  بهار  .7. شماره پیاپی 1شماره   . 5 دوره

 

تطبیقی حقوق پژوهشنامه  

Comparative Law Biquarterly 

 

( و  1980کنوانسیون بیع بین المللی کاال )بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در  . میثم اکبری دهنو و هانی حاجیان و   دهنو اکبری میثم
 حقوق ایران با تأکید بر قوانین حمل و نقل 

در   نحوه  کاالست،  مشابه  احوال  اوضاع  و  شرایط 
فروش را مناسب و معقول تلقی کند. بنابراین صرف  
بوده است  کافی  بازفروش  بودن  معقول  و  مقتضی 

(Enderlein & Maskow, 1992: 359 -   ،شعاریان
رسد مراجعه به طریق (. لذا به نظر می1043:  1394

می اعمال  قابل  داخلی  قانون  که  دانند  فروشی 
فروش   بلکه  همچون  نیست  الزم  حراج  طریق  از 

نوع   و  به شرایط  توجه  با  و متعارف  فروش معقول 
 کاال مالک است.

 بازفروش اجباری)اضطراری(:  2.2.3
ی کاال پرداخته است.  الزام   به بازفروش  88ماده    2بند  

بازفروش در این بند اجباری بوده لذا قصور در این  
نماید. فلسفه این تکلیف ایجاد مسئولیت مدنی می

بر فردی  ماد بیشتر  ورود ضرر  از  ه جهت جلوگیری 
لذا هدف  می باید استرداد گردد  او  باشد که کاال به 

باشد. در واقع در وضعیت تبصره  کاهش خسارت می
وضعیت اضطراری حادث شده است که    88ماده    2

فردی که محافظت کاال را برعهده دارد باید در سریع  
ید. برخی  ترین فرصت عرفی اقدام به فروش کاال نما 

به جای انتخاب واژه فروش الزامی یا اجباری کاال واژه  
برگزیده را  اضطراری«  فروش   ,Felemegasاند) » 

2007, 522  .) 

  - 1باشد:  حکم بازفروش الزامی شامل دو فرض می
باز فروش کاالیی    -2بازفروش کاالی سریع الفساد؛  

که نگهداری آن مستلزم مخارج غیر متعارف است. 
 پردازیم. توضیح هریک از این موارد می در ذیل به

 بازفروش کاالی سریع الفساد:
آیا   این است که  این مورد سوالی مهم  در خصوص 
فساد  یا  بوده  فیزیکی  فسادی  فساد،  از  منظور 

می شامل  را  وین  اقتصادی  کنوانسیون  در  شود؟ 
تمایل بر این بود تا تمایزی بین تلف و فساد سریع 

نداشته باشد، لذا دبیر کل انسیترال بیان  کاال وجود  
تلف مفهوم  از    1نموده:  یا  فیزیکی  به فساد  محدود 

هم   مواقعی  شامل  بلکه  نیست  کاال  رفتن  دست 
شود که تهدید کاهش سریع قیمت کاال بخاطر  می

 
1 Loss  

تغییرات در بازار موجود باشد)جمعی از نویسندگان،  
   88ده  (. اما هنگامی که این بند از ما195:  3، ج1374

به بحث گذاشته شد ارجاع به    1980در کنوانسیون  
 2واژه تلف حذف گردید و فقط مفهوم فساد سریع

توان  باقی ماند. با تفسیر موسع از فساد سریع می
در مورد تلف   88ماده    2چنین استنباط کرد که بند  

جمعی    -Dimatteo, 2004: 429شود.)هم اعمال می
(.  102:  1381ارسطا،    -195:  3، ج1374از نویسندگان،  

تعمداً   اینکه  به  توجه  با  شده  بیان  مقابل  در  اما 
تدوین کنندگان کنوانسیون اقدام به حذف واژه تلف 

اند، لذا تنها فساد مادی مورد حکم قرار گرفته  نموده
و فساد اقتصادی یا همان کاهش قیمت مورد حکم  

است نگرفته  - Schlechtriem,  1998: 683)قرار 
Keritzer, 1989: 564   -    Enderlein & 

Maskow, 1992: 361-    ،امیر    –  152:  1390محسنی
 (.32: 1393معزی، موسوی، 

بازفروش  اینکه  به  دارد  بستگی  فوق  موضوع 
کاالهای سریع الفساد را امری استثنایی بدانیم یا یک 
قاعده عمومی که در صورت اول همانطور که برخی  

توانیم قائل به حکم بازفروش نیز اشاره کرده اند نمی
کاالی که در فرض کاهش ارزش اقتصادی شود، چرا 
که استثاء باید در محدوده نص تفسیر شود. اما اگر  
این موضوع را یک قاعده عمومی جهت جلوگیری از  

و همچنین آن را    میبدانضرر بیشتر به طرف مقابل  
عقود    تنها تمام  در  بلکه  ندانسته  بیع  به  مختص 

ه یکی از طرفین عقد به هر دلیل وظیفه معاوضی ک
باید   از کاال را بر عهده دارد جاری بدانیم  محافظت 
قائل به این مطلب شود که در فرض کاهش ارزش  
اقتصادی نیز مسئول حفظ کاال وظیفه بازفروش کاال 
به   هنوز  اینکه  به  توجه  با  ایران  حقوق  در  دارد.  را 

حق نگردیده مل  1980کنوانسیون بیع بین المللی کاال 
اگر بخواهیم بازفروش کاال در فرض فساد سریع کاال  
را بپذیریم باید به دنبال یک قاعده عمومی باشیم که  

دهد کاهش ارزش اقتصادی کاال را نیز در حکم  اجازه  
رسمیت   به  را  بازفروش  حق  و  دانسته  کاال  فساد 

شناسد. در خصوص کاهش ارزش اقتصادی در رأیی  

2 Rapid Deterioration 
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تطبیقی حقوق پژوهشنامه  

Comparative Law Biquarterly 

( و حقوق ایران با تأکید بر  1980بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در کنوانسیون بیع بین المللی کاال ). حاجیان  هانیو   دهنو اکبری میثم
 قوانین حمل و نقل 

در شده است کاهش قیمت  که در این خصوص صا
گوشت آهو پس از کریسمس از مصادیق فساد اعالم  

بند   شامل  آن  فروش  باز  و    88ماده    2نگردیده 
 ,A/CN.9Ser.C/Digest/CISG/75)اندندانسته

86, 88, Digest of CISG, available at: http:// 
uncitral. org .) 

در خصوص بازفروش کاالی سریع الفساد نکته   
گردد ست که تنها زمانی این حق ایجاد میمهم این ا

که کاال در حال نزدیکی به فساد باشد و راه دیگری  
باشد)محسنی،   نداشته  وجود  آن  نگهداری  برای 

هایی که به  (. به طور مثال در بیع میوه152:  1390
است چون  به فساد  نزدیکی  حال  در  عادی  صورت 

د  شود میوه را در سرد خانه نگه داشت به استنامی
نمی الفسادی  را  سریع  کاال  که  فردی  برای  شود 

کند حق بازفروش قائل شد، بلکه باید  محافظت می
به سرد خانه   را  آن  دارد  اختیار  در  را  کاال  که  فردی 

 بسپارد و از این طریق مانع فساد میوه شود.

 یدر نگهدار رمتعارفیغ یهانهیدربرداشتن هز
 ال:کا

کنوانسیون   کاال  نگهداری  خصوص  مواد  در   85در 
دهد.  حفظ کاال را در فروضی بر عهده بایع قرار می

در تمام موارد خریدار در انجام تعهدات خود قصور  
کاال   حبس  به  اقدام  موارد  اکثر  در  بایع  و   نموده 

نماید. البته فرضی نیز در همین ماده قابل تصور  می
نماید اما  است که خریدار اقدام به پرداخت ثمن می

باز کنوانسیون  کاال قصور می  تنها در قبض کند که 
تا قبض کاال عهده را  از کاال  فروشنده  دار محافظت 

ماده  می راهکار  موارد  این  در  کنوانسیون    ۶2داند. 
یعنی الزام خریدار به قبض راهکار اولیه و موافق با  

کنوانسیون    8۶باشد. ماده  اصل تملیکی بودن بیع می
دار حق داشته  بیانگر این تکلیف است که اگر خری

چوب  چهار  در  را  شده  خریداری  کاالهای  تا  باشد 
رد   علتی  هر  به  فروشنده  به  آمده  بدست  حقوق 

به    1نماید  اقدام  رد  زمان  تا  است  مکلف  مقابل  در 

 
به طور مثال خردیدار اقدام به فسخ معامله نماید و یا در صورت معامله    1

به صورت کلی کاال بر طبق قراداد نبوده و فروشنده قصد استرداد کاال  
 جهت تعویض نمابد.  

ماده   در  نماید.  کاال  وظیفه   87حفظ  که  فردی  به 
نگهداری کاال بر عهده دارد این حق داده شده که به 

به انبار شخص ثالث بسپارد    هزینه طرف دیگر کاال را
هزینه اینکه  شرط  واقع  به  در  باشد.  متعارف  ها 

الزام به استرداد  اولیه  بیان شد حکم  همانگونه که 
باشد اما کنوانسیون  کنوانسیون می  ۶2کاال وفق ماده  

مقرر نموده   88ماده  2استثنایی بر این حکم در بند 
بازفروش می  Honnold, 1991باشد)که همان حق 

پیدا  (.  584: جریان  جایی  در  استثنایی  حکم  این 
کند که هزینه نگهداری کاال چه نزد خود فردی که  می

فرد  انبار  در  و چه  دارد  برعهد  را  کاال  وظیفه حفظ 
ثالث، چه ابتداً و چه استدامتاً غیرمتعارف باشد. در  

می ضرر  باعث  کاال  حفظ  چون  صورت  شود  این 
ک حفظ  وظیفه  که  فردی  بر  دارد،  کنوانسیون  را  اال 

که  صورتی  در  است.  نموده  کاال  بازفروش  به  الزام 
حافظ از وظیفه خود در بازفروش کاال قصور نماید  

های غیر  ناگزیر باید به تحمل مخارج گزاف و هزینه
را  مخارج  این  و  دهد  رضایت  کاال  حفظ  متعارف 
شخصاً تقبل نماید و طرف دیگر تعهدی در پرداخت 

(. اما  103:  1381شده ندارد)ارسطا،  های انجام  هزینه
میهزینه را  با  هایی  که  دانست  متعارف  غیر  شود 

توجه به وضعیت کاال، نوع جنس، موقعیت زمانی و 
های نگهداری از مقداری که  مکانی باعث شود هزینه
شود فراتر رود یا باعث شود به طور عادی صرف می

معزی شود)امیر  کاال  ارزش  از  متجاوز  یا  و  ، برابر 
خصوص 32:  1393موسوی،   این  در  که  رأیی  در   )

به   اقدام  که  فردی  بازفروش  دادگاه حق  دارد  وجود 
نموده   اعالم  و  است  نموده  گوزن  گوشت  بازفروش 
را  است  نموده  امتناع  کاال  قبض  از  خریدار  است 
نپذیرفته است و اعالم نموده است که گوشت گوزن  

از  را می کار  این  و هزینه  نمود  فریز  درصد   10شود 
 UNCITRAL, Digest)ارزش کاال تجاوز نخواهد کرد 

of Case Law on the United Nations 
Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods, 2012, 426    ؛ در)
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تطبیقی حقوق پژوهشنامه  

Comparative Law Biquarterly 

 

( و  1980کنوانسیون بیع بین المللی کاال )بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در  . میثم اکبری دهنو و هانی حاجیان و   دهنو اکبری میثم
 حقوق ایران با تأکید بر قوانین حمل و نقل 

در   نگهداری  هزینه  پرونده  این  در  دادگاه  واقع 
سردخانه را در مقابل قیمت گوشت متعارف دانسته  

 است.

 ایط باز فروش:شر  2.2.4
داشتن   یا  الفسادی  سریع  دلیل  به  اینکه  از  پس 
گردید  ایجاد  کاال  بازفروش  حق  متعارف  غیر  هزینه 
طبق  را  خاصی  شرایط  باید  حق  این  اعمال  برای 

 کنوانسیون رعایت کرد که به شرح ذیل است:

 انجام اقدامات متعارف برای فروش: 
کنوانسسیون   در  متعارف  اقدامات  خصوص  در 

لذا دست طرفی که    تعریفی نیامده است  به عمل 
کند در انتخاب تدابیری که به  اقدام به حفظ کاال می

داند کامالً در انتخاب باز است. تنها  نظر متناسب می
جهتی   در  باید  متناسب  تدابیر  نظرداشت  در  باید 
حقوق  حفظ  و  کاال  فروش  راستای  در  که  باشد 

برخی لذا  باشد؛  ورود ضرر  عدم  در  کاال  از    صاحب 
کرده بیان  متعارف  حقوقدانان  اقدامات  »انجام  اند: 

که  است  آن  مستلزم  جمله  از  بازفروش  برای 
ها را در مکانی  نگهدارنده تا قبل از بازفروش کاال آن

مناسب نگهداری و تالش کند با بازاریابی شایسته  
آن را به خریداران عرضه کند. او به طور کلی مکلف  

ز  در  را  مبیع  بازفروش  مناسبی  است  مکان  و  مان 
کم که  نحوی  به  دهد،  و انجام  کاال  به  را  زیان  ترین 

وارد کند«)محسنی،   (. برخی  153:  1390طرف دیگر 
نموده عقیده  اظهار  مذکور  قید  خصوص  که  در  اند 

به   فروش  است  خواسته  مورد  این  در  کنوانسیون 
در محل   داخلی حاکم  قانون  که  گردد  انجام  روشی 

به و  نموده  مقرر  و    فروش  است  شناخته  رسمیت 
باید در هرمورد خاص با توجه به نوع کاال، وضعیت  
حاکم  قانون  اساس  بر  حاکم،  احوال  اوضاع  و  کاال 
عمل   به  الزم  بررسی  فروش  محل  کشور 

 http:// www cisg.law.pace.edu)آید
/cisg/text /secomm/secomm-88.html.  -  

 (.35: 1393امیر معزی، موسوی، 

می نظر  برای  رسد  به  متعارف  اقدامات  انجام 
ماده    1فروش معادل فروش از طریق مقتضی در بند  

باشد و همانگونه که در شرح فروش مقتضی  می  88

اند(  بیان شد، )و برخی از اساتید نیز تأکید نموده  1بند  
صرف متعارف بودن اقدامات برای بازفروش کاال کافی  

س  باشد و لزومی نیست که این اقدامات بر اسا می
قانون حاکم کشور محل فروش همچون لزوم فروش  
گیرد)اصغری   انجام  حراجی  یا  دالل  طریق  از 

(. لذا اقدامات متعارف  19۶:  1389آقمشهدی، زارعی،  
با توجه به خصوصیات کاال و  باید در هر شرایط و 

توان به  زمان و مکان بررسی شود در همین مورد می
هلندی  دعوایی که مابین یک شرکت چینی و شرکت  

که   خواهان  دعوا  این  در  نمود.  اشاره  گردیده  طرح 
شرکت   که  خوانده  بازفروش  به  بود  چینی  شرکت 
هلندی بود اعتراض نموده که چرا کاال از قیمت بازار  
کمتر بفروش رسیده و اقدامات متعارف جهت فروش  
قیمت بازار و حفظ حقوق صاحب کاال رعایت نشده  

نمود عنوان  دفاع  در  خوانده  امکان  است؛  است  ه 
فروش کاال به قیمت بازار، در محل کاال وجود نداشته  
و انتقال کاال نیز به محل فروش با قیمت بازار، دارای 
هزینه جانبی زیادی بوده، و این عمل غیر اقتصادی و 
امکانش فراهم نبوده است. دیوان بین المللی داوری  

تجاری چین نیز استدالل خواهان دعوی    –اقتصادی  
پذ دارای شرایط  را  را  انجام گرفته  بازفروش  و  یرفته 

دانسته   مردود  را  خواهان  دعوی  و  دانسته  الزم 
 /at:http://cisgw3.law.pace. eduاست)

cases /960308c1.htm1 .) 

 ارسال اخطاریه:
بند   مشخص    88ماده    2درخصوص  که  همانگونه 

دانسته   الزامی  شرایطی  در  اخطاریه  ارسال  است 
شرایط موجود دارد چراکه از واژه نشده و بستگی به  

»حتی االمکان« استفاده شده است؛ لذا بیان شده  
به بازفروش   میاز تصم   یحاکای  است ارسال اخطاریه

کاال از سوی فردی که وظیفه حفظ کاال را بر عهده  
 ,Flechtner)دارد، از انعطاف باالی برخوردار است

بند    (.501 :2008 تفاوت  فلسفه   2و  1در خصوص 
اختیاری    88ده  ما دیگری  در  و  الزامی  یکی  در  که 

است، بیان شده که به لحاظ اینکه کاال در معرض  
افزایش هزینه یا  کننده فساد  نامتعارف، حفظ  های 

کند، و این اقدام باید در  کاال را ملزم به بازفروش می
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تطبیقی حقوق پژوهشنامه  

Comparative Law Biquarterly 

( و حقوق ایران با تأکید بر  1980بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در کنوانسیون بیع بین المللی کاال ). حاجیان  هانیو   دهنو اکبری میثم
 قوانین حمل و نقل 

های بیشتر  اسرع وقت به وقوع بپیوندد تا از هزینه
ود، پس باید هرگونه  یا خسارت بر کاال جلوگیری ش

اندازد کنار  مانعی که پروسه بازفروش را به تأخیر می
اگر    (.Schlechtriem, 2008: 451)گذارده شود لذا 

این مانع اخطاریه باشد باید این اخطار را کنار گذارد 
یا مقررات ارسال آن را با شرایط کاال تطبیق داد و این  

 باشد. همان معنی انعطاف مذکور در فوق می

در   کل  دبیر  فوق  در  مذکور  فلسفه  به  توجه  با 
کند:  تفسیر خود در  خصوص این موضوع بیان می

تا    »وظیفه دادن اخطار راجع به قصد فروش فقط 
ممکن   اخطاری  چنان  دادن  که  دارد  وجود  حدودی 
باشد. اگر کاال به سرعت در حال فساد باشد ممکن  
است قبل از فروش فرصت کافی برای دادن اخطار  

(. پس  197:  3، ج1374نباشد )جمعی از نویسندگان،  
شود که وظیفه فردی که  از این مطالب فهمیده می

ارد مبنی بر ارسال اخطاریه در تمام  کاال را در اختیار د
مانع در  موارد ساقط نمی بلکه در صورتی که  باشد 

اما  را کنار گذارد  باید آن  بازفروش سریع کاال باشد 
مانع   اخطاریه  ارسال  الزامی  بازفروش  در  اگر 
بازفروش نباشد و فرصت کافی وجود داشته باشد،  

نمی ساقط  ارسال  اینکه  وظیفه  به  توجه  با  گردد. 
ماده   بند  کتبی    88ارسال اخطاریه در هر دو  الزاماً 

باشد بلکه همانطور که گفته شد اخطار شفاهی  نمی
و غیر رسمی و اخطار از طریق پیام الکترونیکی نیز  
مانع   یا  اخطاریه  ارسال  لزوم  لذا  است،  قبول  قابل 
بودن ارسال برای بازفروش با توجه به نوع وسایلی 

می اخطاریه  ارسال  در  و ت که  شود  گرفته  بکار  واند 
است  اخطاریه  ارسال  به  موظف  که  فردی  شرایط 

 باید مورد لحاظ قرار گیرد. 

در    88ماده    2و    1مورد دیگری که تفاوت دو بند  
می اخطاریه  ارسال  قید  خصوص  ذکر  عدم  باشد 

باشد و این متعارف در خصوص ارسال اخطاریه می
می ایجاد  را  اخطاریهسئوال  ارسال  آیا  که  غیر    کند 

متعارف نیز امکان دارد؟ در پاسخ به این سئوال باید 
  2عنوان نمود که باتوجه به اینکه طبق تصریح بند  

 بند مول ش عدم  صورت در کند: »که بیان می 8ماده 
  طرفین از  يك  هر اعمال ساير  و اظ فال  ،شینپی

 در   صنف همان متعارف افراد استناد  بر محمول 
می«،  است ابهشم  احوال و اوضاع گفت لذا  شود 

اصل   یک  کنوانسیون  در  اعمال  بودن  متعارف 
ماده   1و بند    8ماده    2باشد، پس به قرینه بند  می
ماده    2شود گفت متعارف بودن ابالغ در بند  می  88
نمود    88 نیز عنوان  پذیرفته شده است. برخی  نیز 

ولو غیرمتعارف را کافی بدانیم، نقض   »اگر اخطاری 
آمد؛   خواهد  الزم  آگاه  غرض  اخطار،  از  هدف  زیرا 

برای   کافی  از فرصت  تا  مقابل است  ساختن طرف 
نشان دادن عکس العمل برخوردار باشد. واضح است  
در   متعارف  غیر  سبک  به  اخطار  با  هدف  این  که 
بسیاری از موارد، تأمین نخواهد شد و بدین صورت  

شد«)ارسطا،   خواهد  نقض  اخطار  از  : 1381غرض 
103-104 .) 

 ش:آثار بازفرو 2.2.5
کنوانسیون به خوبی این نظر قابل    88ماده    3از بند  

بر   کنوانسیون  در  کاال  بازفروش  که  است  برداشت 
مبنای حق فسخ قرداد اولیه نیست و بازفروش کننده  
بازفروش  به  اقدام  کاال  صاحب  از  نمایندگی  به 

(، چه آنکه  Schlechtriem, 1998 : 680 نماید )می
کلف نموده حساب کنوانسیون بازفروش کننده را م 

باقیمانده فعالیت تجاری ناشی از بازفروش کاال را به 
صاحب کاال پس دهد. همانطور که در متن ماده ذکر  

باشد و شرح آن  مشخص می  2و    1های  شده و از بند
می کننده  بازفروش  گردید،  بیان  فوق  تواند  در 

های متعارف که جهت نگهداری و اقدامات و هزینه
م دادهاست در حساب صاحب کاال بازفروش را انجا

اقداماتی به   اگر  و  از ثمن کاال کسر  و  منظور نماید 
شده انجام  متعارف  غیر  قابلیت صورت  باشد  

احتساب در حساب صاحب کاال را ندارد. منظور از  
هایی است که به طور  های متعارف هزینهاین هزینه

های حمل نقل، مثال در خصوص انبار داری، هزینه
هزینهههزینه داللی،  سوی  ای  از  غیره  و  حراج  های 

 حافظ کاال انجام شده است.  

در خصوص سود حاصل از فروش همانگونه که 
بیان شده برای بازفروش کننده این حق وجود دارد  
که از محل عایدات، میزان خساراتی که از حفظ کاال 



 

22 

 . 30تا  7 صفحات   .1400تابستان  و  بهار  .7. شماره پیاپی 1شماره   . 5 دوره

 

تطبیقی حقوق پژوهشنامه  

Comparative Law Biquarterly 

 

( و  1980کنوانسیون بیع بین المللی کاال )بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در  . میثم اکبری دهنو و هانی حاجیان و   دهنو اکبری میثم
 حقوق ایران با تأکید بر قوانین حمل و نقل 

وارد آمده را محاسبه کند؛ لذا برخی از اساتید حقوق  
د: »در مورد سود حاصل از بازفروش به  انبیان نموده

می بین  نظر  قراردادهای  در  که  اصولی  طبق  رسد 
المللی پذیرفته شده است، این سود باید در تعیین  

بند   اخیر  جمله  گردد.  منظور    88ماده    3خسارت 
مؤید این نظر است. چه بموجب آن فروشنده باید  
حساب مابه التفاوت قیمت را به طرف دیگر بدهد«)  

(. بدین وصف موضع کنوانسیون  2۶1: 1392یی، صفا
باشد. در مقابل در نظام  با حقوق انگلیس مشابه می

به   متعلق  بازفروش  از  حاصل  سود  آمریکا  حقوقی 
بازفروش کننده است و اگر بهای بازفروش بیشتر از  
کننده   بازفروش  آن  از  مازاد  باشد  قرارداد  قیمت 

مابقی  452:  1392است)صفایی،   خصوص  در   .)
عواید که باید از سوی  بازفروش کننده به صاحب 
از مفسرین عنوان   داده شود برخی  آن  کاال حساب 

اند که تا زمانی که ادعایی مابین طرفین وجود نموده
تعویق   به  تکالیف  این  است  نگردیده  حل  که  دارد 

 .Sarcevic & Volken,1986: 261)افتدمی
Kritzer,1998: 546قابل خسارت  از  غیر  به   .) 

مطالبه از سوی بازفروش کننده که در عواید حاصل 
بازفروش منظور می در خصوص مطالباتی  از  گردد، 

که مابین طرفین قرداد وجود دارد)یعنی عدم پراخت 
های عمده ایجاد ثمن از سوی خریدار که یکی از علت
می فروشنده  برای  بازفروش  بازفروش حق  باشد(، 

می از  باعث  حاصل  ثمن  مبلغ  تا  با شود  بازفروش 
کاال قابلت تهاتر را   ه یاولطلب فروشنده از خریدار  

کند    Warenkaufs, 1989, : 9-82) پیدا 
Schlechtriem,1998:684) 

کنوانسیون قانون متحد الشکل    94ماده    2در بند  
تا  داشت  وظیفه  کننده  بازفروش  الملی  بین  بیع 

رد   کاال  صاحب  به  را  حاصل  در  عواید  اما  نماید 
این تکلیف از بازفروش کننده    1980بیع    کنوانسیون 

باقی   تنها حساب  او موظف است  و  ساقط گردیده 
از   )جمعی  نماید  رد  کاال  صاحب  به  را  عوائد  مانده 

(. علت این موضوع نیز  192:  3، ج1374نویسندگان، ،  
گردید   بیان  که  همانگونه  که  چرا  است  واضح 

نماید و پس  بازفروش کننده به نمایندگی اقدام می

از فروش کاال باید به طرفی که به نمایندگی او اقدام  
در  می اما  بدهد.  را  خود  گری  تصدی  نماید حساب 

صورتی که صاحب کاال بخواهد مبلغ بازفروش شده 
را با کسر خسارات دریافت کند این موضوع مطرح  
است که بازفروش کننده در کدام محل باید مبلغ را 

بازفروش کننده  رد نماید؟ به درستی بیان شده که  
اجرای   که  کند  پرداخت  محلی  در  را  مبلغ  این  باید 

انجام   آنجا  در  باید  تعهد  گردید  میاصل 
(Schwenzer & Fountoulakis, 2007 : 610) 

حق بازفروش مبیع در حقوق  3
 ایران

ماده   فرض  در  کاال  بازفروش  خصوص   75در 
کنوانسیون بیع بین المللی کاال تفاوتی با حقوق ایران  
فسخ،   از  پس  مورد  دو  هر  در  چراکه  ندارد؛  وجود 

گردد و اگر بازفروشی مالکیت به مالک قبلی باز می
می خود انجام  مایملک  در  کننده  بازفروش  شود 
 کند.تصرف می

ماده   موضوع  بازفروش  مورد  کنوانسیون    88در 
حقوق  میان  کاال  المللی  بین  خصوص  بیع  در  دانان 
بازفروش اختالف باشد. د ر ذیل به استدالل  امکان 
 گیرد. هر دو گروه مورد بررسی قرار می

 نظر مخالفان بازفروش کاال: 3.1
حقوق از  فروش  برخی  باز  میان  تفکیک  با  دانان 

ذکر  از  پس  و  اجباری،  بازفروش  و  اختیاری 
خصوص مشابهت در  ایران  حقوق  در  موجود  های 

اند: »در حقوق ایران  بازفروش اختیاری عنوان نموده
به  که  فروش    متنی  به  کلی  قاعدة  یک  صورت 

باشد  کرده  اشاره   ] اختیاری  بازفروش   [ خودیاری 
توان در حق  هایی از آن را میوجود ندارد، اما نمونه

فروش کاال از سوی حق العمل کار، حق فروش کاال از  
سهام   فروش  حق  و  نقل  حمل  متصدی  سوی 
مالحظه   از سوی شرکت سهامی،  بدهکار  سهامدار 

از آنجا ک  این عمل فروش مال غیر محسوب  کرد.  ه 
بودن   نافذ  غیر  کلی  اصل  خالف  آن  صحت  شده، 
فروش مال غیر است و باید استثناء شمرده شود و 
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( و حقوق ایران با تأکید بر  1980بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در کنوانسیون بیع بین المللی کاال ). حاجیان  هانیو   دهنو اکبری میثم
 قوانین حمل و نقل 

یک قاعدة کلی استنباط کرد و مقرر   توان از آننمی
دست  در  فردی  مال  که  شرایطی  در  که  داشت 

تواند برای دفع ضرر از  دیگری باشد، آن شخص می
بفروشد. از طرف دیگر، قانونگذار در  خود، آن مال را  

باقی   تأخیر ثمن که مبیع در دست فروشنده  خیار 
مانده صرفاً به خیار تأخیر اشاره کرده و بازفروش را 
آقمشهدی،   )موسوی،  است  نکرده  مطرح  او  برای 

بازفروش 37-38:  1394 خصوص  در  همچنین   .)
اند: »در حقوق ایران نصی که به  اجباری بیان کرده

اشاره  صورت   اضطراری  فروش  به  کلی  قاعده  یک 
توان  کرده باشد وجود ندارد؛ اما مواردی از آن را می

و   کار  العمل  از سوی حق  کاال  اضطراری  فروش  در 
نقل  و  حمل  متصدی  توسط  کاال  اضطراری  فروش 
مالحظه کرد. از آنجا این مورد فروش مال غیر است  

یک    هاتوان آز آنباید استثناء محسوب شوند و نمی
 قاعده کلی را استنباط کرد«. 

دانان نیز بدون تفکیک بازفروش برخی از حقوق
شباهت موارد  ذکر  از  پس  اجباری  و  های  اختیاری 

در   کاالی  بازفروش  با  ایران  قوانین  در  موجود 
گرفته نتیجه  پایان  در  بازفروش کنوانسیون،  که  اند 

نمی پذیر  امکان  ایران  در  چراکه  مبیع  باشد؛ 
اال در معنی اخص خود، در حقوق ایران  »بازفروش ک

انحالل   از  بایع قبل  اگر  نتیجه  جایگاهی ندارد و در 
دلیل   به  قراردادی،  یا  قانونی  طرق  از  یکی  به  بیع 
تخلف خریدار در پرداخت ثمن یا قبض مبیع اقدام  
به بازفروش کاال نماید، معامله اخیر تصرف در مال  

معام احکام  تابع  نتیجه  در  و  محسوب  الت  غیر 
: 1389باشد« )اصغری آقمشهدی، زارعی،  فضولی می

201 .) 

 نظریه موافقان بازفروش کاال   3.2
دانان   حقوق  از  برخی  کاال  فروش  باز  خصوص  در 
عنوان   و  داده  قرار  پذیرش  مورد  را  تقاص  نظریه 

از  نموده قبل  بایع  برای  بازفروش  »پذیرش حق  اند: 
زیرا    فسخ قرارداد بیع، در حقوق ایران پذیرفته نشده،

حکم   غیر  مال  در  تصرف  به  واقع  در  فرض  این  در 
در داده که  تقاص  ازباب  را  این عمل  اینکه  مگر  ایم 

:  1392فقه پذیرفته شده است مجاز بدانیم)صفایی،  

(. برخی نیز در بعضی فروض به تقاص استناده  32۶
به کرده را  احسان  قاعده  فروض  از  برخی  در  و  اند 

ن  عنوان  بازفروش  مجرای  )ارسطا، مودهعنوان  اند 
نیز عنوان داشته112-113:  1381 اند: »شاید  (. برخی 

الغاء خصوصیت از مواد با  قانون    372و    371بتوان 
تجارت و استخراج یک قاعده عام از آن دو، حکم به 

له به  جواز فروش مال متعهد قراردادی توسط متعهد
و  خسارت  جبران  ابزار  و  مطالبات  وثیقه  عنوان 

:   1384دیون خود حکم داد«)قاسمی،پرداخت سایر  
211) 

 نظریه مختار 3.3
بررسی  جهت  را  اقدام  دو  باید  ایران  حقوق  در 

 ً جستجو و بررسی مواد و    -بازفروش به عمل آورد، اوال
آنها می از مالک  که  باز  قواعدی  به  استناد  در  توان 

 ً بررسی این مطلب که آیا   -فروش استفاده کرد. ثانیا
در که  دارد  وجود  بازفروش   قانونی  قواعد  دقیقاً  آن 

 مورد پذیرش قرارگرفته باشد. 

کاالی سریع الفساد و کاالهای با هزینۀ  3.3.1
 ی: در نگهدار رمتعارفیغ

در خصوص کاالی سریع الفساد و کاالی که هزینه  
شود به مواد ذیل باشد، مینگهداری آن نامتعارف می

 اشاه کرد: 

اگر کند: » قانون تجارت بیان می  3۶2ماده    -1
مال سريع  فساد  نزد بيم  كه  رود  التجاره 

شده العملحق ارسال  فروش  براي  كار 
تواند و حتي در صورتي كه كار ميالعملحق

آمر است منافع  مكلف  كند  ايجاب 
مدعيمال اطالع  با  را  محلي  التجاره  العموم 

ه او به التجاره در آنجا است يا نمايندكه مال
 «  فروش برساند.

نماید: قانون تجارت که عنوان می  385ماده   -2
التجاره در معرض تضي   » ع سريع یاگر مال 

توان براي آن فرض باشد و يا قيمتي كه مي
تكافو  شده  آن  براي  كه  مخارجي  با  كرد 
ننمايد متصدي حمل و نقل بايد فوراً مراتب 

مدعي اطالع  به  يا   را  محل  بدايت  العموم 
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( و  1980کنوانسیون بیع بین المللی کاال )بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در  . میثم اکبری دهنو و هانی حاجیان و   دهنو اکبری میثم
 حقوق ایران با تأکید بر قوانین حمل و نقل 

ده او رسانيده و با نظارت او مال را به نماين
فروش رساند. حتي المقدور ارسال كننده و  
به  التجاره  مال  اينكه  از  بايد  را  اليه  مرسل 

 «. فروش خواهد رسيد مسبوق نمود

ماده  -3 تبصره  در  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
در  مبحث تأمین خواسته بیان می کند:    127
تضييع محصوالتي كه در معرض    -تبصره  »...

باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات 
شده،  فروخته  دادگاه  نظارت  و  تصميم  با 

در حاصل  دادگستري  وجه  سپرده  حساب 
 «  گردد.توديع مي

اسالمی    215ماده    2تبصره   -4 مجازات  قانون 
مالي كه نگهداري آن مستلزم کند: » بیان می

يا  است  دولت  براي  نامتناسب  هزينه 
ر فاحش قيمت آن مي موجب خرابي يا كس

الزم  دادرسي  براي  هم  مال  حفظ  و  گردد 
و  شدني  ضايع  اموال  همچنين  و  نيست 
دستور   به  مورد  حسب  الفساد  سريع 
دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي 
شود و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي 
امانت  عنوان  به  دادگستري  صندوق  در 

 «. نگهداري مي گردد

کیفری    قانون  149ماده   -5 دادرسی  آئین 
مالی که نماید: »که عنوان می 1392مصوب 

نامتناسب  هزینه  مستلزم  آن  نگهداری 
فاحش  کسر  یا  خرابی  موجب  یا  و  است 
قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی  
الزم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و 

 به  دسترسی  عدم  صورت  در  الفساد،سریع
 و  بازپرس  تقاضای  به  مورد،  حسب  مالک

  به   دادگاه  دستور  یا  و  دادستان  موافقت
 تا  حاصل  وجه.  میشود  فروخته  روز  قیمت
 دادگستری   صندوق  در  نهائی  تکلیف  تعیین

 « .شودمی  نگهداری امانت عنوان به

قانون امور گمرکی مصوب   35تبصره ماده   -۶
می  1390 بیان  »که  كاالي  نماید:  ـ  تبصره 

كه  كااليي  و  الفساد  سريع  شده  ضبط 
خطر  يا  اضافي  هزينه  ايجاد  آن  نگهداري 
نمايد اعم از اين كه ضبط ، قطعي شده يا 
از تاريخ  نشده باشد و همچنين كااليي كه 
طرف  از  ولي  گذشته  ماه  شش  آن  ضبط 
نشده  نهائي  تكليف  تعيين  قضائي  مرجع 
و  رسد  مي  فروش  به  مقررات  طبق  باشد 
وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف 
شود  مي  نگهداري  سپرده  عنوان  به  نهايي 
مگر آن كه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين 

 كاال را تا تعيين تكليف نهائي الزم بداند. 

قانون امور حسبی در مبحث مهرو   193ماده   -7
اشياء ضايع شدني   کند: »موم ترکه بیان می

مستلزم هزينه   يا اشيائي كه نگاهداري آنها 
كه  قيمتي  كم  اموال  يا  است  تناسب  بي 
حمل و نقل و نگاهداري آنها مستلزم زحمت  
مكان وسيعي است ممكن است  اشغال  و 
اگر اشياء  اينصورت  مهر و موم نشود و در 
نامبرده مورد احتياج اشخاص واجب النفقه 
در صندوق   آن  پول  و  فروخته شده  نباشد 

معتبر توديع   دادگستري يا يكي از بانك هاي
 « مي شود.

می مشخص  فوق  مواد  مجموع  تمام  از  در  شود 
امین وظیفه حفظ و  به عنوان  مواردی که شخصی 
نگهداری کاال را به عهده دارد، در صورتی که کاال در 
معرض فساد بوده یا هزینه نامتعارفی داشته باشد،  

تواند اقدام به فروش مال نموده و وجه آن را به  می
امانت نگهداری    عنوان  نهایی  تکلیف  تعیین  کند.  تا 

باشد  رابطه مذکور در این مواد غالباً غیر قراردادی می
ماده   از  ماده    3۶2به غیر  تجارت که   385و  قانون 

از   است.  گردیده  ایجاد  قراردادی  رابطه  مبنای  برای 
شود این است  آنچه از جمیع مواد فوق مشخص می

می واحد  حکمی  بیان  در صدد  لحاظ  که  از  و  باشد 
نمی تفاوتی  قراردادی، قانونگذار  منشاء  رابطه  کند 

بین   تفاوتی  همچنین  باشد.  غیرقراردادی  یا  قضایی 
اینکه طرفین شخص حقیقی، حقوقی یا حتی دولت  
باشد نیز وجود ندارد، بلکه در مقام بیان یک قاعده 
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تطبیقی حقوق پژوهشنامه  

Comparative Law Biquarterly 

( و حقوق ایران با تأکید بر  1980بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در کنوانسیون بیع بین المللی کاال ). حاجیان  هانیو   دهنو اکبری میثم
 قوانین حمل و نقل 

باشد به این بیان: »در صورتی که کاال در  عقلی می
ت باشد و آن کاال در معرض تضییع  دست فردی امان

جهت  باشد  نامتعارف  آن  نگهداری  هزینه  یا  بوده 
برای   آن  فروش  حق  کاال  صاحب  ضرر  از  جلوگیری 
فردی که وظیفه حفظ کاال را دارد وجود دارد«، لذا از 

بر می این موضوع  کاال  منطوق مواد فوق  آید حافظ 
شود  می  الزاماً باید اقدام به فروش کاال نماید. در واقع

قانون   ۶12این حکم عقلی را از قسمت انتهای ماده  
نماید: » امین ...اگر ترتیبی تعیین  مدنی که عنوان می

نشده باشد، آن را ]مال را[ به طوری که نسبت به  
است«،  ضامن  اال  و  کند،  حفظ  است  متعارف  آن 
برداشت نموده، چراکه متعارف این است اگر مال در  

نحو ممکن مودع باید آن را   حال تضییع باشد به هر
حفظ کند؛ لذا در صورتی که هیچ راهی جز فروش آن  
نباشد آخرین راه فروش آن جهت جلوگیری از ضرر  

می مال  که صاحب  عقود  سایر  در  حکم  این  باشد. 
 ۶31کند وفق حکم ماده  ایجاد امانت به هر نحوی می
 کند. قانون مدنی تسری پیدا می

 کاال:گیری تصرف کاال و باز پس  3.3.2
پس باز  و  کاال  تصرف  خصوص  از  در  که  کاال  گیری 

بین   بیع  کنوانسیون  در  اختیاری  بازفروش  موارد 
کاال می میالمللی  اداره باشد،  قاعده  مبنای  بر  شود 

بازفروش  به  ایران حکم  در حقوق  غیر  مال  فضولی 
وارد   نقد  نظریه  این  بر  برخی  نمود.  تجویز  را  کاال 

کاالآورده  بازفروش  که  ماده    اند    88موضوع 
کنوانسیون بر مبنای قراردادی ایجاد گردیده است و  
اداره فضولی مال غیر بر مبنای غیر قراردادی)اصغری  

زارعی،   همانگونه  203-202:  1389آقمشهدی،  اما   ،)
در   شده  مطرح  »تفاوتهای   است:  شده  بیان  که 
خصوص تفکیک مسئولیت قراردادی و قهری یا غیر  

ث و یا مورد اختالف جزئی و  واقعی است و قابل بح
اساسی میغیر  بنابراین،  حدت اند.  و  به  قائل  توان 

در   قهری  مسئولیت  و  قراردادی  مسئولیت  بنیادی 
 (92: 1392حقوق ایران شد« )صفایی، رحیمی، 

های پرداخت ثمن و پرداخت هزینه 3.3.3
 محافظت از کاال  

 1این دو مورد که از موارد بازفروش اختیاری در بند  
می  88ماده   با  کنوانسیون  ایران  حقوق  در  و  باشد 
قانون تجارت در مبحث حق العمل کار و   372مواد  
همان قانون در مبحث متصدی حمل نقل    384ماده  

شود همسو با باشد را میداری شباهت بسیاری می
تجویز   به  قائل  تقاص  باب  از  استاتید  برخی 

 (.112:  1381ارسطا،    -32۶:  1392گردید)صفایی،  
آورده  وارده  ایراد  نظریه  این  بر  در برخی  تقاص  اند 

قانون مدنی ذکر نشده و جایگاهی با توجه به سایر  
  1۶7قواعد باب عقود ندارد و امکان توسل به اصل  

ماده   و  آئین دادرسی مدنی    3قانون اساسی  قانون 
ها و احکام  وجود ندراد زیرا با بودن حکم لزوم قرارداد

م وجود ندارد و در صورت فسخ حکمی ساکت یا مبه
وجود احکام این باب را بیهوده خواهد نمود )اصغری  

زارعی،   سخن  203-202:  1389آقمشهدی،  این  اما   )
 ً اوال که  چرا  است  نقد  باب    -قابل  به  ربطی  تقاص 

ابواب مختلف فقهی   در  و  ندارد  تنهای  به  معامالت 
مورد بحث قرار گرفته است و در واقع یکی از طرق 

باشد نه نفی لزوم عقد و یا سببی  ین میاستیفای د
در جهت انفساخ قرارداد؛ پس قائل شدن به وجود 

را بیهوده نمی ً آن سایر احکام باب عقود  ثانیا  -کند. 
خود تقاص به عنوان روش استیفای دین در قانون  

قانون    1۶7توان با لحاظ اصل  ساکت است پس می
ماده   و  این   3اساسی  مدنی  دادرسی  آئین    قانون 

ماهیت حقوقی را در نظام حقوق ایران که ریشه در  
فقه دارد شناسایی نمود، و از آن به عنوان راهکاری  

 برای بازفروش اختیاری مبیع استفاده کرد. 

قوانینی که بازفروش را مورد پذیرش  3.3.4
 قرارداده)قوانین حمل و نقل(:

در این مرحله باید به جستجوی قوانینی پرداخت که 
باز  قواعد  باشد. دقیقاً  قرارداده  قبول  مورد  را  فروش 

همانگونه که درفوق نیز اشاره شد مخالفین بازفروش 
ایران قانونینی که دقیقاً عنوان داشته اند در حقوق 

و   دالیل  و  ندارد  وجود  دربرگیرد  را  بازفروش  قواعد 
اند مورد مناقشه قرار  موادی را که موافقین ذکر کرده
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تطبیقی حقوق پژوهشنامه  

Comparative Law Biquarterly 

 

( و  1980کنوانسیون بیع بین المللی کاال )بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در  . میثم اکبری دهنو و هانی حاجیان و   دهنو اکبری میثم
 حقوق ایران با تأکید بر قوانین حمل و نقل 

  385و    3۶2ص مواد  اند. این افراد حتی در خصوداده
نموده عنوان  تجارت  بازفروش قانون  با  مواد  این  اند 

دادستان   اجازه  چراکه  است  متفاوت  کنوانسون  در 
محل را نیاز دارد. اما باید عنوان شود که چه موافقین  
انجام   قوانین  در  تام  استقرائی  مخالفین  چه  و 

که ما موادی    برای اولین بار اعالم گردداند و باید  نداده
دقیقاً  که  داریم  نقل  و  حمل  حقوق  حوزه  در  را 

باشد که در  متضمن قواعد بازفروش کنوانسیون می
 شود.ذیل به آنها پرداخته می

 ام  ای )کنوانسیون سیقوانین حمل و نقل جاده
 آر( 

  29/4/137۶مصوب    (SMR)آر  ام  در کنوانسیون سی
  ی در صورت  -3بیان شده: »  1۶ماده    5، و  4،  3در بند  

بدون    تواندیباشد حمل کننده م   یکه کاال فاسد شدن
در   یشخص   دستور   وصول  منتظر  نکهیا حق  که 

به فروش رساند، گرفتن کاال را دارد بشود، آن را   اریاخت
چن  یصورت  در  نیهمچن  کاال  وضع  را   یاقدام  نی که 

  سه یمقا  کاال در  یانباردار  یهانهیهز  ای   دینما  جابیا
ق باشد  متیبا  نامتناسب  م حملآن    تواند یکننده 

شده   ادیموارد    بر ه  بزند. عالو  یکار   نی دست به چن
معقول    یمدت  انیکننده پس از پاکه حمل  ی در صورت

با  یدستور  به  آنچه  مخالف  منطقکه    د یبا  یطور 
گرفتن    اریکه حق در اخت  ی صادر کند از طرف شخص 

ندارد اقدام به فروش کاال خواهد   افتیدر  دارد  کاال را
ا  -4نمود. استناد  به  کاال  فروخته   نیچنانچه  ماده 

  متعلقهی  ها نهیشود، حاصل فروش پس از کسر هز
اخت اخت  یشخص  اریدر  در  را   اریکه حق  کاال  گرفتن 

  ها نهیهز  ن یکه ا  یصورت  گذاشته خواهد شد. در دارد 
کننده مستحق  زاد بر حاصل فروش کاال باشد حملما
فروش   بی ترت  -5  خواهد بود.  التفاوتبه  ما  افتیدر

  ی عرف محل   ایقانون    لهیبه وس   یموارد  نیکاال در چن
 «خواهد شد.  نیی قرار دارد، تع که کاال در آن 

 قوانین حمل و نقل ریلی )کنوانسیون کوتیف(
کوتیف   کنوانسیون  پیوست  (COTIF) در    Bدر 

کنوانسیون در قواعد یکسان در خصوص قواعد حمل  
در   22در ماده    (CMI)و نقل بین المللی ریلی کاال  

تواند بدون  بیان شده: »کاریر خود می  5و    4،  3بند  

ذیحق   از طرف شخص  تکلیف  منتظر کسب  اینکه 
باشد اقدام به فروش کاال نماید چناچه ماهیت فاسد 

نین اقدامی را توجیه نماید  شدنی یا وضعیت کاال، چ
های نگهداری کاال بیش از ارزش کاال یا چنانچه هزینه

ممکن   هم  دیگری  مواردی  در  وی  همچنین  باشد. 
است بتواند اقدام به فروش کاال کند چنانچه وی طی  
یک مدت زمانی معقول، از شخص ذیحق دستوراتی  
انجام   به  ملزم  منطقی  طور  به  وی  آنچه  با  مغایر 

بندآنهاست،   ننماید.  کاال   -4دریافت  درصورتیکه 
فروخته شده باشد، باید درآمد حاصله پس از کسر  

های مترتب برکاالها، در اختیار شخص ذیحق  هزینه
قرار داده شود. اگر درآمد حاصله از فروش، کمتر از  

کننده  هزینه ارسال  باید  باشد،  مذکور  های 
حسب نحوه فروش بر   -5التفاوت را بپیردازد. بندمابه

ها و قوانین الزم االجرا در محل که کاال دستورالعمل
تعیین   محل،  آن  عرف  برحسب  یا  دارد  قرار  آن  در 

 خواهد شد«.  

کنوانسیون قرار  این  قانونگذار  تصویب  مورد  ها 
قانون مدنی به متزله قانون    9گرفته و حسب ماده  

  385و    3۶2باشد. باتوجه به این قوانین و مواد  می
مسلم است در قرادادهای حمل نقل    ،قانون تجارت

مورد  ایران  حقوقی  نظام  در  بازفروش  شکل  هر  از 
پذیرش قرارگرفته است. قرارداد حمل و نقل از جمله 
اشخاص،   اجاره  مابین  است.  اشخاص  قرادادهای 
حیوان و اشخاص هیچ تفاوتی وجود ندارد و همگی  

نماید. قواعد عمومی امانت حسب ایجاد ید امانی می
می  ۶31ماده   یکی  بازفروش ق.م  مسلماً  و  باشد 

بازفروش  و  بوده  امانی  ید  عمومی  قواعد  از  اجباری 
اختیاری نیز با توجه به قواعد موجود همچون کاهش  

مال فضولی  اداره  احکام    خسارت،  از  تقاص  و  غیر 
امانی   ید  عمومی  قواعد  حکم  در  که  بوده  عقلی 

 باشد و نباید در پذیرش آن تردیدی کرد. می

 تیجه گیری:ن 4
نظام در  که  کاال  بازفروش  حقوقی فلسفه  های 

نظام مخصوصاً  و  کامنمختلف  حقوقی  ال  های 
پذیرفته شده است از جهت جلوگیری از ورود ضرر 
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تطبیقی حقوق پژوهشنامه  

Comparative Law Biquarterly 

( و حقوق ایران با تأکید بر  1980بازفروش مبیع )فروش خودیار و اضطراری( در کنوانسیون بیع بین المللی کاال ). حاجیان  هانیو   دهنو اکبری میثم
 قوانین حمل و نقل 

می قرارداد  طرفین  میبه  پیش  چراکه  آید  باشد، 
طرفین قرارداد اختالفی داشته و حاضر به دریافت  

است خریدار  کاالی خود نباشند، در این حالت ممکن  
از قبض مبیع خوداری نماید و یا در صورتی که به هر  
دلیل قرارداد فسخ گردد مبیع در دست خریدار باقی  
از  نباشد،  کاال  تحویل  به  حاضر  فروشنده  و  مانده 

توان انتظار داشت تعهد بر حافظ کاال تا  سوی نمی
زمانی نامشخص بر عهده حافظ کاال باقی بماند. از  

بایست اقدام به  ر که حافظ کاال میطرفی این انتظا
تحویل کاال به حاکم نماید با توجه به زمان بر بودن  
این موضوع در مراجعه به دادگاه و با عنایت به اینکه  
در تجارت اصل سرعت را باید مورد لحاظ قرارداد با  

ممکن  واقعیت و  نبوده  تناسب  در  حال حاضر  های 
کاال یا  است این مطلب باعث ورود ضرر به حافظ  

 مالک کاال گردد. 

بینی قرارگرفته  در قوانینی که بازفروش مورد پیش
این امر به دوشکل اختیاری و اجباری مورد شناسایی  

کاال    یالملل  نی ب  عیب  ونیدر کنوانس قرار گرفته است.  
مورد   88حق بازفورش به صراحت در ماده  (  1980)

ی  شناسایی قرار گرفته و بند اول به بازفروش اختیار 
اجباری   بازفروش  به  دوم  بند  و   ) )خودیاری 
و  فلسفه  به  باتوجه  است.  پرداخته  )اضطراری( 

شود بازفروش اختیاری  احکام بازفروش مشخص می
 باشد. حق و بازفروش اجباری تکلیف حافظ کاال می

  ران یدر حقوق ااین موضوع که آیا حق بازفروش  
می شناسایی  بازفروش قابل  )مخصوصاً  باشد 

اما  بوده  اختالفی  امری  حقوقدانان  مابین  اختیاری( 
باید عنوان شود از مداقه در قوانین موجود در زمینه  

شود که در در  حمل و نقل این موضوع مشخص می
   Bدر پیوست  (COTIF)کنوانسیون کوتیف    22ماده  

کنوانسیون در قواعد یکسان در خصوص قواعد حمل  
، و در کنوانسیون    (CMI) و نقل بین المللی ریلی کاال  

به صراحت باززفروش   1۶در ماده    (SMR)آر    ام  سی
بازفروش و  قانونگذار  اختیاری  پذیرش  مورد  اجباری 

قرار گرفته است. با توجه به اینکه قراردادهای حمل  
از  اجاره  عقد  و  داشته  اجاره  عقد  در  ریشه  نقل  و 

توان با  باشد در نتیجه میای میجمله عقود معاوضه
خصوصیت قواعد بازفروش را نسبت به سایر  الغاء  

معاوضه داد.  عقود  تسری  بیع  عقد  جمله  از  ای 
عنوان   باید  اجباری  بازفروش  خصوص  در  همچنین 
نمود با توجه به اینکه قواعد بازفروش در مواردی که  
متعددی   مواد  در  است  قانونی  امانی  ید  ید حافظ، 

ماده   تجارت،    385و    3۶2همچون  ماده  قانون 
  ن ی قانون آئ   149ماده  ی،  مدن  یدادرس  نیی نون آقا127

...   193ماده    ی،فر یک  یدادرس و  امور حسبی  قانون 
اینکه   و  است  گرفته  قرار  قانونگذار  پذیرش  مورد 
مابین تعهدات حاصل از ید امانی قانونی و ید امانی  

نمی تفاوت  میقراردادی  نتیجه  در  گفت باشد  توان 
بوده که حافظ    این یک قاعده عمومی در کلیه عقودی

آن  به صاحب  را  کاال  رد  و  نگهداری  کاال مسئولیت 
ای  است و تفاوتی مابین عقود مبادله  برعهده داشته

مطلب از ماده    نیاو امانی در این مورد وجود ندارد.  
مدن  ۶12 امر  یقانون  را  حفاظت  نحوه    ی عرف   یکه 

چراکه عدم    باشدیقابل برداشت م   یدانسته به خوب
  ؛ باشدیمال م  عییبازفروش حفاظت نبوده بلکه تض 

می مسلمات  لذا  مطلب  این  پشتوانه  گفت  توان 
باید عقلی و عرفی می این مطلب  باتوجه به  باشد. 

می فساد  معرض  در  کاال  که  زمانی  در  باشد  گفت 
بایست اقدام به فروش کاال نماید، پس  در حافظ می

رت همچون تضییع  صورت عدم بازفروش و ورود خسا
کاال حق  کاال، صاحب  بودن  الفساد  دلیل سریع  به 

 داشته اقدام به مطالبه خسارت نماید.

صورتی که اصالحاتی  شود در  میشنهاد  در آخر پی
مدن در   ماده  ا  یقانون  متن  پذیرد  انجام   273یران 

مورد اصالح قرار گرفته و بازفروش اختیاری و اجباری  
خالفتی با مبانی فقهی، به عنوان راهکاری که هیچ م

شرعی و نظام حقوقی ایران ندارد، مورد قانونگذاری  
 . قرار گیرد
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