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  مقدمه
 خـود  تجـاري  مقتـضيات  براسـاس  خريـدار  المللـي،   و بـين   داخلي بيع قراردادهاي اكثر در

 از طريـق   كـاال  كـه  نـسبتي  همـان  بـه  مقابل، در. هدد      مي را كااليي تحويل و خريد تقاضاي
 بـه  را آن شـود   مـي  مكلف خريدار و محاسبه قرارداد مبلغ شود،  مي تحويل وي به فروشنده
 دهد    مي ترجيح فروشنده جي، ان ال قراردادهاي خاص ماهيت دليل به  اما .بپردازد فروشنده
 از بخـشي  يـا  تمـام  - ولمحص از بخشي يا همه نگرفتن  تحويل صورت در حتي - خريدار
 ايـن  اي    زنجيـره  و پيچيـده  ماهيـت  دليـل  بـه  اينكه،  توضيح .كند را پرداخت  قرارداد قيمت
 بـدون  پـروژه  مـالي  كنندگان  تأمين عموماً اساسي، هاي    گذاري    سرمايه به ها    آن نياز و ها    پروژه

  منعقـد  )سال 25 تا 20 بين عموماً(فروش   بلندمدت قرارداد يك كه موضوع اين از اطمينان
 دارد، وجـود  تعهداتش ايفاي به خريدار الزام براي كافي هاي    تضمين آن ضمن است و  شده
  . كنند  نمي اقدام آن مالي تأمين و پروژه در گذاري  سرمايه به

 قراردادهـا  ايـن  در زمـان  مـرور  بـه  خـصوص  ايـن  در كـه  هـايي     تضمين ترين    اصلي از
 يعنـي  اسـت؛  فروشـنده  نفـع  بـه  پرداخت يا دريافت شرط يافته، رواج و بيني، توسعه     پيش

ــدار، ــزان درخــصوص خري ــصول از مشخــصي مي ــف مح ــود مكل ــي ش ــورت در حت  ص
 از يكـي  امـروزه  شـود     مـي  بنابراين، گفتـه  . كند پرداخت آن بابت جي، ان ال نگرفتن      تحويل

 يـا  دريافـت  شـرط  وجـود  صـنعت،  ايـن  در مـدت   طـوالني  قراردادهاي اصلي خصوصيات
  ). M.polo, C.Scarpa, 2013: 64(است  ختپردا

 آن به نسبت ترديدهايي مختلف حقوقي هاي  نظام در هم هنوز شرط، اين رواج با وجود 
 شـود،   مي پرداخت به مكلف شرط اين موجب  به   خريدار كه خصوص زماني   به. دارد وجود
 از. كنـد  خـالي  شـانه  مـسئوليت  ايـن  از مختلـف  هـاي     راه بـه  تمـسك  با كرد خواهد سعي
 از پـس  مقالـه  اين رو، در   از اين   . است شرط اين اعتبار بردن  سؤال زير ها  راه اين ترين  رايج

 دريافـت  تعهـد  مورد ميزان تعيين چگونگي و شرط اين ساختار و ضرورت مفهوم، بررسي
 اعتبـار  اسـت،  شـرط  ايـن  كارايي هم و اعتبار درخصوص ها هم   بررسي پاية كه پرداخت يا

شـده    مطـرح    خصوص اين در معموالً كه ايرادهايي و ال  كامن و نوشته  قحقو نظام در شرط
  .شود مي بررسي ايران حقوق در آن اعتبار و است
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 شـرط  ايـن  كـارايي  بحـث  اساسي موضوعات از ديگر يكي بگذريم، كه شرط اعتبار از
ـ  شـرط  آيـا  بدانيم بايد كنيم، ثابت را شرط اعتبار بتوانيم كه صورتي در يعني. است  ستهتوان
 يـا  كند برآورده بوده است  قراردادها اين در آن بيني    پيش فلسفة كه را اهدافي يا هدف است
 و آن ناكارآمـدي  داليـل  بررسي موضوع به شرط اعتبار بررسي از پس دليل همين به خير؟
 سبب كه اي    فلسفه به شدن  نزديك منظور  به كارآمدي اين افزايش براي هايي  حل    راه بيني    پيش
  . خواهد شد پرداخته است بوده قراردادها شرط چنين بيني  پيش

  پرداخت يا دريافت شرط در تعهد مورد ميزان و مفهوم. 1
  پرداخت يا دريافت شرط مفهوم. 1 .1
 2مقدار، و 1قيمت يعني ريسك  اساسي ريسك جي دو  ان خريد و فروش ال    قراردادهاي در

 الـزام  بـا  پرداخـت  يـا  دريافـت  شرط. ودش    مي گفته نيز 3تقاضا ريسك آن به كه دارد وجود
 نيـاز  اينكـه  از نظر    صرف جي ان ال از معيني مقدار براي مشخصي مبلغ پرداخت به خريدار
 خواهـد  سـوق  خريدار سمت به را ريسك بود، اين  خواهد مقدار چه به  او هر ساله     واقعي

  ). S.Masten, K.J.Crocker, 1985: 1084(داد 
 بگيـرد  تحويل جي ان ال مشخصي، ميزان تا شود  مي متعهد رخريدا شرط موجب اين   به  

 مطـابق  درواقـع . بپردازد فروشنده به قرارداد مطابق را آن مبلغ مشخص ميزان آن اينكه، تا  يا
 دو از يكـي  اجـراي  بـا  كـه  است تخييري يا جايگزيني تعهد نوع از خريدار تعهد شرط اين

  4.است كرده عمل خود تعهدات به خريدار ذكرشده تعهد

                                                 

1. Price Risk. 
2. Quantity Risk. 
3. Demand Risk. 

 است ممكن موارد برخي در و دارد پرداخت يا دريافت شرط شبيه كاركردي كه ديگري شروط از يكي. 4
 برابر در خريدار پرداخت، و دريافت شرط در. است)  Take&Pay(پرداخت  و دريافت شرط شود آن جايگزين
 از خريدار اگر حال. كند پرداخت آن بابت هم و بگيرد تحويل را توليدشده گاز هم تا شود، مي مكلف فروشنده
 در جبران اين. بپردازد خسارت جبران هب است الزم و شود مي شمرده قرارداد ناقض كند، اجتناب گرفتن تحويل

 آن تحويل از و گرفت مي تحويل بايد خريدار كه جي ان ال بازاري قيمت تفاوت با است برابر معموالً حالت اين
 دريافت و قبض به تكليفي خريدار آمد، خواهد چنانكه پرداخت يا دريافت شرط در اما. كرده است خودداري

  .شد نخواهد محسوب قرارداد نقض او ياز سو نكردن دريافت و ندارد
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 هـا     آن در پرداخـت  يا دريافت شرط كه جي ان ال خريد و فروش   قراردادهاي بيشتر در
 آن بابـت  كـه  را ميزانـي  داشـت  خواهـد  حـق  بعداً خريدار كه شود  مي ذكر شده،  بيني    پيش

 مقرر قرارداد در كه شرايطي مطابق را نشده تحويل وي به اما گرفته است،  صورت پرداخت
 اين خريدار آن به نسبت كه را ميزاني و گويند   مي 1جبران حق آن به كه بگيرد تحويل است

  ).S.Scott Gaille, 2008: 161(نامند   مي 2جبراني مقادير يابد مي را استحقاق
 ال ميزان كه دهد تقاضا جبراني مقادير تحويل براي تواند    مي زماني بعد سال در خريدار

 اسـت  آن تحويـل  بـه  مكلـف  سال آن رايب پرداخت يا دريافت شرط موجب  به   كه جي ان
 ذكـر  پرداخـت  يـا  دريافـت  شـرط  كـه  قراردادهـايي  اكثر در همچنين،. باشد گرفته تحويل

 وجـود  امـا  شـود،   مي بيني    پيش خريدار نيز براي  آينده در جبراني مقادير گرفتن حق شود  مي
ـ  دريافـت  شرط قراردادي در است ممكن و ندارد اي  مالزمه يكديگر با دو اين  پرداخـت  اي
  ).M.polo, C.Scarpa, 2013: 65(شود  اشاره جبران حق وجود به اينكه بدون شود بيني  پيش

  جي ان ال فروش قراردادهاي در پرداخت يا دريافت شرط درج ضرورت. 2. 1
 جـي  ان ال فـروش  قراردادهـاي  در شرط اين درج ضرورت به اختصار به مقدمه بخش در

 گذاري    سرمايه از كه است اي  گونه  به ها  پروژه اين ماهيت فتگ بايد آن تكميل در. شد اشاره
 ديگـري  امـر  به را آن توان    نمي و كرد استفاده خاص هدف يك براي توان    مي تنها شده  انجام

 گـذاري     سـرمايه  فروشـنده  آنكـه  دليل به است ممكن خريدار موارد، اين در .داد اختصاص
 بـراي  تنهـا  كـه  شـده  متحمـل  اي  پروژه براي را يباالي اي  سرمايه هاي  هزينه و كرده هنگفتي
 رفتارهـاي  بـه  و كنـد  اسـتفاده   سـوء  موقعيت اين از است، استفاده  قابل   خاص هدف همان

  تكيـه  با كه ندارد اقتصادي توجيه گذاران    سرمايه براي  رو،  از اين . بزند دست 3طلبانه  فرصت
ـ  چنـين  در گـذاري   سرمايه به مدت كوتاه قراردادهاي بر  ,A.Creti(كننـد   اقـدام  هـايي  روژهپ

B.Villenueve, 2003: 5 .(مـدت  كوتاه طور به  كه طبيعي منابع ساير برخالف علت همين به 
 بيست باالي و مدت  طوالني عموماً جي ان ال خريد و فروش   قراردادهاي شوند،    مي فروخته

 وي نيـست،  كننـده   جيـه تو گـذار     سرمايه براي تنهايي  به قرارداد بودن  بلندمدت اما. است سال

                                                 

1. Make up Right. 
2. Make Up Quantity 
3. Opportunistic Behavior. 
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 ثـابتي  درآمـد  همواره جي ان ال از مشخصي ميزان براي كه يابد اطمينان دارد نياز همچنين
 فروشنده قراردادها اين در  رو،  از اين . دارد وجود قطعي تعهد آن به نسبت و داشت خواهد
 بـه  يجـ  ان ال تحويل براي خريدار كه گيرد صورت او به پرداخت زماني تنها ندارد تمايل
 روزي شـايد  كـه  بـود  خواهد مواجه ريسك اين با همواره فروشنده وگرنه دهد تقاضا وي

  . نخواهد جي ان ال يا گاز خريدار
 را خريـدار  هـا،   ريسك بر اين  آمدن  فائق براي دارد تمايل فروشنده ذكرشده، داليل بنا به 
 دريافـت  را آن اگر حتي كه دهد تعهد جي ان ال از مشخصي مقدار درخصوص كند مكلف
 دريافت شروط تدريج  به باال، نياز به پاسخ جهت در رو،   از اين    .كند پرداخت آن بابت نكند

. كردنـد  بـاز  جي ان ال خريد و فروش   مدت  طوالني قراردادهاي به را خود راه 1پرداخت يا
نـشده    بينـي     پيش شرط اين منعقدشده 1960 دهة از كه قراردادهايي تمام در گفت بايد البته

دارد  وجـود  قـرارداد  در خريـد  بـراي  معمـول  تعهـد  تنهـا  قراردادهـا  برخي در بلكه ست،ا
)P.R.Weems, 2005: 3 .(  

   پرداخت يا دريافت تعهد مورد ميزان. 3. 1
 2قـراردادي  سـاليانة  ميزان جي، ان ال قراردادهاي خريد و فروش    در اساسي مفاهيم از يكي
 سـال  يـك  طـي  اسـت  مكلـف  فروشـنده  كـه  اسـت  ميزاني قراردادي، ساليانة  ميزان .است

 سـاليانه  پرداخت يا دريافت ميزان .)193: 1386رحيمي،  (دهد   تحويل خريدار به قراردادي
 بـين  اكثـراً  درصد اين. شود  مي تعيين قراردادي ساليانة ميزان از درصدي صورت  معموالً به   

 پرداخت يا دريافت انميز  كه  در صورتي  و است قراردادي ساليانة ميزان صد درصد  هفتاد تا 
 خواهـد  تعـديل  نـسبت  همان به هم درصد اين شود، تعيين سال از بخشي براساس ساليانه

  ). H.Longgley, B.Botts, 2014: 67(شد 
 مـوارد  برخي در. يكسان است  قرارداد مختلف هاي  سال طي درصد اين موارد اغلب در

 بـا توسـعة    مرور  به   و است پايين ادقرارد اولية هاي    سال در خريدار درخواست به ميزان اين
 موضـوع  ايـن  بـا  اسـت  ممكـن  فروشنده اما يابد،  مي افزايش بعد هاي  سال در خريدار بازار

                                                 

1. Take or Pay. 
2. Annual Contract Quantity (ACQ). 
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 پروژه اولية هاي  سال در باشد داشته تمايل يا دهد ترجيح را ثابت درصد يك و نباشد موافق
 در. باشـد  داشته پروژه زا باالتري درآمدي جريان گذاري،    سرمايه سنگين هاي  هزينه دليل به

 تحويـل  عملياتي نيازهاي و باشد نداشته بازار از نظر  مشكلي است ممكن نيز خريدار مقابل
 در فروشـنده  كـه  باشـد  داشـته  را نگرانـي  ايـن  امـا  كند، ايجاب را جي ان ال از ميزان اين
او  براي قرارداد هاينك دليل به باشد و  نداشته توليد براي كافي انگيزة قرارداد پاياني هاي    سال
  ). P.Robberts, 2014: 209-210(برآيد  آن فسخ شود درصدد مي اقتصادي توجيه فاقد

 يـا  دريافـت  شـرط  درخـصوص  كـه  اسـت  اين دنبال به معموالً خريدار دليل، همين به
 ايـن  دنبـال  بـه  نيـز  فروشنده ديگر، سوي از. كند بيني    پيش هايي  تعديل خود براي پرداخت

 دو اين از آنجا كه  . تعديل ايجاد كند   خود براي قراردادي ساليانة ميزان درخصوص كه است
  بينـي   پـيش  فروشـنده  نفع به شرط اين  كه  در صورتي  لذا گيرند،  مي قرار هم مقابل در تعهد
 پرداخـت  يا دريافت تعهد ميزان درخصوص شرط اين كه دارد انتظار نيز خريدار باشد شده
 موضـوع  ايـن . دهـد  كـاهش  مشخـصي  درصـد  تـا  را خـود  عهـد ت بتواند او و بيني    پيش نيز
. دارد مـصداق  بيـشتر  دارند برابر زني  چانه قدرت قرارداد طرفين كه مواردي در خصوص  به

 خريـداران   شـده اسـت     بسته بعد به 2000 سال از كه قراردادهايي از بسياري در مثال، براي
 بينـي     پيش خود براي كاهشي پذيري  انعطاف درصد 15 و متوسط  1ساليانه طور  اند به     توانسته

  .)S. Farmer, 2006: 44(كنند 
 كـه  گيـرد  قرار تعديل موضوع است ممكن موارد از بسياري در قراردادي ساليانة ميزان

 از خريـدار  يا نداده تحويل را جي ان ال فروشنده كه است مشخصي هاي    موقعيت از حاكي
سـال   آن براي پرداخت يا دريافت تعهد وردم ميزان از بيش اينكه يا كرده خودداري تحويل

 دليـل  بـه  مثال، براي.  يافته است   كاهش فروشنده تعهد ميزان دليلي به يا شده  تحويل گرفته     
كـرده   تغيير ساليانه ميزان است، آمده وجود به فروشنده يا خريدار براي كه ماژوري فورس
 ميـزان  بـا  متناسـب  پرداخـت،  يـا  دريافـت  تعهد مورد ميزان شد، اشاره كه طور  همان. است

 ميـزان  تعـديل  و تغييـر  رو،  از اين   . شود  مي تعيين آن از درصدي منزلة    به و قراردادي ساليانة
 ,H. Longgley(شـد   خواهد پرداخت يا دريافت تعهد مورد ميزان در تغيير موجب ساليانه،

B. Botts, 2014: 77.( پرداخـت  يـا  يافتدر براي خريدار تعهد مورد كه ميزاني بين تفاضل 
                                                 

1. Buyers’ Downward Flexibility Quantity. 
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 كـسري  اسـت،  كـرده  پرداخـت  آن بابت و گرفته تحويل واقعاً خريدار كه را ميزاني با بوده

  .شود مي ناميده 1ساليانه
 اسـت  موظـف  قـراردادي  سـاليانة  ميزان از كمتر ميزاني تحويل صورت در خريدار لذا،
 درواقع اين كه دكن پرداخت فروشنده به قرارداد قيمت در  ضرب ساليانه كسري ميزان معادل
  ).D. Rogers, M. White, 2013: 7-8(بود  خواهد فروشنده به خريدار بدهي

  پرداخت يا دريافت شرط اعتبار. 2
 پرداخـت  يـا  دريافـت  شـرط  صحت در دانان  حقوق از برخي مختلف حقوقي هاي  نظام در

 حقـوق  نوشـته،   حقـوق  نظـام  در شـرط  ايـن  اعتبار بررسي به بخش اين در. اند    كرده ترديد
  . شد خواهد پرداخته ايران حقوق در نهايت و ال كامن

  نوشته حقوق نظام در شرط اعتبار. 1. 2
 اعتبـار  و صـحت  به نسبت نوشته  حقوق كشورهاي نويسندگان برخي آثار در كه ترديدهايي

 اكثـر  حقـوق   موجـب   به كه است شده ناشي از آنجا  شده،  مطرح    پرداخت   يا دريافت شرط
باشد  داشته 2سبب قرارداد انعقاد لحظة در بايد پرداخت، بر مبني خريدار هدتع كشورها اين
 سبب تجاري قراردادهاي در لذا بود، نخواهد اجرا  قابل   و صحيح تعهد صورت اين غير در

 تعهـد  صـورت  اين غير در و است متعهدله سوي از آن مقابل در تعهدي وجود متعهد تعهد
  .)226: 1393 شعاريان، (است باطل در نتيجه و سبب بدون هم ديگر طرف
 مبتني يا سبب بدون تعهد كشور، اين مدني قانون 1131 مادة براساس فرانسه حقوق در

 از بخـشي  فقدان و رفته فراتر هم اين از فرانسه روية قضايي . است باطل نامشروع سبب بر
 برخـي  از سـوي    كـه  ايـرادي  خصوص اين در. داند  مي مؤثر قرارداد سرنوشت در را سبب
 درج پرداخـت  يـا  دريافـت  شـرط  قـرارداد  در وقتـي  كـه  است اين شده  مطرح دانان  حقوق

 و چيـست  اسـت  نگرفتـه  تحويل محصولي هيچ كه فرضي در خريدار تعهد سبب شود،  مي
  كرد؟ توجيه را آن توان  مي چگونه

                                                 

1. Annual Deficiency. 
2. Cause. 
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 قـرارداد  نـوعي  فروشـنده  كـه  اسـت  ايـن   شده  سؤال داده  اين به كه هايي  پاسخ از يكي
 بـه  را توليـدي  محـصول  تـا  اسـت  شـده  متعهـد  و كرده منعقد خريدار با انحصاري وشفر

از  ديگـر  يكي. است عوض نوعي انحصاري فروش تعهد بنابراين،. نفروشد ديگري خريدار
 بـه  است خريدار براي جبران حق است وجود  شده  ارائه   خصوص اين در كه هايي  استدالل

 پرداخـت  آن بابـت  كـه - جـي  ان ال گـرفتن   تحويل يبرا بعداً خريدار كه حقي كه معنا اين
 ايـن  بـه  اول دليـل  منتقـدان  از نظر . است عوض خود دارد، -است نگرفته تحويل اما كرده،
 چنـين  هـا     آن در كه شود يافت است ممكن متعددي موارد كه شود پذيرفته تواند    نمي سبب
 بعـداً  خريـدار  كـه  جبـران  حـق  وجود يعني ديگر دليل. است نداشته وجود انحصاري حق

 شـرط  وجـود  زيـرا  باشـد،  شده  مطرح اشكال براي پاسخي تواند    نمي نيز كند اعمال بخواهد
 مـورد  كه است موضوعي اين. ندارد جبران حق با وجود  حتمي مالزمة پرداخت يا دريافت

  ). D. Rogers, M. White, 2013: 6(قرار گرفته است  امريكا و انگليس نيز هاي  تأييد دادگاه
 عوضـي  تعهـد ذكرشـده    مقابـل  در بگوييم اينكه گفت بايد ذكرشده اشكال به پاسخ در
 بـه  مـورد توافـق    ظرفيـت  اختـصاص  بـه  فروشـنده  تعهد. است انديشانه  ساده ندارد، وجود

 تحويـل  خريـدار  بـه  را جي ان ال از ميزان اين تا باشد آماده بايد فروشنده اينكه و خريدار
 و سـازي   آمـاده  بـه  فروشـنده   تعهـد  .گيرد    مي قرار تعهد ناي مقابل در كه است عوضي دهد

 به دهد، تحويل را ميزان اين نتواند اگر و است قراردادي ساليانه ميزان تا جي ان ال تحويل
  اسـت كـه     ايـن در حـالي    . شـد  خواهد منجر تحويل در قصور و از كسري  مسئوليت ناشي 

 از كمتـر  معمـوالً  پرداخـت  يا افتدري شرط موجب  به   خريدار تعهد مورد جي ان ال ميزان
 هفتـاد تـا    بـين  معمـوالً  ميزان اين شد گفته كه طور  همان زيرا است، قراردادي ساليانة ميزان
  .است قراردادي ساليانة ميزان درصد صد

 يـا  دريافـت  شـرط  درخصوص نوشته  حقوق سيستم قضايي روية در كه هايي  بررسي در
از  2005 سـال  در شـرط  اعتبار بررسي درخصوص رأي يك است، گرفته صورت پرداخت

 استدالل شرط، معتبردانستن ضمن كه است شده صادر 1تجديدنظر هاي    دادگاه از يكي سوي
 بـه  حكـم  و كـرده  رد بگيـرد  خـود  بـه  كيفـري  جنبـة  شرط اين است ممكن كه را خوانده
 گفـت  بايـد  خـصوص  ايـن  در. داده اسـت   شرط در ميزاني برابر فروشنده نفع به پرداخت

                                                 

1. Court of Appeal of Angers. 
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 حقـوقي  نظـام  در شرط اين اعتبار بر نيز فرانسه در انرژي بخش مقررات و قوانين حظةمال
  .)Paris Energy Series, 2013: 7(گذارد   مي صحه كشور اين
  ال كامن در پرداخت يا دريافت شرط اعتبار. 2 .2
 شـرط  ايـن  بـردن   سـؤال  زيـر  براي خريداران بعضي از سوي  كه ال، ادعايي   كامن حقوق در

 از استفاده منع قاعدة مشمول كرده و  تلقي 1كيفري شرط يك را آن كه است اين شده    مطرح
 انگلـيس  حقـوق  در عمومي، نظم مظاهر از يكي منزلة    به. اند  دانسته قرارداد در كيفري شرط
 شـبيه  و اجـرا  بـه  قرارداد طرفين از يكي واداركردن اثر آن  يا هدف كه شرطي شود  مي گفته
 حقـوق  در. شـد  خواهـد  شـناخته  اجـرا   قابـل    غيـر  ها    دادگاه از سوي  باشد، مجازات نوعي

 داشته را آزادي اين بايد قرارداد طرفين از يك هر كه است بر اين  اصل انگليس قراردادهاي
 مقابل طرف خسارت بر اينكه  مشروط نكند عمل خود  قراردادي تعهدات به بتواند كه باشد
 مبالغ پرداخت به مكلف نقض، صورت در را طرفين از يكي كه شرطي بنابراين،. بپردازد را

 دليـل  بـه  شود، وي از سوي  قرارداد نقض مانع بخواهد وسيله  و بدين  كند خسارت سنگين
 قـرار  2مقطوع خسارت كيفري، شروط مقابل در. بود نخواهد معتبر فرد آزادي محدودكردن

 در ممكـن اسـت    هكـ  هـستند  خـسارتي  واقعي تخمين دنبال به طرفين آن براساس كه دارد
 بـراي  مـانعي   رو  ندارد و از اين    بازدارندگي جنبة و شود وارد مقابل طرف  به   نقض صورت
  ).18 :1393پاسبان،  (داشت نخواهد وجود ها  آن اجراي

 بـه  پرداخـت  يـا  دريافـت  شـرط  براسـاس  بايد خريدار كه مبلغي كه موضوع اين طرح
 بـه  مكلـف  كـه  خريـداري  سـوي  الً از احتمـا  بـود،  خواهـد  كيفري شرط بپردازد، فروشنده
 روابـط  اينكه با كه دارد وجود نيز مواردي البته. شود  مي مطرح شده است  مبلغ اين پرداخت

 چنـين  بـه  خريـدار  اما رفته است،  داوري يا دادگاه به شده و  كشيده اختالف به طرفين بين
  3.است نشده متوسل دفاع منزلة  به موضوعي

                                                 

1. Penalty. 
2. Liquidated Damages. 

 پرداخت يا از شرط ارسال ي كه مكلف بود مبالغ ناشي، طرفAmoco v Tesside Gas ة مثال در پرونديبرا. 3
)send or pay (بوده و از يفري مقرره شرط كين موضوع اشاره نكرد كه اينعنوان دفاع به ا  كجا بهيچبپردازد، ه را 
 شمال است، ياي دري انتقال گاز در خط لوله مركزيتو ظرفرزر به مربوط كه پرونده اين. يستاالجرا ن رو الزم ينا
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 يـا  االجراسـت   غيرالزم و كيفري شرط يك پرداخت يا يافتدر شرط آيا اينكه تعيين در
 مكلـف  خريـدار  كـه  مبلغـي  كه آيا  است اين پرداخته، آن به رويه كه موضوعي خير؟ اولين 

 فروشـنده  بـه  خريـدار  بـدهي  يـا  بوده خسارت بپردازد، به فروشنده   شرط اين تحت است
 بـدهي  بابـت  كه  ادعايي با خسارت پرداخت براي ادعا بين انگلستان در حقوق  زيرا است؟
  بـه  كـه  اسـت  پـول  مشخـصي  مبلغ بدهي اساس،  بر اين  .دارد وجود تفاوت شود  مي مطرح
 انجـام  قبـال  در ديگـر   طـرف   بـه  از طرفين  يكي سوي از و ثابت طرفين بين توافق موجب
 در خـسارات . اسـت  پرداخـت  قابـل  خـاص  شـرايطي  يـا    حادثه وقوع يا مشخص تعهدي
 جـز  طريقـي   بـه    قـراردادي  تعهـدات  كه است مطالبه طرفين قابل  از يكي از سوي  صورتي
 ,H. Beale(باشـد   شـده  نقـض  شود، مي تلقي بدهي كه مبلغي به پرداخت تعهد كه موردي

2012: 26 .(  
شـده    شـده، گفتـه      تـصميم  اتخـاذ  انگليس حقوق موجب  به   كه هايي  پرونده اكثر در لذا

 قابـل  مبلـغ  قبيل از مشخصي مبلغ پرداخت هب مكلف را طرفي شرطي، كه  است در صورتي      
 اينكـه  اسـتناد  بـه  تواند    نمي پرداخت اين كند، پرداخت يا دريافت شرط موجب  به   پرداخت

  قابـل  خـسارت  بـه  نـسبت  تنها قاعده باشد، زيرا اين   غير قابل اجرا   است كيفري شرط يك
  1.ديگر  طرف به طرفين از يكي بدهي نه اجراست

 يـا  دريافـت  شـرط  حـاوي  كـه  جـي  ان ال يـا  گاز خريد و فروش   قراردادهاي در اكثر 
 ال يا گاز كه است فروشنده به مربوط تعهد اولين دارد؛ وجود جداگانه تعهد دو اند  پرداخت

 ميـزان  بـراي  كـه  اسـت  خريـدار  بـه  مربـوط  ديگـري  و كنـد  آماده خريدار براي را جي ان
 كـه  پرداختي  بنابراين، .كند اختاست پرد   شده  تحويل آمادة فروشنده از سوي  كه محصولي

                                                                                                                                            
 يطرف. گرفت يشد تعلق م ي ارسال گاز مي كه خط لوله آماده براي پرداخت بود كه از زمانيا شرط ارسال يحاو
 دالر به يسليون م45كه ين شرط را مورد سوال قرار نداد با وجود اين گاه ايچ را رزرو كرده بود هيت ظرفينكه ا

  .داشت و انتظار ارسال گاز پرداخت كرده بود  شرط بدون چشمينموجب ا
Amoco (UK) Exploration Co and others v Teesside Gas Transportation Ltd[2001], All 
ER(Comm) 

  : اشاره كردير زيها  به پروندهتوان ي نمونه ميبرا. 1
White and Carter (councils) Ltd v McGregor[ 1962], AC 413. 
Euro London Appointments v Claessens International [200] EWCA Civ 385. 
Office Fair Trading v Abbey National PLC and Others [200]EWHC 875(Comm). 
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 كـه  فروشنده اسـت   به خريدار بدهي گيرد،    مي صورت پرداخت يا دريافت شرط موجب  به  
 از  .اسـت   شده  پرداخت قابل قرارداد مطابق او به تحويل براي محصول سازي  آماده ازاي در

 ايـن  به سبتن طور كلي   به   نبايد كيفري شرط قاعدة كه است شده استدالل همواره رو،  اين  
   1.شود اعمال موضوع

 تـشخيص  در اخير هاي  سال در پرونده دو قاعدة ذكرشده،  حكومت و مقبوليت با وجود 
 و رسـيدگي  قاضـي  از سوي يك   نيز دو هر كه شد مطرح پرداخت يا دريافت شرط ماهيت
 يـا  اسـت  بـدهي  پرداخـت  يـا  دريافت شرط آيا كه شد اين در اساسي ترديد ايجاد موجب

  . خسارت؟
 جـي  انـد  ام« پرونـده  در اين . است 2»پوليمرز جي اند ام«پروندة   ها،  پرونده اين از يكي
 مـسئوليت  با شركت با شيميايي مواد عرضة براي مدت  طوالني تجاري قرارداد يك »پوليمرز
 خريـدار  آن  موجـب   بـه  كـه  بـود  شرطي حاوي قرارداد اين. كند  مي منعقد »ايمريز«محدود  
 دريافـت  شرط و حاوي  دهد سفارش ماه هر را شيميايي محصوالت از حداقلي بود مكلف

  .بود پرداخت يا
 شـرط   موجـب   بـه  كه مبلغي آيا كه پرداخت موضوع اين بررسي به عالي، دادگاه قاضي
 غيـر  و كيفري شرط يك آيا و است؟ خسارت شده، آن پرداخت ادعاي پرداخت يا دريافت

  . دارد اجرايي قابليت و است معتبر التزام وجه يك يا  اجراست قابل
 طرح قابليت دعوا اين در كيفري شرط  به   مربوط قواعد كه شد مدعي پوليمز جي اند ام
از آنجـا    اما كند،    مي متبادر را پرداخت يا دريافت شرط قرارداد، در كاررفته  به  عبارات .ندارد
 شـرط   به   ماهوي از نظر  شرط اين داشت، وجود محصوالت از حداقلي سفارش به تعهد كه

 كـه  رسيد نتيجه اين به جي برتون قاضي اينكه  با وجود  .است تر  نزديك پرداخت و دريافت
 يك آيا كه پرداخت موضوع اين بررسي به اما خسارت، نه است بدهي شرط، موضوع مبلغ

                                                 

 Amoco (UK) Exploration Co and others v Teesside يتوان گفت در دعوا ي ميه نظرين اأييددر ت. 1

Gasفرستنده، موجب يكردن ملزومات انجام خدمات حمل گاز و وجود امكان استفاده برا  گفت فراهمي قاض 
  .شود ي او ميتحقق بده

2. M & J Polymers Ltd v Imerys Minerals Ltd [2008], EWHC 344 (Comm). 
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 كيفـري   شرط  به مربوط معيارهاي اعمال از بعد كه خير؟ يا االجراست  غيرالزم كيفري شرط
  ).B. Holland, 2016: 3(االجراست  الزم و معتبر شرط، كه سيدر نتيجه اين به

. اسـت  1»نيـك  اي« محـدود  مسئوليت با خصوص، پروندة شركت   اين در ديگر پروندة
 هـاي   بخـش  از يكـي  بـا  و فعاليت دارد  اطالعات فناوري خدمات ارائة زمينة كه در  شركتي
 قـراردادي  پـشتيباني  و شاورهمـ  پرسنل تأمين و اطالعات فناوري خدمات ارائة براي دولتي
  :بود آمده چنين آن در. بود نيم و سال دو قرارداد اين مدت. كند  مي منعقد
 مـشاوره  نيـك  اي شـركت  از قـرارداد  طي روز 500 حداقل است مكلف دولتي  مقام -

  .كند دريافت
 بـه  كنـد     مي صادر شركت براي كه اي  اعالميه طريق از را خدمات دولتي سفارش   مقام -
  .رساند  مي او عاطال

 تغييـر  كـه  بپردازد شركت به دالر 850 حداقل روز هر براي است مكلف دولتي  مقام -
  . است خدمات سفارش اعالمية موجب به  طرفين توافق به منوط آن در

 مبلـغ  آيـا  كـه  پرداخت مورد اين به وي بود، جي برتون آن قاضي كه نيز پرونده اين در
 مبلغ كه رسيد نتيجه اين به داد انجام كه هايي  بررسي با و بدهي؟ يا است خسارت ادعاشده

 سـمت  بـه  را جـي  برتون كه موضوعاتي از يكي. خسارت نه است بدهي درخواست، مورد
 بر اينكـه   مبني پذيرفت؛ را نيك اي  شركت   استدالل وي كه بود اين كرد هدايت تصميم اين
 بـا اينكـه   . است قرارداد دورة طي روز پانصد براي خدمات ارائة به 2قادر و مشتاق آماده، او

 قاعـدة  كـه  داشـت  اعـالم  هـم  بـاز  اما است، بوده بدهي ادعا مورد مبلغ كه پذيرفت قاضي
 اين به قاعده آن هاي    مالك اعمال از پس و شود  مي اعمال اينجا نيز كيفري شروط به مربوط
 مـوردي  امـا  جراست،اال    الزم و معتبر و نبوده كيفري شرط بحث مورد شرط كه رسيد   نتيجه
 قاعـده  كـه  بود اين كرد اضافه پوليمرز جي اند ام پروندة به نسبت پرونده اين در قاضي كه

  3.شود مي اعمال هم بدهي به نسبت كيفري شروط به مربوط

                                                 

1. E-Nik Ltd v Department for Communities, [2012] EWHC, 3027 (Comm). 
2. Ready, willing and able. 
3. [2012] EWHC, 3027 (Comm) [22]. 
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 قـصور  آن اسـت كـه    افتـاده  اتفـاق  هم نقض يك اينجا در كه دارد    مي اعالم جي برتون
 فروشـنده  نـدادن   سـفارش  و اسـت  قـرارداد  مطابق سرويس روز پانصد سفارش در خريدار
  .است بوده وي از سوي قرارداد موازي نقض

در صورتي كه نقض همزمان قرارداد هم رخ داده          كه است اين آيد    برمي آرا اين از آنچه
. شـود   مي داده تسري هم بدهي به مربوط ادعاهاي به كيفري، شروط به مربوط قاعدة باشد،
  .است  شده پرداخت يا دريافت شرط درخصوص دهاييتردي موجب موضوع اين

 داشـت  حضور آن بدوي مرحلة در كه 1كاونديش هلدينگ پروندة در جي برتون قاضي
 از يكـي  داشت اظهار و كرد تأييد را خود قبلي نظر پليمرز جي اند ام پروندة به اشاره با نيز

 ادعاهـاي  بـه  آن سترشگـ  بـه  مربـوط  ام    كـرده  اعمال كيفري شروط در من كه هايي  توسعه
 رأي بـه  پليمرز جي اند ام پروندة از غير خود استدالل اين در قاضي. است بدهي به مربوط

  2.كرد استناد بود كرده  صادر1996سال  در كه ديگري نيز
 جـي  برتون قاضي از متفاوت استيناف مرجع و گرفت قرار تجديدنظر مورد پرونده اين
 درك قابـل  و عينـي  منطـق  داشـت  و بيـان   بـرد  سؤال رزي را كيفري شروط كرد و  استدالل

 با و اراده آزادي با تجاري قرارداد يك طرفين وقتي. ندارد وجود كيفري شروط درخصوص
 دليلـي  باشـند،  كـرده  آن توافـق   بر حقوقي مشاورة به دسترسي حق و برابر زني  چانه قدرت
 شـروط  بينـي   پـيش  فلسفة كرد اعالم همچنين، دادگاه . ببريم سؤال زير را شرط اعتبار ندارد
 قوانين در كه هايي  بيني  پيش با اين بعداً كه است بوده كننده  مصرف حقوق از حمايت كيفري
 3 اسـت؛   شـده  بـرآورده  گرفتـه   صـورت  اروپـا  اتحاديـة  هاي    دستورالعمل و انگلستان داخلي

 تنهـا   نـه  آن الاعمـ  زيرا شوند، اعمال تجاري قراردادهاي در نبايد ديگر شروط اين بنابراين،
 ايـن  نيـست  مـشخص  از آنجا كـه   . شود  مي منجر نيز منفي آثار به بلكه ندارد، سودي همراه 

 ,Ibid(كنـد    مي باز خودسرانه تصميمات براي را راه شود، مي اجرا چگونه و زمان چه معيار

 نـدارد  اي وظيفـه  حقوق كه است اين پرداخته آن به دادگاه كه ديگري موضوع). 208 :2013
 آنچـه  بلكـه  اسـت،  عادالنه حد چه تا  گرفته  بر عهده  طرف يك كه تعهداتي كه كند رسيبر

                                                 

1. Cavendish Square Holding BV and Another v Talal El Makdessi, [2012] EWCA Civ 3582. 
2. Lordsvale Finance Plc v Bank of Zambia[1996] QB 752. 
3. Cavendish Square Holding BV and Another v Talal El Makdessi,[2015], UKSC 67. 
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 از يكـي  اسـت  قـرار  كه خسارتي جبران كه است اين كند بررسي بايد كيفري شروط قاعدة
  .است عادالنه چقدر كند دريافت ديگر طرف از سوي قرارداد نقض دليل به طرفين

 انجـام  جهـت  طـرفين  از يكـي  براي تعهدي حاوي دقراردا كه    زماني   داشت بيان دادگاه
 طـرف   بـه    مشخـصي  مبلغ بايد ندهد انجام را كار آن شخص آن كه    صورتي   در است كاري
 باشـد،  كيفـري  شرط تواند   مي كه است ثانويه تعهد يك پول پرداخت به تعهد بپردازد، ديگر
 كنـد  مقرر اما ندارد، مقرر را كار آن انجام به تعهد) ضمني يا صريح طور  به   (قرارداد اگر اما
 پرداخت ديگر طرف  به   مشخصي مبلغ نكند، عمل تعهدش به طرفين از يكي صورتي كه  در

 شـرط  توانـد     نمـي  و اسـت  مـشروط  اولية تعهد يك مبلغ آن پرداخت به تعهد كرد، خواهد
  1.باشد كيفري

 اتخـاذ  تراليااسـ  عـالي  دادگـاه  از سوي  آن از قبل مدتي كه رويكردي به همچنين دادگاه
 ادعـايي  اگر حتي كه بود كرده اعالم پرونده اين در استراليايي دادگاه. كرد اعتراض بود شده
 از رهـايي  بـراي  كيفـري  شـروط  قاعدة به است ممكن هم باز نباشد قرارداد نقض از ناشي

  2.كرد استناد مسئوليت
 رأيـي  دو از پـس  كيفري شروط قاعدة اعمال درخصوص كه بسياري ترديدهاي از پس

 از سـوي   كـه  رأيـي  داشت، وجود بود شده صادر اخير هاي  سال در جي برتون از سوي  كه
 قابـل  را آن و بـرد  بـين  از را ترديـدها  اين شد، صادر 2015 سال در انگلستان عالي دادگاه
 شـرط  كـه  مـواردي  در بنـابراين، . ندانـست  است،  نيفتاده   اتفاق نقضي كه مواردي به اعمال

صورتي  در و نيست خريدار براي كاري منظور انجام   به اي  مقرره حاوي ختپردا يا دريافت
 تعهـد  ايـن  بپـردازد،  ديگر  طرف  به را مبلغي بايد ندهد انجام را تعهدش طرفين از يكي كه

  .باشد كيفري شرط تواند  نمي و است مشروط و اوليه
 اطمينـان  ايبـر  جـي  ان ال فـروش  قراردادهـاي  در گفت بايد شد بيان آنچه به توجه با

 شود تدوين اي    گونه  به بايد شرط نشود، واقع ترديد مورد بعداً شرط اعتبار اينكه از فروشنده
 اين بلكه باشد، داشته تعهد     تحويل، براي خريدار كه نكند متبادر ذهن به را موضوع اين كه

                                                 

1. [2015], UKSC 67 [13]. 
2. John Andrews & Others v Australia and New Zeland Banking Group Limited [2012] HCA 
30. 
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 شـد،  انبيـ  كـه  طور   همان .كند اعمال داشت تمايل اگر كه باشد اي  گزينه وي براي موضوع
 ممكـن  متعـددي  موارد در و ندارد اي  مالزمه پرداخت يا دريافت شرط با جبران حق وجود
 باشـد و    شـده   بيني  پيش خريدار براي حقي چنين اينكه بدون باشد داشته وجود شرط است
 بابت  شده است   پرداخت كه مبلغي شود گفته اينكه براي بود خواهد دست در ديگري دفاع
 در تواند    مي و شود  مي محق ميزان آن به نسبت خريدار زيرا خسارت، جبران نه است بدهي
  .بگيرد تحويل را آن آينده

  ايران حقوق در پرداخت يا دريافت شرط اعتبار. 3. 2
 از نظـر   رسد    مي نظر به شد، انجام پرداخت يا دريافت شرط درخصوص كه هايي  بررسي از

 1تخييري تعهد نوع از آيد    مي وجود به رخريدا براي شرط اين موجب  به   كه تعهدي ماهوي،
 گوناگون موضوع چند با تعهدي دارد    مي بيان تخييري تعهد تعريف در كاتوزيان دكتر. است
 نـوع  از آن هـاي     موضوع بر طلب شمول تعهد اين در. شود اجرا بايد ها    آن از يكي كه است
بـه   نهايي موضوع تميزدهندة و دگير    مي تعلق ها    آن از يكي بر سرانجام زيرا است، بدلي عام

 آثـار  در تخييـري  تعهـد   اعتبـار  ).157: 1389 كاتوزيـان،  (است متعهد انتخاب معمول طور  
 دانـسته  باطـل  را آن دكتر امامي  مثال، براي. است شده مواجه ترديد با ما نويسندگان برخي
 در كـه  گيـرد     مـي  مايـه  از آنجـا   تخييـري  تعهد اعتبار در ترديد). 214: 1347 امامي، (است
 معـين  بايد بلكه شود، ابهام آن رفع  از و باشد معلوم تعهد موضوع تا نيست كافي ما حقوق

 نـشان  تـر         دقيـق  تحليـل  امـا  2.است باطل ترديد شكل به امر دو از يكي به التزام و باشد نيز
 در. ددار وجود تفاوت شود  مي ناميده تخييري آنچه با مردد و مجهول تعهد ميان كه دهد    مي

 او از مطالبـة  در و است بدهكار ذمة بر چه كه داند    نمي درستي  به طلبكار مردد يا مبهم تعهد
 معـين  و مـشخص  تعهد مورد موضوع دو اوصاف تخييري التزام در اما افتد،    مي دشواري به

. مانـد     نمي باقي نامتعارفي ترديد و ابهام هيچ بنابراين، .است معلوم نيز كننده  انتخاب و است

                                                 

1. Alternative Obligation. 
ودن موضوع آن ب ين صحت معامالت را معي اساسيط از شرايكي يون مدنن قا190 ة ماد3 اساس بند ينا بر. 2
 به آن ي مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجماليدمورد معامله با «دارد ي ميان ب216 ة مادين،همچن. داند يم

  .» استيكاف
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 فـرد  تعيـين  قابليـت  نـه  است معاوضه از ناشي غرر زند    مي آسيب تعهد به آنچه حقيقت در
 يـا  كلـي  مـال  فـروش  در چنانكـه . است كافي آن اجراي براي تعيين قابليت. تعهد موضوع
 نـدارد  ترديـدي  هـيچكس  ديـن  چنـد  از يكـي  ضمان يا االجزا  متساوي كلي از معين مقدار

 يـا  دريافـت  شـرط  اعتبـار  آن در نتيجـة   و تخييـري  تعهدات رو،  از اين  ).160-158: همان(
 سـؤال  زير قرارداد در را آن اعتبار توان    نمي و نيست مواجه ايرادي با ما حقوق در پرداخت

  .برد
 ايـن  نيـز  كـرده  منعقـد  ايران كه طبيعي گاز فروش قراردادهاي در است شايان يادآوري 

ـ  و اسـت  شـده  بيني    پيش فروشنده نفع به شرط  بـه  نگـرفتن   تحويـل  صـورت  در دارانخري
  .اند  شده مكلف پرداخت

  آن كارآمدسازي هاي حل راه و پرداخت يا دريافت شرط ناكارآمدي. 3
  پرداخت يا دريافت شرط ناكارآمدي داليل. 1. 3

 يـا  دريافـت  شـرط  در مبلـغ  پرداخـت  يـا  دريافت براي خريدار تعهد گفتيم، كه طور  همان
 شرط از ناشي مبالغ حساب تسويه با). P.Griffins, 2003: 21(تخييري است  تعهد پرداخت،
 سـال  طـي  را جبرانـي  شـود مقـادير     مي مكلف فروشنده سال، پايان در پرداخت يا دريافت
 پرداخـت  يا دريافت شرط بر توافق رسد    مي نظر به. دهد تحويل خريدار به قراردادي بعدي

 توجـه  آن بـه  فروشـندگان  شـايد  كه است منفي داراي آثار  ساليانه، مبناي بر و شكل اين به
  :اند  شرح اين به آثار اين ترين مهم از برخي. اند نداشته كافي

 اسـت  ممكـن  :خريـدار  اعتبـاري  ريـسك  با او مواجهة و فروشنده نقدينگي جريان
 كـه  را مبلغي جاي آن  به و نگيرد تحويل را جي ان ال از ميزاني هيچ سال يك طي خريدار
 اينكـه  جـاي  بـه  فروشـنده  كه خواهد شد  اين    نتيجه  . كند پرداخت پردازدب بايد شرط مطابق
 او بـه  سـال  آخـر  در بـار  يـك  باشد داشته قرارداد طي پيوسته و ثابت درآمدي جريان يك

 موجـب  و بود خواهد مخرب بسيار فروشنده براي امر اين. گرفت خواهد صورت پرداخت
 .P(كند  عمل شود مي ناشي پروژه مالي تأمين از كه تعهداتي به درستي به نتواند كه شود مي

Robberts, 2014: 214( .معمـول  موضـوع  اين نيز جي ان ال خريد و فروش در قراردادهاي 
 ال تحويـل  سال يك ارزش معادل بالقوه  طور  به كه را تضميني بخواهد فروشنده كه نيست
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 و بـزرگ  هـاي   كتشـر  خريداران عموماً كه خصوص  به كند مطالبه خريدار از است جي ان

  1.معتبرند
 پرداخـت  يا دريافت شرط موجب  به   :تحويل در قصور از ناشي خسارات جبران عدم

 سـال  آخـر  وي تا  گيري،    تحويل از خريدار خودداري صورت در است، ساليانه مبناي بر كه
 اسـت  ممكـن  فروشـنده  كه حالي است  در اين بود، نخواهد فروشنده به پرداخت به مكلف
 ان ال توليـد  بـه  است ممكن فروشنده اينكه، توضيح. باشد شده متحمل متعددي هاي  هزينه
 حمـل  بابت و كند حمل تخليه محل ترمينال تا خريدار براي و را بارگيري  بپردازد، آن  جي
 ايـن  و بازگردانـد  را محمولـه  تواند    مي خريدار اما شود، متحمل را مبالغي بندر هاي  هزينه و

 ايـن  از فروشـنده  كـه  خـساراتي  جبران به بود و  نخواهد خريدار از سوي  قرارداد نقض امر
  ).D. Rogers, D.Phua, 2015: 3 (نيست است مكلف شده متحمل بابت

 جـي  ان ال سـال  يـك  طـي  خريدار اگر :پرداخت يا دريافت شرط اجرايي مشكالت
 نـد، ك صـبر  قـراردادي  سال پايان تا كه است اين دارد فروشنده كه حقي تنها نگيرد، تحويل
 خريدار براي حسابي  صورت مبالغ پرداخت براي پرداخت يا دريافت شرط  موجب  به سپس
 ممكـن  هـايي  حساب صورت چنين اينكه به علم با فروشندگان آيا عملي، از نظر  اما. بفرستد
 باز آيا شود، قرارداد يافتن  خاتمه موجب بالقوه  طور  به و منجر خريدار ورشكستگي به است
 بازسـازي  در سعي فروشنده اينكه يا كنند،    مي اقدام هايي  حساب  صورت نچني صدور به هم
. كنـد   مي نتايجي چنين بروز از پيشگيري براي مقادير درخصوص خريدار تعهدات تعديل و
به دليل مـشكالت عملـي       هايي  حساب  صورت چنين صدور جي، ان ال صنعت در عمل در
  .)Ibid: 4(د دار استثنايي و جنبة است افتاده اتفاق ندرت به

                                                 

 شده يشتر اتفاق افتاده است بي تجارت ال ان جياي كه در صنعت و دنييراتي امروزه با تغيسك رين گفت ايد با.1
 اعتبار يها دارا  آنةعالوه هم  شده است و بهيشتر بي قابل توجهشكلبه گذشته به ن نسبت يداراتعداد خر. است

 يافت كه از تعهد دري خواسته شود معادل مبلغيدارانكه از خرنيز  ينه گزينا. يستندن ي معامالت قبلةباال و با سابق
 يرا ز، نخواهد بوديانهگرا واقع يحل  بسپارند راهينشود تضم ي ميجادها ا  آني براي سال قرارداديكو پرداخت در 

 از شرط ي پرداخت ناشي فروشنده برايسك را كه بتواند ريني تضامين چنيستند قادر ن عمدتاًيداران خرينا
  . نندك پوشش دهد فراهم يك سال ي پرداخت را برايا يافتدر
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 يـا  دريافـت  شـرط  موجـب   معمـوالً بـه      كـه  حقـوقي  جمله از :جبراني مقادير تدارك
بابت  پرداخت كه است مقاديري دريافت براي وي حق شود،  مي ذكر خريدار براي پرداخت

 ايـن  كه است اين شود توافق بايد كه موضوعي. است  نشده   تحويل اما گرفته، صورت ها    آن
 مقـادير  تـدارك  منظـور   بـه  دارد وظيفـه  فروشـنده  است، آيا  اعمال بلقا شرايطي چه با حق

 تـالش  از فراتـر  موضـوع  اين يا بيندازد خطر به را خود تجاري خريدار منافع  براي جبراني
  شد؟ خواهد محسوب متعارف

 فروشـنده  و خريـدار  اخـتالف  مـورد  است ممكن خصوص اين در كه ديگري موضوع
 فروشـنده  امـا  كنـد،     مي را جبراني مقادير تحويل تقاضاي خريدار كه است زماني شود واقع
 ايـن  بابـت  كـه  را پـولي  بايد فروشنده آيا صورت اين در. دهد تحويل را ها    آن نيست قادر

خريد و   قراردادهاي اكثر اگرچه گفت بايد خير؟ يا بازگرداند خريدار به گرفته است  مقادير
 موضـوعي  امـر  ايـن  اما نيستند، مبلغ ينا بازگرداندن براي تعهدي حاوي جي ان ال فروش
 قـدرت  از خريـدار  كـه  زمـاني  خـصوص   به باشد فروشنده مدنظر بايد حال هر به كه است
 ,H. Longgley, B. Botts(است  برخوردار خود به مبالغ اين پرداخت براي باالتري زني چانه

2014: 68.(   
  پرداخت يا دريافت شرط كارآمدسازي  .2. 3
 تعيـين  بوده است، يعني   رايج تاكنون كه شكلي به پرداخت يا دريافت شرط رسد    مي نظر به
شـروط   اين درج از را طرفين قصد تواند    نمي قراردادي، ساليانة ميزان مبناي بر آن اجراي و

 جريـان  يـك  بينـي   و پـيش   فروشنده از حمايت اول درجة در شرط اين فلسفة. كند برآورده
 خريدار منافع از بتواند شرط اين كه داشت انتظار نبايد ن،بنابراي. اوست براي درآمدي ثابت

 كـه  شـكلي  بـه  شـرط  اين شد، ديده كه گونه همان اما). B. Bulama, 2017: 1(كند  حمايت
  .كند حمايت نيز فروشنده است از منافع نتوانسته است رايج اكنون

 سـاده  شـد با مـؤثري  شـكل  بـه  ذكرشـده  نيازهاي گوي  پاسخ بتواند كه شرطي بيني    پيش
 قـراردادي  سـاليانة  ميـزان  بر آن بنانهادن ها    ناكارآمدي اصلي دليل رسد    مي نظر اما به  نيست،
 براسـاس  خريـدار  مـسئوليت  تعيـين  جاي به كه است اين حل  راه بهترين اين رو،  از .است
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 در خريـدار  بـودن   نـاموفق  و قصور گيري  اندازه و جي ان ال تحويل قراردادي، ساليانة ميزان
 كه دهد اطالع فروشنده به خريدار اگر مبنا، بر اين . شود تعيين 1محموله هر براساس   ويلتح
 برابـر  در خريـدار  صـورت  ايـن  در نيـست،  شـده   تعيـين  زمـان  در محموله   تحويل به قادر

  .داشت خواهد مسئوليت زمان همان در اي محموله چنين بهاي پرداخت براي فروشنده
 دهـد  اجـازه  فروشـنده  كه بـه   است اين باشد داشته بايد شرط اين كه ديگري بيني  پيش
 ديگـري  خريـدار  بـه  اسـت  ورزيـده  قصور آن تحويل در خريدار كه را جي ان ال محمولة
 پـولي  دريافـت  مـستحق  فروشـنده  خـالص  سـود  محل از خريدار صورت اين در .بفروشد
 ايـن  تعيـين . اسـت  پرداخت كرده  فروشنده به محموله  ندادن    تحويل دليل به كه بود خواهد
 كـه  هايي  هزينه همة منهاي مجدد فروش اين از ناشي فروشنده عوايد براساس خالص، سود
 بـه  شـرط  بينـي   پيش مزيت 2.شد خواهد است محاسبه  شده متحمل بيعي چنين انجام براي
 به نسبت محموله هر   ندادن  تحويل صورت در شود  مي مكلف خريدار كه است اين گونه  اين

 .كنـد  صـبر  قراردادي سال پايان تا نيست مكلف فروشنده و اقدام فروشنده با حساب  تسويه
 براي و محاسبه را كسري ميزان شده  گرفته تحويل جي ان ال ميزان محاسبة با آن نيز  از پس
  .كند صادر حساب صورت آن

 كـه  زماني است ممكن فروشنده كه بود اين شد، اشاره آن به كه مشكالتي از ديگر يكي
 نداشـته  را ميـزان  اين دادن  تحويل آمادگي كند،    مي را جبراني مقادير تحويل تقاضاي خريدار
 خريـدار  رو،  از اين   . شود  مي گرفته نظر در زماني محدوديت حق اين براي معموالً كه باشد
 مقـاديري  نتواند شده است   گرفته   نظر در حق اين اعمال براي كه چارچوبي در است ممكن

 فروشـنده  بـه  اگر لذا. گيرد تحويل است نگرفته تحويل اما رداخت كرده، پ ها    آن براي كه را
 چنـد  از است بفروشـد   نگرفته تحويل خريدار كه را جي ان ال بتواند كه شود داده حق اين

                                                 

1. Cargo by Cargo. 
وله اقدام كند و در منسبت به فروش مح دهد ابتدا فروشنده يح ترجيدار ممكن است خري مواقعيندر چن. 2

اصل نشد، ح آن محموله بپردازد، ي موظف بود برايدار كه خريمتي حاصل از فروش، قيد كه از محل عوايصورت
 مورد قبول يد نبا امر قاعدتاًين گفت ايد با. رجوع كنديدار به خري مابقيگاه فروشنده حق داشته باشد برا آن

 يدار درخصوص مهلت پرداخت به خري اعتبار اضافيك يق طرين ندارد از ايله تمافروشنده واقع شود و فروشند
   .بدهد
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 ان ال  كـه   در صورتي  فروشنده اوالً. است بهتر خريدار براي هم و فروشنده براي هم جهت
 فروشـنده  كـه  زمـاني  عالوه بر اين،    . كند چه آن با كه دندار نگراني باشد كرده توليد را جي
 او بـه  بابـت  اين از كه بدهي با خريدار با را آن پول و رساند    مي فروش به را جي ان ال اين
در  و ندارد جي ان ال اين دريافت براي حقي ديگر خريدار كند،    مي تهاتر ممكن حد تا دارد
. بـود  نخواهـد  بعـد  هاي  سال براي خريدار به جي ان ال تحويل نگران ديگر فروشنده نتيجه
 بـا  را نـشده   گرفتـه  تحويـل  جي ان ال بتواند است ممكن فروشنده كه است اين ديگر فايدة
  .كند كسب بيشتري سود و برساند به فروش بازار در بهتري قيمت

 نـه  محموله، هر مبناي بر پرداخت يا دريافت شرط تعيين رسد    مي نظر به اساس، بر اين 
 يـا  دريافـت  رايـج  شـروط  اعمـال  موجب  به   فروشنده مشكالت زيادي حد تا تواند    مي نهات

 يـا  دريافـت  شـرط  تعيـين  از مـؤثرتر  عمـل  در نيـز  خريدار براي كند، برطرف را پرداخت
  .است ساليانه ميزان مبناي بر پرداخت

  گيري  نتيجه. 4
 وجـود  پرداخت يا يافتدر شرط  به   نسبت ترديدهايي مختلف حقوقي هاي  نظام در همواره

 اسـت كـه    شـده   مطـرح    ال  كامن حقوق در خصوص اين در ترديد ترين  اساسي. داشته است 
 تـا  اند  برآمده درصدد گاهي و دانسته خسارت را شرط از ناشي پرداخت مورد مبلغ گروهي

 زد    مـي  دامـن  ترديـدها  ايـن  به آنچه. بدانند باطل را آن كيفري شرط يك منزلة    به آن تلقي با
 دادگـاه  كه رأيي اما شد،    مي صادر خصوص اين در ها    دادگاه از سوي  كه بود متعارضي آراي

 معتبرشـناختن  جهت در بزرگي كرد، گام  صادر كاونديش پروندة در 2015 سال در استيناف
 نقـض  پرداخـت  يـا  دريافـت  شـرط  در پرداخت كه استدالل اين با  دادگاه .بود شروط اين

 اعمـال  اسـت قابـل    نيفتاده اتفاق نقضي كه مواردي بر كيفري وطشر و بود نخواهد قرارداد
 شـرط  كـه  مـواردي  در بنـابراين، . بـرد  بـين  از شـرط  اعتبار درخصوص را ترديدها نيست،
 مقـرر  تنهـا  و نيست خريدار براي كاري منظور انجام   به اي  مقرره حاوي پرداخت يا دريافت

 ديگـر  طـرف   بـه    را مبلغـي  بايد هدند انجام را تعهدش طرفين از يكي صورتي كه  در شود
  .باشد كيفري شرط يك تواند  نمي و است مشروط و اوليه تعهد اين بپردازد،
 درج از كـه  اسـت  ايـن  داشـت  مـدنظر  شرط تدوين در بايد كه موضوعي ترين    مهم لذا
 كنـد  متبـادر  ذهن به خريدار براي را محصول از حداقلي گرفتن  تحويل به تعهد كه عباراتي
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 را شـرط  موضوع مبلغ شود و  تلقي قرارداد نقض خريدار نگرفتن  تحويل مبادا تا ودش پرهيز

 بـه  شـرط  ايـن  درخصوص ترديدهايي دكترين در نيز نوشته  حقوق در. خسارت نشان دهد  
 اختـصاص  بـه  فروشنده تعهد شد گفته پاسخ در است كه  شده مطرح تعهد سبب نبود دليل

 جـي  ان ال از ميـزان  اين تا باشد آماده بايد روشندهف اينكه و خريدار به مورد توافق  ظرفيت
 حقوق براساس .گيرد    مي قرار تعهد اين مقابل در كه است عوضي دهد تحويل خريدار به را

 درخـصوص  و است تخييري تعهد نوع از شرط اين در مندرج تعهدات گفت بايد نيز ايران
 بـر  غالـب  نظـر  امـا  دارد، دوجو نظرهايي  اختالف نويسندگان بين تعهدات گونه  اين صحت
 آن اعتبار بر بايد شرط، اين براي ماهيتي چنين شدن  قائل با و است تخييري تعهدات صحت

  .داد نظر ايران حقوق در
 رويـة  كـه  شـد  گفته نيز جي ان ال فروش قراردادهاي در شرط اين كارايي درخصوص

 ايـن  كـه  اسـت  آن پرداخـت  يـا  دريافت شرط موجب  به   خريدار مسئوليت تعيين در غالب
 در سـال  پايـان  در يعنـي  كنند؛   مي ارزيابي و تعيين جي ان ال ساليانة ميزان براساس را تعهد

 باشـد،  نگرفتـه  تحويـل  را قـراردادي  ساليانة ميزان از شده  تعيين درصد خريدار  كه   صورتي
 هكـ  شـود     مـي  قـراردادي  قيمت مبناي بر پرداخت به مكلف نشده  گرفته تحويل ميزان معادل
 بايد مبلغ اين دريافت و محاسبه و خريدار مسئوليت تحقق براي شد فروشنده  گفته كه    چنان

 مالي كنندگان  تأمين و فروشنده تواند    نمي موضوع اين كه بماند منتظر قراردادي سال پايان تا
 بـر ايـن، موجـب      عـالوه     .كند مطمئن پروژه براي مستمر و ثابت درآمدي جريان يك از را

 تـدارك  در خريدار، ايجاد مـشكل    اعتباري ريسك با مواجهه جمله از متعدد التمشك بروز
 به كه شد    مي شرط اجراي صورت در اجرايي و عملي مشكالت و جبراني مقادير تحويل و
 ميـزان  مبنـاي  بـر  پرداخت يا دريافت تعهد جايگزيني رسد    مي نظر به لذا. شد پرداخته ها    آن

 اختيـار  به شدن  قائل محموله، همچنين  هر مبناي بر مسئوليت ينا تعيين با جي ان ال ساليانة
 صـورت  در-خريدار   از سوي  نگرفتن آن     تحويل صورت در فروشنده براي محموله فروش
 پاسخگوي تواند    مي خسارات، كسر از پس خريدار به آن مبلغ بازگرداندن و -مشتري وجود

 نيز را خريدار منافع و پيشگيري شد اشاره ها    آن به كه اشكاالتي از و باشد فروشنده نيازهاي
  . كند تأمين بهتر
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