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چکیده:
تعلیق تعهدات قراردادی یکی از ضمات اجراهای نقض قرارداد است.در واقع زمانی که یکی از طرفین قرارداد از
تعهدات خود عدول کرده و در اثر این عدول به طرف مقابل ضرری را وارد میسازد،زیاندیده میتواند با توسل به این اهرم های
فشار که یکی از آنها تعلیق تعهدات قراردادی است ،از ورود ضرر بیشتر جلوگیری نماید.در ماهیت بحث تعلیق باید اشاره
کنیم که اساس آن بر معلق کردن تعه دات متقابل به خصوص در عقد بیع است که در فقه از آن به حق حبس در قرارداد ها
یاد شده است و مباحث زیادی در رابطه با مقبولیت آن در مورد اعمال آن در منافع قراردادی،تسلیم ناقص مورد معامله و
اعمال آن در شروط ضمن عقد مطرح شده است که از جمله مبانی فقهی آندر منظر فقها ،التزام ناشی از عقد و اقتضای ناشی
از عقود معاوضه ای نام برده شده است .حقوق موضوعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در مواد ماده  377قانون مدنی
و ماده  533قانون تجارت به آن اشاره شده است .حقوق کامن ال و در راس آن حقوق انگلستان کمی با مفهوم تعلیق قرارداد
بیگانه است.در کل نظر به این که راهکار های جبرانی نقض قرارداد در اکثر موارد منتج به دریافت خسارت و فسخ قرارداد
میشود به همین دلیل حقوق و رویه قضایی این کشور چندان تمایلی به تعلیق عقد به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض
قرارداد ندارد .بر اساس کنوانسیون وین ،چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل مشخص ،بخش
اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد ،طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق کند.اصول حقوق
قرارداد های اروپا نیز به مانند دیگر اسناد بین المللی از حق تعلیق قرارداد در ماده  7-1-3صحبت به میان آورده است.در
اصول قراردادهای تجاری بین المـللی نیز تعلیق قرارداد به صراحت مورد پیش بینی قرار گرفته است ولی در نحوه اعمال و
کیفیت اعمال و ضوابط آن با کنوانسیون بین المللی کاال دارای تفاوت های جزیی می کند
واژگان کلیدی :تعلیق تعهدات،حق حبس،فقه وحقوق،اسناد بین المللی،حقوق انگلیس.

 تاریخ دریافت  ، 95/12/01تاریخ پذیرش 96/9/20

. 1دانشجوی دوره دکتری حقوق دانشگاه آزاد تبریزMojtabaglx@yahoo.com
. 2دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(نویسنده مسوول).

51

فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسالمی  /سال دهم /شماره  / 3پاییز 96

-1مقدمه
یکی از موضاعاتی که در زمینه ضمانت اجرای نقض قراردادها مطرح شده حق تعلیق تعهدات قراردادی از سوی زیاندیده
در قرارداد می باشد که بتواند با تعلیق تعهدات خود به نوعی به اهرم فشاری در مقابل عامل زیان متوسل شده و از ضرر بیشتر
جلوگیری نماید.در تحلیل موضوع باید عنوان نمود که در قرارداد های معوض رابطه ای دوسویه در رابطه با تعهدات
قراردادی طرفین وجود دارد وزمانی که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل ننماید یا بر خالف قرارداد در آن رابطه عمل
نماید  ،عالوه بر راهکار های فسخ و الزام به اجرای عین تعهد ؛گزینه دیگری نیز پیش رو می باشد که نگارنده از آن به حق
تعلیق قرارداد و تعهدات قراردادی نام میبرد که در آن طرف زیاندیده تا زمان ایفای کامل تعهدات متقابل از ایفای تعهدات
خود سرباز میزند و گویی نوعی اهرم فشار تلقی شده و باعث میشود طرف ناقض قرارداد مجبور به ایفای تعهدات خود باشد
که ذیالً مورد بحث واقع میگردد.
 2-1تعلیق تعهدات قراردادی در فقه
حق حبس یا حق تعلیق تعهدات هم در بحث قرارداد ها و هم در بحث نکاح و احکام ازدواج در فقه مورد توجه بوده
است.با این حال به فراخور مطلب در این مقاله آن چه مورد توجه است بررسی حق تعلیق تعهدات از منظر عقود معوض در
قراردا د هایی که تعهدات متقابل برای طرفین قابل تصور است.واژه تعلبق تعهدات قراردادی در فقه به حق حبس مشهور بوده
و مناقشه در باره صحت و لزوم آن ویا جنبه مخالف یا موافق قاعده بودن آن سواالت زیادی را مطرح ساخته است که به
فراخور مطلب مورد بررسی قرار میگیرد و ابتداً پیشینه فقهی حق بس در بخش زیر مورد بررسی قرار میگیرد.
 2-1-1پیشینه اعتبار حق تعلیق تعهدات در فقه
فقها و صاحب نظران در فقه در باره اعتبار و عدم اعتبار حق حبس چه در نکاح و چه در بحث معامالت نظرات مختلفی را
مطرح و هر کدام برای توجیه نظر خود استدالالت متفاوتی را ارائه کرده اند .به عنوان مثال ،ابن جنید در فتاوای خـود حـق
حـبس را به رسمیت شناخته و در ذیل مباحث کتـاب البـیع ،فـصلی را به این موضوع اختصاص داده است (اسکافی ،بیتا،
.)183شیخ طـوسی نیز در آثار متعدد فقهی خود در کتاب البیع و کتاب النکاح ،حق حبس را یادآور شده است .وی عالوه بر
فروع گـذشته ،در فـرعی دیگـر نیز عنوان حق حبس را به کار میبرد و مینویسد:اگر مبیع و ثمن هـر دو حـالّ باشند و
مشتری بدون اذن فروشنده ،ثمن را قبض نماید ،ملزم به رد آن است؛ زیرا فروشنده مادامی که ثمن را نگرفته اسـت ،حـق
حـبس دارد و قبض مشتری ،این حق فروشنده را در معرض زوال و نابودی قرار میدهد( طوسی ،محمد بن
حسن،1387،ص.) 121در این میان اگر بخواهیم از اولین کسی سخن بگوییم که اعتبار حق حبس را زیر سوال برد او کسی
نیست جر مقدس اردبیلی ایشان اولین کسی است که در صحت «حق حبس» تشکیك کرد .وی پس از اشاره بـه تـوافق
عـمومی علما دربارة حق حبس مینویسد :پذیرش حق حبس مشکل است؛ زیرا به مجرد انعقاد عقد ،مـبیعْ مـلك مشتری
میگردد و ثمنْ ملكِ بایع ،و دلیلی بر جواز نگهداری مال غیر نداریم(مقدس اردبیلی ،1403،جلد ،8ص )504به نظر در تحلیل
نظر مقدس اردبیلی میتوان گفت که اوالً ،دربـارة حـق مـزبور هیچ نصی وجود ندارد؛ ثانیاً ،اقـتضای انـتقال مالکیت به وسیلة
عقد این است که هر یك از طرفین در صورت مـطالبة طـرف دیگر ،واجب است که مال را بـه او تسلیم نماید بیآنکه حـق
حـبس مال او را داشته باشد؛ ثالثاً ،هـمین کـه هر یك از طرفین بدون اذن طرف مقابل حق دارد در مال خود تصرف کند دلیل
اسـت بـر اینکه حق حبس جایز نـمیباشد؛ رابـعاً ،ایـنکه یکی از طرفین از تـحویل مـال به دیگری خودداری مـیورزد و بـه
او ظلم میکند ،نمیتواند مجوزی باشد برای امتناع و ظلم از سوی طرف دیگر بنابراین تسلیم مـطلقاً واجـب است هر چند
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طرف مقابل حـاضر بـه تسلیم عـوض آن نـباشد.بـه نظر میآید ایشان در این استدالل به اطالق لزوم وفای به عقد و اصل
عدم اشتراط نظر داشته است .یعنی وفـای بـه عهد در هر حال الزم است و مشروط بـه ایـفای تـعهد از طـرف مـقابل نیست.
حال آنـکه از ادلة مـعاوضات بر میآید که ملك در برابر ملك و قبض در برابر قبض است و در صورت خودداری یك طرف
از قبض ،طـرف دیـگر نـیز این حق را خواهد داشت.
 2-1-2مبنای حق تعلیق تعهدات در فقه
در این بخش آن چه مد نظر است مبنای تعلیق تعهدات است به این صورت که به چه فلسفه ای ما در عقوق حق حبس با
تعلیق تعهدات را داریم که در این زمینه در فقه دو عنوان ذکر است
 2-1-2-1تعلیق تعهد ناشی از التزام به عقد
عده ای از فقها معتقد هستند که ذات عقد بیع الزام بر معاوضه دارد و تقابض اقتضا میکند که طرفین عقد همزمان مبادرت به
تحویل مبیع و ثمن نمایند .در همین زمینه برخی حق حبس را ناشی از التزام به عقد دانسته و بر این باورند که بنای عقد بر
تقابض و داد و ستد است به نحوی که هر یك از مـتعاملین ملتزم به تسلیم عوض هم زمان با تسلیم طرف دیگر میشود و در
صورتی که طرف مقابل از تسلیم امتناع ورزد ،التزام وی به تسلیم نیز از بین میرود .بنابراین با توجه به اطالق عقد ،حـق
حـبس برای هر یك از طرفین در صورت امتناع طرف دیگر ثابت است (انصاری ،شیخ مرتضی،1374،جلد ،3ص)118
 2-1-2-2تعلیق تعهد ناشی از اقتضای عقود معاوضه ای
گروهی دیگر حق حبس را اقتضای ناشی از معاوضه میدانند و میگویند که چون مالکیت برای متعاملین در یك زمان ایجاد
مـیشود ،بـه دلیل معاوضی بودن عقد ،تقابض نیز باید هم زمان انجام پذیرد .بنابراین پیش از آن ،التزام به تسلیم وجود ندارد
(نجفی،شیخ محمد حسن، 1400 ،جلد ،23ص  )144آنان که نظریة فـوق را مـخالف حکم ارتکازی عقال در معامالت
دانـستهاند ،مـیگویند که قبض و اقباض در عقد بیع از احکام عقالئی است و به همین دلیل توسعاً میتوان از بیع به «اخذ و
اعطا» تعبیر کرد ،زیرا بیع راهی برای دسـتیابی بـه دو عوض است .بنابراین ،هـیچ گـونه تقیید و التزامی در نفس معاوضه
وجود ندارد و حق حبس صرفاً حقی عقالیی و مترتب بر معاوضه است (امام خمینی،1974،جلد ،5ص )372عدهای دیگر از
فقیهان مبنای تسلیم و حق حبس را شرط ضمن عقد میدانند (خوانساری ،سید احـمد،1364،ج، 3ص)197
 2-1-3استثنائات تعلیق تعهدات در فقه
همان گونه که گفتیم طرفین در عقود معاوضه ای میتوانند به استناد حق حبس تعهدات خود را معلق بر ایفای تعهد طرف
مقابل نمایند با این حال در برخی امور نمیتوان از حق حبس یا تعلیق تعهدات منافع استفاده نمود که از آن جمله در بحث
منافع ،تسلیم ناقض در عقد بیع و همچنین در بحث تعهدات فرعی و است که ذیالً مورد بررسی قرار میگیرد:
 2-1-3-1اعمال تعلیق تعهدات قراردادی در بخش تعهدات فرعی
عقود ممکن است در حالت اطالق منعقد گردند یا این که حاوی شرط ضمن عقد نیز باشند.در رابطه با خود عقد مسلم است
که حق حبس وجود دارد اما سوال این است که حق حبس آیا در تعهدات فرعی و شروط ضمن عقد نیز میتواند مصداق
داشته باشد .در پاسخ به این سوال میتوان گفت که در هر قرارداد ،مجموع عوض و شـروط و تـعهدات یـك طرف در برابر
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مجموعهای از التزامات طرف دیگر قرار میگیرد و میتوان اجرای هر جزء از این دو مجموعه را بـه اجرای تمام تعهدات
طرف دیگر منوط کرد .نتیجه آنکه حق حبس ویژة تـعهدات اصلی و متقابل استبه همین ترتیب در مورد تعهداتی که از قبل
بین طرفین عقد حاصل شده ،حق حبس وجود نخواهد داشت هر چند تعهدات مزبور ناشی از بیعهای سابق باشد .بنابراین
هـرگاه اتـومبیلی به قیمت یك صد میلیون ریال را به بایع تأدیه کند و تعیین نماید که این پرداخت از بابت ثمن معاملة
اتومبیل است ،دیگر بایع حق حبس مبیع یعنی اتومبیل را ندارد ،هـر چـند مـشتری بدهی معاملة پیشین را نپرداخته بـاشد،
زیـرا حـق حبس او صرفاً د ر ازای دریافت ثمنی است که در مقابل مبیع قرار دارد و آن هم تأدیه شده است ،ثانیاً بدهی دیگر
مشتری مربوط به معاملة قـبلی اسـت و ارتـباطی به بیع اخیر ندارد .حتی در فرضی که مـشتری هـنگام تأدیه یك صد میلیون
ریال ،تعیین نکند که پرداخت بابت کدام دین است و به اصطالح جهت پرداخت را معین نـنماید ،در ایـن صـورت نیز اگر
پس از پرداخت ،مشتری مطالبة مبیع کند و ادعا کند کـه پرداخت او به عنوان ثمن بوده است باز هم حق حبس بایع از بین
رفته است ،چه در حقوق ما تـشخیص ایـنکه تـأدیه از بابت کدام دین صورت گرفته است با مدیون است نه دایـن (.شـهید
ثانی ،1410،ج ، 4ص)95
 2-1-3-2اعمال تعلیق قراردادی دربخش منافع
با مالحظة تملیکی بودن عقد بیع و انتقال مالکیت ثمن و مـثمن بـه مـحض تحقق عقد ،بدیهی است منفعت نیز کـه تـابع
عـین اسـت مـنتقل مـیگردد .پرسشی که به ذهن میآید این است که آیا حق حبس نسبت به منافع و نماءات ثمن و مثمن
نیز قابل اجراست؟ پاسخ منفی است .باید دانست که حبس مـنافع هر یك از عوضین در قلمروی حق حبس قرار نمیگیرند،
زیرا به موجب عقد ،عوضین در برابر هم قرار گرفتهاند نه منافع و نماءات.عالوه بر این ،در صورت شك نسبت به شمول حق
حـبس نـسبت به منافع و ثمرات ،اصل عدم جاری است .بنابراین هیچ یك از متبایعین نمیتواند منافع منفصل مورد معامله را
به منظور دست یافتن به عوض ،حبس کند و تسلیم ننماید .ولی نماءات متصل چـون از عـین مبیع یا ثمن جدا نیست به
همراه هر یك از آن دو حبس میگردد.قانون مدنی نیز در مادة  337تنها از مبیع و ثمن نام برده و به منافع و ثـمرات اشـارهای
ندارد .به نظر میآید در حـقوق بـرخی از کشورها ،حق حبس به منافع و نماءات عوضین تسری داده شده است (سنهوری،
بی تا،جلد ،4ص )808
 2-1-3-3اعمال تعلیق تعهدات قراردادی در بخش تسلیم ناقض
یکی از سواالتی که در رابطه با تعلیق تعهدات قراردادی مزح میشود و ارتباط تنگاتنگی با موارد مطرح شده در فقه دارد این
است که اگر بخشی از تعهدات قراردادی به طور ناقص اجرا گردد آیا در همین حد به جهت قسمت باقی مانده تعهد هم
میتوان عنوان «عدم اجرای تعهد» اطالق کرد و از حق حبس استفاده نمود؟در همین زمینه بـرخی از فـقیهان
(نجفی،1300،ج،23ص )148احتمال تجزیة حق حبس را به استناد عدالت معاوضی مطرح کردهاند و به دنبال آن گروهی از
نـویسندگان کـتب حـقوقی بر این باورند که عادالنهترین راه این است که حق حبس نیز بـه تـناسب موضوع آن تجزیه شود
و به اندازة بخش باقی مانده تعهد متقابل یا جبران نقص آن مورد استفاده قـرار گـیرد (کاتوزیان،1378 ،ص ،)99اما باید گفت
که تجزیة حق حبس منجر به تـجزیة تـعهد خواهد گردید و چون در نظام حقوقی اسالم نـظریة مـشهور بـر پایة تجزیه
ناپذیری تعهد بنا شده اسـت ،بـه نظر میرسد عدم تجزیة حق حبس منطقیتر باشد .توضیح آنکه اگر بایع کـه مـثالً متعهد به
تحویل یك صـد تـخته فرش در قـبال دریـافت مـبلغ معینی شده است ،حتی اگر در ضـمن عـقد شرط شده باشد که ابتدا
مبیع تسلیم گردد ،حق ندارد در فرض تـسلیم بـخشی از فرشهای مذکور ،مطالبة آن بخش از ثمن نـماید که در برابر آن قرار
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مـی گیرد .بـنابراین در صورت اطالق نیز ،حق حـبس مـشتری در فرض مزبور همچنان محفوظ است .این گفته در مباحثی از
رهن و سلف مورد تأیید قـرار گـرفته است .راهن زمانی میتواند از مـرتهن مـطالبه مـال الرهن نماید کـه تـمام دین را
پرداخته باشد و چـنانچه بـخش اعظم دین را تأدیه کرده باشد ،نمیتواند به همان نسبت مال الرهن را طلب کند و تـفاوتی
نـمیکند که مال الرهن قابلیت تجزیه داشـته بـاشد یا خـیر .در بـیع سـلف نیز که شرط اسـت ثمن در مجلس عقد قبض
شود ،قبض برخی از آن به منزلة عدم قبض و در نتیجه موجب بطالن عـقد اسـت .بنابراین عدم تجزیة حق حبس بـا مـبانی
حـقوق تـعهدات در نـظام حقوقی اسالم سـازگارتر اسـت.

 2-2تعلیق تعهدات در حقوق موضوعه
تعلیق قرارداد و آثار اجرایی آن در حقوق ما آن چنان که باید و شاید به عنوان یکی از اهرم های فشار در نقض تعهدات
مورد توجه واقع نگردیده است.بله ما منکر این نیستیم که در قانون مدنی و قانون تجارت موادی وجود دارند که در مواردی
نوعی حق حبس و امتناع از اجرای تعهد را به یکی از طرفین قرارداد میدهد ولی نکته ای که مطرح است این است که حق
تعلیق های موجود و پیش بینی شده در حقوق داخل آیا ناشی از از تخلف از تعهدات قراردادی هستند یا این که پیش فرض
در ابتدای قراداد هم قابل استناد هستند .در حقوق ما تعلیق قرارداد با اصطالح حق حبس شناخته شده است و باید توجه
داشت که اگر حق حبس به صورت پیش فرض در ابتدای قرارداد حتی زمانی که تخلفی صورت نگرفته مورد استناد و استفاده
باشد دیگر نمیتوان به معنای واقعی کلمه از آن به عنوان یك ضمانت اجرا نام برد.آن چه قدر مسلم است در حقوق داخلی در
مورد دریا فت مهریه و جتی در قانون مدنی در بحث تسلیم مبیع و ثمن و در قانون تجارت در بحث امتناع از تسلیم مال
االتجاره هیچ کدام ازاین موارد مختض نقض قرارداد نیست و حقی است که صرفا جهت حفظ منافع یکی از طرفین قرارداد
ایجاد شده است.به عبارت دیگر در ماده  533ق.ت مقرر شده « هرگاه کسی مالالتجارهای را به تاجر ورشکسته فروخته ولی
هنوز نه آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی که به حساب او بیاورد ،آن کس میتواند به اندازهای که
وجه را نگرفته از تسلیم مالالتجاره امتناع کند.
بنابر این در حقوق ایران قاعدهای تحت عنوان تعلیق اجرای تعهّد به چشم نمیخورد امّا در متون قانونی و نظریّه دکترین
میتوان حق حبس در قراردادها را منتج نمود .در همین عنوان ماده  377قانون مدنی اشعار میدارد « :هر یك از بایع و مشتری
حق دارد از تسلیم مبیع خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این
صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود» ،پس در حقوق کشور ما حق حبس وجود دارد به این مبنا که
اگر فروشنده از ایفاء تعهّد امتناع کرد خریدار هم می تواند از پرداخت ثمن یا هر عمل دیگری که بر عهدة گرفته است امتناع
کند تا طرف دیگر حاضر به ایفاء تعهّد خود باشد.
در همین زمینه یکی از حقوق دانها معتقد است بین حق حبس و تعلیق قرارداد تفاوت وجود دارد به این صورت که « تنها
تفاوتی که بین حبس و تعلیق اجرای تعهّد است این که حق حبس موقعی است که طرف مقابل تخلّف کرده است ولی تعلیق
اجرای تعهّد ،مواقعی است که هنوز تخلّفی واقع نگردیده است بلکه احتمال نقض اساسی در آتیه می باشد»(صفایی،1379 ،
ص ) 333ولی به نظر نگارنده نظریه فوق مطلق نیست وتعلیق اجرای تعهد همیشه مختص پیشبینی نقض احتمالی قرارداد در
آینده نیست به عنوان مثال در ماده  71کنوانسیون تعلیق در انجام تعهّد پیش بینی شده است با استناد به این ماده ،به هر یك از
طرفین قرارداد بیع بین المللی اجازه داده می شود که اگر به عللی مشخص شود طرف مقابل تعهّدات خود را به موقع و به
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درستی ایفاء نخواهد کرد ،از اجرای تعهّدات خویش تا موقع اطمینان یافتن از اجرای تکالیف قراردادی به وسیله متخلّف،
خودداری نماید .در صورتی که طرف تعهّدات خود را معلّق کند میبایستی اخطار تعلیق را به طرف دیگر قرارداد ارسال دارد
تا چنانچه طرف دیگر در مورد تعهّدات خود تضمین کافی دهد طرف دیگر نیز اجرای تعهّدات خود را به سر انجام برساند
به هرحال به نظر برخی حقوقدانها تعلیق قرارداد و استناد به حق حبس در حقوق داخلی خـالف قاعـده اسـت و جز در
مواردی که قانون به آن تصریح کند نمیتوان به وجود آن نظـر داد (شـهیدی ،1382 ،ص  ،)161ولی در این رابطه نظر مخالف
نیز وجود دارد که معتقداند ایـن حکـم ویژة عقد بـیع نـیست  ،بـلکه قاعده ای حاکم بر همـه عقـود معـوض اسـت کـه
در آن هـا تعهـدات طـرفین متقابل است و بیع نـیز به همین عنوان مشمول آن قـرار مـیگیـرد (کاتوزیـان  ،1387 ،ص
)83برخی از حقوقدانها در تایید نظر اخیر گفته اند که « ،هیچ تردیدی وجود نـدارد که حق حبس بـه عـنـوان قاعـده در
تمـام عقـود معـوض وجـود دارد و وسیله اجرای اجباری مفاد معامله است  .مطابق ماده  377قانون مدنی ایـران  ،بـرای
تحقـق حـق حـبس الزم است که مبیع و ثمن حال باشند ،و یا به عبارتی ،زمان انجام دو تعهد واحــد باشـد .در صـورتی
کـه یکی از این دو مؤجل باشد ،حق حبس منتفی است  .بنابراین  ،از آنجا که لزوم حال و قابـل مطالبـه بـودن طلب از جمله
شرایط مهم برای اجرای این حق است  ،شاید گفته شود برای پیش بـینـی احـتمـالی عـدم انجام تعهد متقابل در آینده  ،نباید
قائل به تعلیق اجرای قرارداد شد .ولی از آنجـا کـه مبنـای وجـود ایـن حق در معامالت  ،همبستگی و تقابل عوضین و
عدالت معاوضی است  ،میتـوان حتـی در صـورت پـیش بینی احتمالی عـدم انـجام تعهد متقابل در آینده نیز وجود این حق
را تجویز نمود»(حسینی منصوره،رفیعی محمد تقی،1391 ،ص.) 51به این حال به نظر نگارنده حق حبس و تعلیق قرارداد
بااین که در جای خود به عنوان یك ضمانت اجرای مفید میتواند در دستور کار قرار گیرد ولی به نظر در حقوق ما خالف
قاعده بوده و در موارد ذکر نشده مجوزی برای تسری آن به موارد مشابه وجود ندارد به عنوان مثال قانونگذار در بحث خیار
شرط موضوع ماده  399قانون مدنی عنوان نموده «در عقد بیع ممکن است شرط شود».....که در نگاه اول این طور تصور
میشود که خیار شرط مختص عقد بیع بوده ولی در ادامه در ماده  456عنوان داشته که خیارات از قواعد عمومی معامالت
هستند مگر خیارات خاصی که مختص عقد بیع است.از این دو ماده به خوبی برمیایدکه اگر قانونگذار میخواست بحث حق
حبس را به سایر معامالت و اعمال حقوقی تسری دهد میبایست مقرره ای در این خصوص وضع میکرد که در واقع چنین
نیست.بنابر این تعلیق قرارداد و حق حبس و منتاع از ایفای تعهدات قراردادی جز در مواردی که توافق خصوصی طرفین و
مطابق ماده  10باشد به نظر در حقوق ایران به وضوح مورد شناسایی قرار نگرفته است.
 2-2-1تعلیق تعهدات در قرارداد های متقارن و غیر متقارن
منظور از قرارداد های حاوی تعهدات متقارن و غیر متقارن این است که در قرارداد های متقارن تعهدات طرفین هر دو حال
بوده ولی در تعهدات غیر متقارن تعهدات یکی از طرفین حال و دیگری موجل باشد که در تعهدات متقارن به سادگی میتوان
حق تعلیق را قبول کرد ،در حقوق داخلی نیز وضع به همین منوال بوده که به عنوان مثال در بحث تسلیم مبیع و ثمن ذکر
شد.اما سوال اصلی جایی است که اگر تعهد یـکی از مـتعاملین مؤجل و دیگری حال باشد اما قبل از اجرای تعهد حال،معلوم
گردد کـه طـرفی که باید مؤخرا ایفای تعهد کـند،احتماال در موعد مقرر نـخواهد تـوانست تعهد خود را به مورد مـقرر
نـخواهد توانست تعهد خود را به مورد اجرا گذارد،آیا متعهدی که تعهدش حال اسـت مـیتواند اجرای تعهد خد را معلق
کند؟و بـه عـبارت دیـگر،آیا در چنین فـرضی حـق تعلیق تعهد وجود دارد؟پاسخ به این سوال مستلزم این است که یك بار
دیگر مفاد ماده  377قانون مدنی را بررسی نماییم.
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ماده  377قانون مدنی مقرر میدارد که « هر یك از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر
حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد؛در ایـن صـورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم
شود» .ظاهر ماده این گونه نشان میدهد که حق حبس و تعلیق در ماده مذگور مخصوص تعهدات متقارن است یعنی زمانی که
تسلیم مبیع و ثمن هر دو حال باشد.بنابر این نظر به این که ظاهر و نص ماده مذکور شامل تعهدات غیر متقارن نمیشود باشد
از دیگر مواد قانون و رویه قضایی وسایر منابع به دنبال بررسی امکان تعلیق در تعهدات غیر متقارن بود.به نظر اگر نگاهی به
ماده  380قانون مدنی بیندازیم تا حدودی بتوانیم به سوال مذکور پاسخ دهیم.بر طبق این ماده « در صورتی که که مشتری
مفلس شود و عین مبیع نـزد او مـوجود بـاشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از
تسلیم آن امتناع کـند» .از ظاهر این ماده این چنین بر میاید که گویا بیع نسیه واقع شده و بایع مبیع را تحویل داده و قرار است
مشتری ثمن آن را در آینده تادیه نماید.با توجه به قسمت اخیر ماده این ظن تقویت میشود که اگر بایع حتی در فرضی که
مبیع را تحویل داده باشد هم میتواند آن را پس بگیرد که به نظر این ماده نشانه ای در حقوق داخلی مبنی بر وجود رگه هایی
از تعلیق تعهدات غیرمتقارن باشد .در همین زمینه سوالی به این شکل مطرح است که اگر طلبکاران شخص مفلس بخواهند با
پرداخت طلب بایع تقاضای تسلیم مبیع را بنمایند تکلیف چیست ؟ به نظر طور دیگری نیز میتوان ماده مذکور را تفسیر کرد تا
حق تعلیق ا در تعهدات غیر متقارن نیز صادق دانست بدین معنا که در ماده مذکور ،افالس قرینهء قوی است بر اینکه
مشتری در موعد مقرر از پرداخت ثـمن مـعامله عاجز خواهد بود،اما از کجا مـعلوم اسـت که مـشتری تـا سـر رسید
پرداخت ثمن اوضـاع مالیش بهبود نیاید.وانگهی،چه بسا که طلبکاران مشتری،ثمن معامله را بپردازند و مبیع را تسلیم
کـنند.بـنابراین اگر در تفسیر ماده،سعهء صدر بـه خـرج دهـیم مـیتوان اعـتقاد داشت ماده 380قـانون مـدنی ناظر به نقض
احتمالی تعهد مؤجل است،اما قانونگذار نخواسته هر احتمال ضعیفی مستند تعلیق قـرار داد قـرار گـیرد و یك طرف به هر
بهانهای بتواند سـرنوشت قـرار داد را بـه بـازی بـگیرد و حـق طرفش را که به سود خود شرط اجل تحصیل کرده است،
زایل نماید؛بلکه خواسته تا قراین نقض احتمالی نوعی و منطقی باشد.در حقوق انگلستان نیز نشانه هایی از این نوع تحلیل
حقوقی در قوانین این کشور وجود دارد که در بخش  3-4-2مورد بررسی قرار میگیرد.
 2-3در حقوق انگلیس
حقوق کامن ال و در راس آن حقوق انگلستان کمی با مفهوم تعلیق قرارداد بیگانه است.در کل نظر به این که راهکار های
جبرانی نقض قرارداد در اکثر موارد منتج به دریافت خسارت و فسخ قرارداد میشود به همین دلیل حقوق و رویه قضایی این
کشور چندان تمایلی به تعلیق عقد به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض قرارداد ندارد
در همین رابطه اولین سوالی که مطرح میباشد این است که اگر رویه حقوق انگلستان تمایلی به تعلیق تعهدات متقابل
قراردادی ندارد پس در مواجهه با نقض تعهد از سوی یکی از طرفین چه راهکاری را اتخاذ میکند؟
قبال نیز اشاره کردیم که در حقوق انگلستان نقض قرارداد حالتی مانند اقاله دارد و طرف متضرر از نقض باید به این حالت
واکنش نشان دهد که واکنش وی میتواند در قالب قبول یا رد نقض باشد که در صورت رد نقض ،متعهدله میتواند به قرارداد
خاتمه دهد)Cheshire,Geoffrey Chevalier,1986,p521(.نقض قرارداد در حقوق این کشور میتوانددر دو حالت
ضمنی و صریح صورت گیرد که ذیالً مورد بررسی قرار میگیرد:
 2-3-1در نقض صریح قرارداد
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در تحلیل نقض صریح قرارداد میتوان گفت که نقض صریح قرارداد زمانی است که یك طرف قرارداد صراحتا اعالم نماید که
به قرارداد منعقده متعهد نخواهد بود و صراحتا این امر را به ابالغ طرف مقابل برساند که در این صورت نقض صریح قرارداد
محقق شده و طرف متضرر دو راهکار دارد :نخست این که تا زمان ایفاء تعهد قراردادی همچنان منتظر ایفاء تعهد باشد و در
صورت عدم ایفا در زمان مقرر به دادگاه رجوع نماید و یا این که اعالم رد صریح طرف قرارداد را قبول نماید و به قرارداد
خاتمه دهد.در همین زمینه میتوان به دعوی« « Hochster v. D la Tourاشاره کرد آنجا کـه خوانده در ماه آوریل
مـوافقت نـموده بود کسی که خواهان را بـه عـنوان راهنما و بلد برای تور خارجی که در اول ژوئن شروع میشد استخدام
نماید ،اما در یازدهم مـاه مـی به خواهان مینویسد که نـظرش عـوض شـده و به همین دلیـل نـیازی به راهنما ندارد.مـدعی
قـبل از اول ژوئن خساراتش را مطالبه نمود و دادگاه نیز به نفع او حکم داد ( )Smith,J.C, 1989,p188همان طور که از
این پرونده به خوبی مشخص میشود در حقوق انگلیس رویه قضایی مبتنی بر فسخ قرارداد در زمینه نقض تعهدات قراردادی
می باشد.به نظر نگارنده اتخاذ این رویه در حقوق انگلیس به نفع زیاندیده است زیرا گاهاً تعلیق قرارداد و منتظر بودن تا زمان
اتمام قرارداد به نفع متعهد له نیست و این امر مستلزم صرف زمان و اعمال فشار از طریق محاکم می باشد که ان هم به نوبه
خود با سختی هایی همراه است که به نظر این رویه حقوق انگلیس از نظر حقوقی و اقتصادی به نفع متضرر از قرارداد است.
 2-3-2در نقض ضمنی قرارداد
رد یا اعالم عدم التزام موقعی ضـمنی اسـت که متعهد از روی اراده کارهایی انجام دهد کـه قـرارداد را غیرممکن مـیسازد و
نـتیجه رفـتار او این است که وی دیـگر قصد انجام تعهداتش را ندارد؛مثال در قرارداد بیع زمین یا کاالهای معین فروشنده ،آن
کاال یا زمـین را بـه شخص دیگری بفروشد و تحویل دهد یـا اگـر«الف»بـه مـوجب وصـیتنامه توافق نموده خـانهای را
بـه«ب»منتقل نماید ،ولی به«ج»منتقل کند ،این هم نوعی عدم التزام یا رد قرارداد به صورت ضمنی اسـت
دعـوی نـمونه این مورد دعوی» « Frost v. knightاست که در آن خوانده تـوافق نـموده بـود کـه در صـورت فـوت
پدر خواهان با او ازدواج کند ،اما او هنگامی که پدر و خواهان زنده بودند ،نامزدیش را بر هم زد و طرف دیگر فورا جبران
خسارتش را مطالبه نمود و در دعوی برنده شد .گرچه این دعوی درباره ازدواج دیـگر نمیتواند تکرار شود و دعوی برای
نقض وعده ازدواج از میان رفته است ،اما اصول مجرا در این دعوی به طور گستردهای مورد تبعیت قرار
میگیرد()Corbin,Arthur Linton,1972, p856
 2-3-3تعلیق تعهدات در قرارداد های متقارن و غیر متقارن
در بخش های قبل مورد اشاره قراردادیم که حقوقی این کشور تمایلی به تعلیق قرارداد ندارد و بیشتر سعی میکند در زمان
نقض قرارداد ،متضرر از قرارداد را هدایت به سوی سایر ضمانت اجراها از جمله فسخ و دریافت خسارت نماید.با این وجود
مطلب و عقیده فوق مانع از وجود همچین راهکاری در این کشور نیست و زمینه هایی از تعلیق در تعهدات غیر متقارن
همانند ماده  380قانون مدنی کشورمان وجد دارد.به عنوان مثال به موجب ماده 1ماده  41قانون فروش کاالی انگلستان
مصوب .1893م« ،حتی باوجود تعهد فروشنده به تسلیم مبیع،در صورت افالس مشتری،فروشنده میتواند از تسلیم مبیع
خوداری نماید»این ماده در واقع اختیار تعلیق اجرای قرار داد را به واسطه عدم انـجام احـتمالی قرار داد میدهد .مع الوصف
اجـازه تـعلیق صـرفا برای فروشنده و آن هـم در یـك فرض محدود شناخته شده است.
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کمیسیون اصالح قانون آنتاریو 3این مقرره را بسیار محدود دانسته و طرح مـوسعتری کـه مقتبس از قانون متحدالشکل تجاری
آمریکاست بـرای اخـتیار تعلیق پیـشنهاد کـرده اسـت.
به موجب ماده()2-609قـانون متحدالشکل تجاری آمریکا:
«-1قرار داد فروش به هریك از متعاملین این شرط را تحمیل میکند که انتظار اجـرای کـامل قرار داد نباید خدشهدار
گـردد».بـه تـعبیر دیـگر،در هـر قرار داد فروش،ایـن حاوی این شـرط ضمنی است که طرف مقابل تعهدات خود را کامال
اجرا خواهد نمود.پس هـنگامی کـه زمـینه معقولی جهت عدم تضمین اجرای قرار داد تـوسط یـك طـرف وجـود داشـته
بـاشد،طرف دیگر میتواند ضمن اخطار کتبی،درخواست تضمین مناسب نماید و مادامی که تضمین مزبور وصول نشده باشد،
نامبرده میتواند چنانچه مطابق عرف تجاری معقول باشد هر اجـرایی را که قبال ما بازای مورد توافق آن را دریافت نکرده
است تعلیق نماید)Honnold,John,1991,p393,(.

2-4در اسناد بین المللی راجع به حقوق قرارداد ها
 2-4-1در کنوانسیون وین
در کنوانسیون راه حل جالبی در مورد وقتی که ،یکی از طرفین قرارداد وظایف خود را انجام ندهد پیش بینی نموده است .به
عنوان مثال موقعی که فروشنده نمیتواند کاال را تهیّه و در اختیار خریدار بگذرد خریدار هم میتواند تعهّداتش را انجام ندهد
و از ایفاء پرداخت ثمن امتناع کند .راه حل کنوانسیون در این گونه موارد این است که طرف دیگر هم ایفاء تعهّدات خود را
معلّق کند تا ضرر بیشتر نصیب آن نشود .تقابل عوضین ایجاب مینماید که هر یك تعهدات خود را جامع عمل بپوشاند؛ به
این صورت که اگر متعهد یا متعهدله به تعهد خود پایبند نبود معذالك برای طرف دیگر قراداد هم حق امتناع از انجام تعهد به
وجود آید .بدین ترتیب در عقود معوّض تقابل و همبستگی وجود دارد ،یعنی ناقص بدهی ،کامل نمیگیری ،به همین منظور
در بند  1ماده  58کنوانسیون آمده است « :در صورتی که خریدار ملزم نباشد ثمن را در یك زمان معین تأدیه نماید ،مکلّف
است آن را در زمانی بپردازد که فروشنده ،کاال یا اسناد کنترل کنندة واگذاری مبیع را بر اساس قرارداد این کنوانسیون در
اختیار وی قرار میدهد .فروشنده میتواند تسلیم کاال یا اسناد آن را به خریدار منوط به تأدیه ثمن نماید» .آنچه که محرز است
اینکه منظور این ماده حق حبس است که تا طرف دیگر تعهّد خود را انجام نداد طرف دیگر هم میتواند انجام تعهّد خود را
منوط به انجام دادن طرف مقابل کند
در همین زمینه ماده  71کنوانسیون نیز مقرر داشته که «  -1چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل
زیر بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد ،طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق کند.
الف  -نقصان فاحش در توانایی متعهد به انجام تعهد یا در اعتبار او
ب -نحوه رفتار او در تمهید مقدمه اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد » ....
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این ماده طرف قرارداد را مجاز میداند در صورت احراز این نکته که طرف مقابل بخش عمدهای از تعهداتش را انجام نخواهد
داد او نیز اجرای تعهداتش را معلق کند .بنابراین به نظر میرسد که ابتدا باید نقض اساسی 4در تعهدات صورت بگیرد و
سپس طرف مجبور به تعلیق قرارداد شود .در کنوانسیون راجع به مدت زمان تعلیق بحثی نیامده و در همین راستا بوده که
یکی از حقوقدانان معتقد است با توجه به حق قانونی طرفین در تعلیق اجرا بر اساس ماده  71بتوان مدت تعلیق را به مدت
قرارداد افزود.
در رابطه با تعهدات در قرارداد های متقارن و غیر متقارن در کنوانسیون الزم میباشد که موارد  71و  72کنوانسیون را بررسی
نماییم .
بهموجب ماده 71کنوانسیون،چنانچه پیش از حلول موعد تعهد مـؤجل مـعلوم شود که متعهد آن نخواهد توانست در وعد
مقرر بخش اساسی تعهدات خود را ایفا کـند ،طـرفی کـه تعهدش حال است میتواند ایفای تعهد خود را معلق کند.
ماده 72نیز حاکی از موقعیت مشابهی اسـت.این ماده پیشبینی میکند که اگر پیش ازتاریخ اجرای تعهد معلوم شود که
مـتعاملی که تعهدش مؤجل اسـت در مـوعد مقرر مرتکب"نقض اساسی "خواهد شد،طرف مقابل حق فسخ قرارداد را دارد.
البته شرایط و تشریفات اعمال این دو ماده اندکی متفاوت است.از جمع آن دو بهطور خالصه چنین استنباط میگردد که اگر
احتمال"نقض اسـاسی"وجود داشته باشد،متعامل حق فسخ قرارداد را مییابد .
ماده  72بنابراین،نکته کلیدی تفکیك بین این دو ماده،احراز تفکیك بین آن دو اصطالح است.اکنون سؤال این است که چه
تفاوتی بین"عـدم ایـفای بخش اساسی تعهدات"و "نقض اساسی"وجود دارد؟
کنوانسیون از"عدم ایفای بخش اسای تعهدات"تعریفی ندارد،اما ماده  25در تعریف نقض اساسی مقرر میدارد«:نقض قرارداد
توسط یکی از طرفین هنگامی نقض اساسی مـحسوب مـیشود که منجربه ورود چنان خسارتی به طرف دیگر گردد که او را
از آنچه استحقاق انتظار آن را بهموجب قرارداد داشته است،اساسا مـحروم کـند مـگر اینکه طرفی که مبادرت بـه نـقض
قـرارداد نموده است چنین نتیجهای را پیشبینی نمیکرده و یك فرد متعارف همانند او نیز در اوضاع و احوالی مشابه،نمی
توانسته است آن امر را پیشبینی کند»....
تـعریف مـاده 25درمـورد"نقض اساسی "بسیار مبهم و کلی است و تحدید و تـطبیق آن بر موارد عملی خود یکی از
مشکالت عمده این مقرره است.شارحین کنوانسیون نیز کمتر خود را درگیر بحث از تفاوت بـین دو اصـطالح فـوق نمودهاند
در همین زمینه برخی از حقوقدانها معتقد اند در فرضی که نقض احتمالی قرارداد هـر دو ویـژگی"بـخش اساسی"و"نقض
اساسی"را داشته باشد،ذی نفع میتواند به هر یك از حـقوق نـاشی از موا 71و  72کنواسیون استناد کند؛اما تعلیق قرارداد یك
روش جبران خسارتی است که مشکالت کمتری داشته و فـایدهای کـه دارد ایـن است که میتوان آن را بدون تأخیر اعمال
کرد؛زیرا ضرورتی ندارد برای انـجام آن بـه طرف دیگر اخطار کتبی قبلی داده شود.باوجوداین ،اخطار به طرف دیگر بعد از
اینکه قرارداد بـه حـالت تعلیق درآید الزم است و اگر امکان استناد به هر دو ماده موجود باشد،بهتر این اسـت کـه اخطار
واجد شرایط درخواستی هر دو ماده باشد؛بدین معنا که به طرف قـرارداد اخـطار داده شـود که اجرای قرارداد توسط
 -1ر.ک به ماده  25کنوانسیون
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اخطاردهنده به حالت تعلیق درآمده و او قصد دارد که آن را فسخ کند.اگـر طـرف دیگر با تدارک تضمین کافی پاسخ
دهد،اخطار دهنده ملزم به ادامه اجـرای قـرارداد مـیشود و اگر مخاطب جهت تودیع تضمین اقدام ننماید،مقدمات فسخ
قرارداد آماده است(داراب پور،مهراب،1391 ،ص)71

 2-4-2در اصول حقوق قرارداد های اروپا
اصول حقوق قرارداد های اروپا نیز به مانند دیگر اسناد بین المللی از حق تعلیق قرارداد در ماده  7-1-3صحبت به میان آورده
است به این صورت که :
 )1در موردی که قرار است طرفین قرارداد تعهداتشان را بطور همزمان انجام دهند ،هریك از
طرفین می تواند تا زمانی که طرف دیگر تعهدش را اجرا نمی کند ،از اجرای تعهدش خودداری
کند.
 )2در جایی که قرار است اجرای تعهدات طرفهای قرارداد بطور متوالی باشد ،طرفی که قرار
است تعهدش را دیرتر انجام دهد می تواند تا زمانی که طرف اول تعهدش را انجام نداده است،
از اجرای تعهدش خودداری کند.
از نظر تحلیلی حق تعلیق و حبس قرارداد در اصول حقوق قرارداد های تجاری در ماده مدکور حاوی دو نکته است به این
صورت که اگر تعهدات هر دو حال یا هر دو موجل باشند حق حبس وجود دارد و تا زمانی که یك طرف تعهدش را اجرا
نمی کند،طرف دیگر میتواند از اجرای تعهدش خودداری کند.اما بر خالف ان چه در حقوق ما در بحث تعلیق و حق حبس در
قانون مدنی عنوان شده و در آن ظاهرا حق حبس در تعهدات حال پذیرفته شده ودر مورد تعهدات حال و موجل سخنی به
میان نیامده،اصول حقوق قرارداد های تجاری این نقیصه را جبران نموده و حق تعلیق قرارداد را زمانی که یکی از طرفین
قرارداد تعهدش موجل و طرف دیگر تعهدش حال باشد را به رسمیت شناخته و طرفی که تعهدش موجل می باشد میتواند تا
زمان اجرای تعهدات شخصی که تعهداتش حال می باشد از اجرای قرارداد خوداری کند هر چند موعد اجرای تعهد خود او
نیز فرا رسیده باشد.

 2-4-3در اصول قرارداد های تجاری بین المللی
در اصول قراردادهای تجاری بین المـللی نیز تعلیق قرارداد به صراحت مورد پیش بینی قرار گرفته است ولی در نحوه اعمال
و کیفیت اعمال و ضوابط آن با کنوانسیون بین المللی کاال دارای تفاوت های جزیی می باشد ماده  4ـ  3ـ  7از مقررات اصول
قراردادهای تجاری بین المللی مقرر میدارد« :طرفـی کــه بـطور معقول و متعارف اعتقاد دارد که طـرف مـقابل مرتکب عـدم
اجــرای اسـاسـی قـرارداد خواهـد شـد میتواند تقاضای تـضمین کـافی برای انجام به موقع نماید و در ایـن مـدت از
اجـرای تعهـدش امتنـاع ورزد» .از حقوق دانها در این زمینه معتقد اند که در این ماده از منفعت طـرف نـگران نقض در
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آینده حمایت شده است  ،البـته مشروط بـر ایـن کـه بـه طـور مستدل و به نعبیری به طـور مـنطقی و معقولی معتقد باشد که
طرف دیگر در تاریخ مورد توافـق مایل یا قادر به اجـرای قـرارداد نخواهد بود (اخالقی  ،1379 ،ص )264در تحلیل تفاوت
اصول حقوق قرارداد های اروپا با کنوانسیون وین باید گفت که گـرچه در مـاده  7-3-4اصول حقوق قرارداد های اروپا نـیز
ماننـد ماده  71کـنوانسیون ضـمانت اجرای تعلیق تعهدات مـتعهدله را در صـورت پیش بینی نقض مقررمی کنـد ،اما شرایط
اعمال آن نسبت به کنوانسیون متفـاوت اسـت  .مـطـابق مـقـررات اصـول قراردادهـای تجـاری بین المللی ،طـرفی کـه به
طـور مـعقول مـعتقد است نقضی در آینده مـحقق خواهد شد ،در صورتی میتوانـد اجرای تعهداتش را معلق نماید که عدم
اجرا ،اساسی باشـد .یعنـی احـتمـال نـقـض  ،طـرف مقابـل را از منفعت خاص مورد انـتظار از قـرارداد مـحروم نـماید.
چـنانچه احتمال نقض دارای مـاهیت اسـاسـی نباشـد ،طرف غیر مقصر نمیتواند از تعهداتش عدول کند .ولی مطابق مـاده 71
کنوانسـیون  ،بـرای اعمـال حـق تعلیق  ،وظـایف در شـرف عـدم اجرا باید حائز اهمیت باشند ،اما بـه طـور ضـروری هــم
الزم نـیسـت کــه عـدم اجرای آن ها باعث نقض اساسی شود .همچنین ماده  71کنوانسیون برای اعمال حـق تعلیـق ،
قطعیـت و وضوح بیشتری را در رابطه با پیش بینی نقض میطلبد و مقرر مـیدارد« :عـدم اجــرای بخـش اساسـی تعهدات
باید معلوم باشد».به نظر نگارنده در تحلیل واژه « معلوم بودن » منظور  ،معلوم شدن به صورت نوعی اسـت  .بـه عبـارت
دیگـر ،کـنوانسـیون بــا اعمال معیارهای نوعی و عینی جهت احراز پیش بینی نقض  ،تا حدود زیادی اتکا به معیارهـای
شخصـی و ذهنی را محدود کرده و به همین جهت علل و زمینه های تعلیق را نیز در بند هـای الـف و ب مــاده  71بـیان
نموده است  ،در حالی که اصول قراردادهای تجاری بین المللی تنها اعتقاد معقول شخص غیـر مقصر مبنی بر عدم اجرای
اساسی تعهدات را برای اعـمال حـق تعلیق کافی دانسته است .
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