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مقدمه
ل اقتصـادي کشـورها موجـب افـزایش روزافـزون حجـم معـامالت        جهانی شدن و وابستگی متقابـ 

به نحوي که امـروزه در غالـب کشـورها، تجـار بـه بازارهـاي داخلـی        . المللی گردیده استتجاري بین
. بسنده نکرده و با افزایش میزان تولید، محصوالت خود را در بازارهاي جهانی نیز عرضه می کنند

المللی کاال، تجار با مشکالتی مواجه شدند کـه در  یع بیندر همین جریان و طی قراردادهاي ب
یکی از این مشکالت، موضوع مرور زمـان در ایـن نـوع از    . معامالت داخلی با آنها روبرو نبودند

. قراردادها است
يآن مـدت، دعـو  ياست که به موجب قـانون پـس از انقضـا   یشدن مدتيسپر،مرور زمان

بـر  ییمخالف قواعد موجد حق اسـت و جنبـه اسـتثنا   ت اصوالًمقرراینو چون ا. شودنمییدهشن
بایسـت  مقـررات، مـی  یـن اعمـال ا یتمحـدود یـا در توسـعه و  یدن قواعد دارد، در صورت تردآ

)638، ص 1387,جعفري لنگرودي(.شودیقمضیرتفس
گـردد کـه طـی آن طـرفین یـک      المللی کاال به بازه زمانی اطالق مـی در بیع بین1مرور زمان

بطـالن آن  یـا نقـض، فسـخ  بـا مرتبطیاوبودهقراردادازقرارداد، می توانند ادعایی را که  ناشی
باشد مطرح نمایند؛ به نحوي که پس از گذشتن این مدت زمان، ادعاي طرفین مسـموع نخواهـد   

ثبـاتی جلوگیري از بروز بیبراقدام جهت حل و فصل اختالفات در بازه زمانی معین، عالوه2.بود
المللـی کـاال   این امر، به ویژه در قراردادهاي بیـع بـین  . نظمی؛ موافق با حفظ منافع عامه استو بی

المللـی بـودن   یابد، چرا که این نوع معامالت به واسطه ویژگـی تجـاري و بـین   اهمیت بیشتري می
. بایست از قطعیت، ثبات و سرعت بیشتري برخوردار باشندخود، می

قـوانین و مشـکالت یـافتن قـانون حـاکم در دعـاوي خصوصـی        پیچیدگی مقـررات تعـارض  
المللی سبب شده است تا آنسیترال به منظور یافتن راه حل و هماهنگ نمـودن نحـوه عملکـرد    بین

هـایی اهتمـام   هـا پـیش بـه کوشـش    ها، با تأکید بر تحکیم روابط دوستانه بین آنهـا  از سـال  دولت
الملـل صـورت پـذیرفت    در جهت تسهیل تجارت بینها که ترین این کوششاز جمله مهم. ورزد

کـه مربـوط بـه    Prescriptionو یـا اصـطالح   Laps of timeباشـد از جملـه   متفاوتی میهايمرور زمان داراي معادل.1
Limitation Periodاما در این مقاله، عبـارت مـرور زمـان ترجمـه عبـارت      . اي استنظام حقوقی کشورهاي اروپاي قاره

).639،669،861صص,1393,رفیعی(. باشد که در کنوانسیون مرور زمان نیز از همین اصطالح استفاده شده استمی
2. UN Limitation Convention Article 1-1: This Convention shall determine when claims
of a buyer and a seller against each other arising from a contract of international sale of
goods or relating to its breach, termination or invalidity can no longer be exercised by
reason of the expiration of a period of time.
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اولـویتی کـه   . بـود 1974المللـی کـاال در سـال    تنظیم کنوانسـیون مـرور زمـان راجـع بـه بیـع بـین       
الملل براي مسئله مرور زمان قائل شد، نشأت گرفته از موانعی بود که تنـوع  کمیسیون تجارت بین

دفتـر خـدمات حقـوقی    (.کـرد یجاد میقوانین داخلی کشورها در خصوص مرور زمان در عمل ا
)337-333، صص1368, جمهوري اسالمی ایران

مسـئله  مـرور   اعمال مقررات حقوق داخلـی کشـورها در ارتبـاط بـا     یکی از مشکالتی که پیرامون
. باشـد هـاي حقـوقی مـی   المللی کاال مطرح است، تفاوت در جایگاه قانونی آن در نظامدر بیع بینزمان

ژرمنی جزو مسائل ماهوي است در حالی کـه در کشـورهاي   –الب کشورهاي رومی مرور زمان در غ
شـود و ایـن امـر موجـب بـروز مشـکالتی در ارتبـاط بـا ایـن          کامن لو جزو مسائل شکلی محسوب می

براي مثال، در صورتی که در قراردادي قـانون حـاکم، حسـب اعمـال قواعـد حـل       . گرددموضوع می
اشد، در هنگام بروز دعوا بین طرفین و اقامه دعوا در کشـوري بـا نظـام    تعارض، قانون کشور کامن لو ب

ژرمنی، از نگاه حقوقی امکان اقامه دعوا براي این مورد تا سالیان زیادي با مـانع روبـرو   –حقوق رومی 
.)Sono, 2003, p. 5(نخواهد شد

ال خواهـد شـد، امـا ایـن عـدم اطمینـان،        اگر چه در اینگونه مـوارد، قـانون مقـر دادگـاه اعمـ     
یکی دیگر از مشکالتی کـه پیرامـون اعمـال حقـوق     . المللی نیستمطلوب فرایندهاي تجاري بین

. باشـد در کشورهاي مختلف مـی بازه مرور زمان داخلی در رابطه با مسئله  مرور زمان وجو دارد؛ 
ت وحتـی در برخـی از آنهـا مسـئله      این بازه زمانی از شش ماه تا سی سال در کشورها، متغیـر اسـ  

.)Sono, 2003, p4(نیست مرور زمان مطرح 
المللی بودن قراردادهاي مورد بحث، مدت زمان کوتـاهی  بازه زمانی شش ماه، با توجه به بین

هاي زمـانی نیـز بـا خصوصـیت و ویژگـی تجـاري بـودن اینگونـه         است و در مقابل، برخی از بازه
مرور زمان سی ساله نیز، جهت اقامه دعـوا ناشـی   . ردادها همخوانی و سازگاري الزم را ندارندقرا

طوري که، موجب بروز عدم ثبـات  شود، بهاز اینگونه قراردادها مدت زمان طوالنی محسوب می
تر بیان شد با تجاري بودن این قراردادها گردد و همانطور که پیشو امنیت در معامالت تجار می

بنــابراین، بـا افـزایش روابـط تجــاري    .  مسـتلزم سـرعت و اطمینــان هسـتند در تعـارض اسـت     کـه 
المللـی کـاال بـیش از    المللی لزوم تنظیم مقررات متحدالشکل و هماهنگی در عرصـه بیـع بـین   بین

پیش احساس گردید، که این ضرورت، در نهایت منجر به شکل گیـري کنوانسـیون مـرور زمـان     
المللـی کـاال   همزمان با شکل گیري کنوانسیون بیع بـین 1980ح آن در سال و متعاقباً اصال1974
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مدت و مبدأ مرور زمان یکـی از مسـائل بحـث برانگیـزي اسـت کـه در       . دالمللی گردیدر عرصه بین
هنگـام شـروع ایـن بـازه از آن جهـت      . به آن پرداختـه شـده اسـت   1کنوانسیون مرور زمان13تا 8مواد

در ایـن مقالـه   . باشـد ، که داراي تأثیر مستقیمی در طـول مـدت مـرور زمـان مـی     مورد توجه قرار گرفته
تجـاري متحدالشـکل قصد داریم به بررسی تطبیقی این موضوع در کنوانسیون مرور زمـان و مقـررات  

و میـزان سـازگاري و همـاهنگی ایـن     بپـردازیم UNIDROIT 20104؛DCFR3؛2آمریکامتحدهایاالت
.نجیماسناد را با یکدیگر بس

تجاريمتحدالشکلمدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان  و مقررات
)(UCCایاالت متحده امریکا 

در این گفتار مدت مرور زمان و به تعبیري بازه مرور زمـان و همچنـین مبـدأ مـرور زمـان در      
.گیردمورد بررسی قرار میUCCکنوانسیون مرور زمان و 

1. United Nation Convention on The Limitation Period In The International Sale Of
Goods 1974

دیـد و بعـد از تنظـیم    الملـل سـازمان ملـل متحـد تنظـیم گر     توسط کمیسیون حقوق تجـارت بـین  1974این کنوانسیون در سال 
رغم اینکه تعداد کمی از کشورها بـه ایـن کنوانسـیون    علی. اصالح گردید، متناسب با آن 1980المللی کاال کنوانسیون بیع بین

. المللی کاال برخوردار استاند اما این کنوانسیون از اهمیت و جایگاه ویژه اي در بیع بینملحق شده
2. Uniform Commercial Code

تنظـیم  1952در سـال  (NCCUSL)و )ALI(جموعه مقررات متحدالشکل ایاالت متحده امریکا براي اولـین بـار توسـط    م
. گردید و در حال حاضر در اغلب ایاالت متحده آمریکـا بـا انـدك تغییراتـی بـه تصـویب رسـیده اسـت و الزم االجـرا اسـت          

UCC ایالت مورد نظر به تصویب رسیده باشدتنها زمانی قابل اجرا است که توسط قوه ي قانونگذاري .
3. Draft Common Frame of Reference

ایـن پـیش نـویس    . به کمیسیون اروپـا ارائـه گردیـد   2007پیش نویس چارچوب کلی ارجاع یا طرح چارچوب مشترك مرجع در سال 
باشـد  مـی » ق خصوصـی موجـود اتحادیـه اروپـا    گروه تحقیق حقـو «و » گروه مطالعه قانون مدنی اروپا«نتیجه ي چهار سال فعالیت مستمر

پـیش نـویس چـارچوب کلـی     ).57، ص1393, ترابـی و شـعاریان  (که شامل ده کتاب در موضوعات مختلف حقوق خصوصی است 
ایـن اثـر   . شود اما بسیاري از مفاد آن موافق قوانین داخلی کشورهاي عضو اتحادیـه ي اروپاسـت  محسوب نمی”Hard Law“ارجاع 

وناگونی داراي اهمیت است، ابتدا از این جهت که روند تغییرات در اتحادیه ي اروپا را نشان مـی دهـد و همچنـین حاصـل     از جهات گ
(Von Bar & Clive,p 2009)نفر از قضات، صاحب نظران، وکالي برجسته و دانشگاهیان است250تالش 

4. UNIDROIT 2010 (Principles of International Commercial Contracts)
، مجموعه اي از اصول است که  ممکن است با رضـایت طـرفین مبنـی    )2010یونیدغاي ( المللیاصول قراردادهاي تجاري بین

نیـز  Lex Mercateriaبر انتخاب این اصول به عوان قانون حاکم بر قرارداد، اعمال شود یا ارجاع به اصول کلی حقوق یـا  
حتی ممکن است بـراي تفسـیر قـوانین و مقـررات داخلـی نیـز از ایـن اصـول         . شودمی2010موجب اعمال مقررات یونیدغاي 

تنظـیم  » المللی بـراي متحدالشـکل نمـودن حقـوق خصوصـی      موسسه بین«نیز که توسط 2010بنابراین یونیدغاي . استفاده شود
.  ر نیستشود و به خودي خود الزام اومحسوب می"Soft Law"گردیده است همانند چارچوب کلی ارجاع  
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مدت مرور زمان
کـه اسـت هنگـامی ازآن،آغـاز زمـان شـده کـه  تعیینسال4کنوانسیوندرزمانمروربازه

طـرف قـرارداد   بـه اخطـار ارسـال هـر گونـه   همچنین مبدأ این بازه، با لزوم. گیردمیشکل1ادعا
. منافاتی ندارد و این امر موجب به تعویق افتادن تاریخ آغاز بازه مرور زمان نخواهد گردید

مـورد پـذیرش قـرار گرفتـه     سـاله 4زمـان، بـازه  مرورباارتباطدرنیز2UCC2-725در ماده
.کنوانسیون هماهنگ استاست و از این نظر با 

و قصـد عـدم ایفـاي    3قـرارداد، تقلـب، نقـض تعهـد    کنوانسیون میان ادعاهاي ناشـی از نقـض   
ادعـا در هـر   زمان شـکل گیـري   . شودتفاوت قائل می) نقض قابل پیش بینی(4تعهدات قراردادي

.یک از موارد متفاوت با دیگري است

مبدأ مرور زمان
در این قسمت مبدأ مرور زمان در مـواردي از جملـه دعـاوي ناشـی از  نقـض قـرارداد، عـدم        

مـورد  UCCانطباق کاال و معیوب بودن، تقلـب و نقـض تعهـد در کنوانسـیون مـرور زمـان و نیـز        
.گیردتجزیه و تحلیل قرار می

دنقض قراردا
کنوانسیون مرور زمان ادعاي ناشی از نقض قرارداد از زمانی آغـاز  10بر اساس بند یک ماده 

مورد توجـه قـرار گرفتـه    (d)) 3(1نقض قرارداد در ماده . شود که نقض صورت گرفته استمی
اجـراي درکوتاهی هـر یـک از طـرفین   «:ازاستعبارتقرارداداز نظر کنوانسیون، نقض. است

، اصطالح نقـض  10در بند یک ماده 5.»نباشدقراردادبامنطبقکهنحويبهآناجرايیاقرارداد
قرارداد به صورت عام به کار رفته است و اگر چـه بنـد دوم ایـن مـاده  بـه موضـوع عـدم انطبـاق         
پرداخته است، اما بنا به تعریف مادهک، اصطالح نقض قرارداد در بند اول این ماده شـامل عـدم   
1. Claim
2. Sec. 2725. (1) An action for breach of any contract for sale must be commenced
within 4 years after the cause of action has accrued. By the original agreement the parties
may reduce the period of limitation to not less than 1 year but may not extend it.
3. Breach of Warranty
4. anticipatory repudiation
5. Art 1 (3)(d) “breach of contract” means the failure of a party to perform the contract
or any performance not in conformity with the contract.
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بنـابراین از نظـر کنوانسـیون    .  )Enderlein & Maskow, 1992;Art10, para1(گـردد ز مـی انطباق نی
شود و مـرور زمـان از   عدم انطباق کاال، کوتاهی در اجراي تعهدات و نقض قرارداد محسوب می

. شود که چنین نقضی رخ داده استهنگامی آغاز می
همانند کنوانسیون مـرور زمـان، تـاریخ آغـاز مـرور زمـان از هنگـامی        2UCC1-725در ماده

شود که نقض قرارداد صورت گیرد و از این جهت نیـز بـین کنوانسـیون مـرور زمـان و      یتعیین م
UCC اختالفی وجود ندارد)Hill, 1990, pp11,12(.

طینقض  قرارداد  اقسا
طـور پـی در پـی و بـه دفعـات اجـرا       قرداد اقسـاطی قـراردادي اسـت کـه تعهـدات متعـدد بـه       

به عبارت دیگر قرارداد اقساطی قراردادي است کـه طـی آن تحویـل کـاال در اجـزاي      . گرددمی
). 225-222، صــص 1390, صــفایی  و دیگــران(متفــاوت و یــا دفعــات متعــدد ذکــر شــده باشــد

در حقوق ایران ناظر بـر قراردادهـایی اسـت کـه ثمـن آن در چنـد       اصطالح قراردادهاي اقساطی 
امـا در خصـوص قراردادهـایی کـه مبیـع      «) 313ص، 1392, کاتوزیان(.قسط قابل پرداخت است

1980کنوانسـیون  73در مـاده  . بایستی در دفعات متعدد تسلیم شود چنین اصطالحی رایج نیست
ده شده اسـت کـه هـر دو عبـارت نیـز متـرادف       وین در مواردي از واژه بخش به جاي قسط استفا

).842، ص1393, شعاریان و رحیمی(»باشندمیInstalmentاصطالح 
منظور از  قراردادهاي اقساطی در این مقاله، قراردادهایی است که تحویـل مبیـع یـا پرداخـت     

12مبنـاي ایـن مفهـوم بنـد دوم مـاده      . بایسـت در دفعـات متعـدد صـورت پـذیرد     ثمن معامله مـی 
در این ماده اشاره شده است که نقض ممکن است از جانـب هـر   . باشدکنوانسیون مرور زمان می

ایـن  . یک از طرفین در ارتباط با تحویل بخشی از کاال یا پرداخت بخشی از ثمن صـورت پـذیرد  
امر حاکی از این است که از نظر کنوانسیون مرور زمان، قراردادهاي اقساطی شامل قراردادهـایی  

. د که به هر نحو متضمن پرداخت متعدد ثمن و یا تحویل متعدد مبیع و یا هر دو باشدشومی
کنوانسیون مرور زمان، در ارتباط با قراردادهایی که کاال یا ثمـن  12با توجه به بند دوم ماده 

شود؛ دو حالت پیرامون زمان آغاز بازه مرور زمـان مطـرح   معامله به صورت اقساطی پرداخت می
1. Sec. 2-725. (1) An action for breach of any contract for sale must be commenced
within 4 years after the cause of action has accrued. By the original agreement the parties
may reduce the period of limitation to not less than 1 year but may not extend it.



39 ...به بیع راجعزمانمروریونکنوانسدرزمانمرورتطبیقی مدت و مبدأبررسی

قـرارداد فسخاعالمبهمحقطرفیکر حالت اول اگر بر اساس قانون حاکم بر قراردادد. است
ربـط ذياقساطتمامبارابطهدرزمانمرورنماید؛اعمالراخودحقوباشدنقضیچنیندلیلبه
. گیردصورتدیگرطرفبهاعالمیچنینکهخواهد شدشروعتاریخیاز

بـراي  نقضـی چنـین دلیـل بـه حق فسـخ قراردادبرحاکمونقاندرحالت دوم، زمانی که طبق
در این صـورت، مـرور زمـان در رابطـه بـا هـر قسـط، جداگانـه از         .طرف زیان دیده وجود ندارد

. تاریخی شروع خواهد شد که آن نقض خاص به وقوع می پیوندد
21-612طبـق مـاده   . باشـد UCCبراي مثال در صورتی که قانون ملـی حـاکم بـر قـراردادي،     

UCC   شـود و او مـی توانـد بـه قـرارداد خاتمـه دهـد       چنین حقی براي طرف قـرارداد ایجـاد مـی .
از هنگام اعالم فسـخ بـه طـرف    -کنوانسیون12طبق ماده -بنابراین در این وضعیت، مرور زمان 

. )Hill, 1990, p13(دیگر قرارداد آغاز خواهد شد
هنگام آغاز مرور زمان، در حالتی که حق فسـخ بـر اثـر نقـض قـرارداد اقسـاطی       UCCاما در 

شـود کـه ارزش   ایجاد گردیده و توسط طرف متضرر اعمال شده است؛ از تـاریخی محاسـبه مـی   
طور اساسی کاهش یافتـه و بـه تبـع آن قـرارداد     هاي صورت گرفته بهقرارداد بر اثر نقض یا نقض

. فسخ گردیده است
نیـز مؤیـد همـین    3در دعواي میـان کربـی و کمپـانی کرایسـلر    2راي دادگاه منطقه اي فدرال

دارد کـه تـاریخ ایجـاد سـبب دعـوا از      به نحوي که دادگاه در راي خود اظهار می. موضوع است
هاي متعدد رخ داده و منجـر بـه کـاهش اساسـی ارزش قـرارداد گردیـده       هنگامی است که نقض

زیرا که از نظر دادگاه فدرال مبناي فسخ، اثـر تجمعـی   . طور جداگانهنقض بهاست نه از زمان هر 
.)Kirby v. Chrysler Corp," 1982"(باشدهاي صورت گرفته، مینقض

کنوانسـیون، چگـونگی ایجـاد حـق فسـخ بـراي       12یکی از موضوعات مطرح پیرامـون مـاده   
بنا به تفسیر رسمی کنوانسیون مرور زمان؛ ایجاد حق فسخ براي طـرف  . باشدطرف زیان دیده می

هـاي  معـی نقـض  به عبارت دیگر، این اثـر تج . زیان دیده ناشی از عدم اجراي اقساط متعدد است

1. Sec 2612 (3) Whenever nonconformity or default with respect to one or more
installments substantially impairs the value of the whole contract there is a breach of the
whole. But the aggrieved party reinstates the contract if he accepts a nonconforming
installment without seasonably notifying of cancellation or if he brings an action with
respect only to past installments or demands performance as to future installments.
2. Federal District Court
3.Kirby vs. Chrysler Corp
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& UNCITRAL(شـود متعدد است که موجب ایجاد حق فسخ قرارداد براي طرف زیان دیده می

Sono, 1988;Art12,para 8(.
ر تفسیر سبب ایجاد حق فسخ در قراردادهاي اقساطی میان تفسیر کنوانسـیون و راي  اگر چه د

دادگاه فدرال هماهنگی وجود دارد اما در ارتباط با هنگام آغاز مـرور زمـان در ادعـاي ناشـی از     
زیرا که کنوانسیون هنگـام آغـاز مـرور زمـان در     . هایی مطرح استنقض قرارداد اقساطی تفاوت

که طبق قانون حاکم بر قرارداد حـق فسـخ وجـود دارد را از تـاریخ اعـالم فسـخ       ارتباط با حالتی
و راي دادگـاه فـدرال در دعـواي کربـی     2UCC-725نماید در حالی که طبـق مـاده   محاسبه می

خواهـد بـود کـه   هنگـامی علیه کمپانی کرایسلر هنگام آغاز مرور زمـان در حالـت ذکـر شـده از    
.استگردیدهقراردادارزشاساسیکاهشبهمنجرودادهرخمتعددهاينقض

عدم انطباق کاال و معیوب بودن
انطبـاق عـدم مـوارد سـایر یاازعیبناشیادعاي1کنوانسیون مرور زمان؛10در بند دوم ماده 

طور واقعی و کامل تسلیم خریـدار شـده   بهتاریخآندرکاالکهگرددمیایجادتاریخیدرکاال
ادعاي ناشی از عیب یـا سـایر   «عبارت . خریدار از قبول آن خودداري نموده باشدباشد و یا اینکه 

مطرح گردیده به قدري گسترده است کـه هـر گونـه    10که در بند دوم ماده 2»موارد عدم انطباق
. گیردعدم انطباق کاال با مفاد قرارداد را در بر می

الف اسـت و دعـاوي زیـادي از آن    المللی کاال مـورد اخـت  یکی از مسائل مهمی که دربیع بین
. کاال به خریدار است3گیرند، موضوع تسلیم واقعینشات می

شود؟ آیا تسلیم کاال به متصـدي حمـل و نقـل    طور واقعی تسلیم خریدار میچه زمانی کاال به
شود؟ همچنین این پرسش که آیا تسلیم واقعـی لزومـاً بایـد در محـل و     تسلیم واقعی محسوب می

.توافق طرفین در قرارداد صورت گیرد، مطرح استزمان مورد
کنوانسیون مرور زمان، مفسـران فـارغ از اینکـه تسـلیم در محـل و زمـان       10در تفسیر بند دوم ماده 

یابد که شـرایطی ایجـاد   گیرد یا خیر؛ معتقدند که تسلیم واقعی زمانی تحقق میمورد توافق صورت می
بنـا بـه ایـن نظـر، تسـلیم واقعـی       . واقعی خریدار قـرار گیـرد  شود که طی آن شرایط، کاال تحت کنترل 

1. (2) A claim arising from a defect or other lack of conformity shall accrue on the date
on which the goods are actually handed over to, or their tender is refused by, the buyer.
2. a claim arising from a defect or other lack of conformity
3. Actually handed over to ….
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شود که خریدار قادر به بازرسی واقعی کاال باشد، در غیر اینصورت، نمـی تـوان ادعـا    زمانی محقق می
.)UNCITRAL & Sono, 1988;Art10, para4(کرد که تسلیم واقعی کاال صورت پذیرفته است 

شـود، اینکـوترمز مـورد توافـق در     یکی از ابهاماتی که پیرامون تسلیم واقعی کـاال مطـرح مـی   
کـاال بـر روي عرشـه کشـتی تحویـل      FOB2010قرارداد است، براي مثال، بر اسـاس اینکـوترمز   

شود، در این قرارداد، ریسک کاال تـا هنگـام بـارگیري و ورود کـاال بـر      متصدي حمل و نقل می
. با فروشنده است و از آنجا به بعد ریسک کاال بر عهـده خریـدار خواهـد بـود    روي عرشه کشتی 

باشد و واضح است کـه انتقـال ریسـک    موضوعی که در اینجا مطمح نظر بوده، انتقال ریسک می
به عبـارتی، اگـر چـه ریسـک کـاال از زمـان ورود کـاال بـه         . شودکاال تسلیم واقعی محسوب نمی
ردیده، اما تا زمان تسلیم کامل کـاال بـه مشـتري و ایجـاد امکـان      عرشه کشتی به خریدار منتقل گ

. بازرسی از کاال توسط وي، تسلیم واقعی محقق نگردیده است
طـور مسـتقیم   کـاال، بـه  انطبـاق مبدأ مرور زمان در ارتباط با ادعاي ناشی از عدمUCCدر مقررات 

در رابطـه بـا   1منطقه اي ایالـت پنسـیلوانیا  هايدر رأیی که یکی از دادگاه. مورد اشاره قرار نگرفته است
هنگام آغاز مرور زمان در ادعاي ناشی از تحویل کاالي معیوب، صـادر نمـوده اسـت، دادگـاه اظهـار      

دارد که مبناي ادعاي فسخ ناشی از تحویل معیوب کاال در تاریخی ایجاد گردیده کـه کـاال تسـلیم    می
هد توسط فروشـنده اشـاره نمـوده و اظهـار داشـته کـه       خریدار در مقابل به نقض تع. خریدار شده است

فروشنده تابلوي نقاشی را به او تحویل داده که اثر هنرمنـد مـورد نظـر نبـوده، او پـس از گذشـت پـنج        
اظهـار  2UCC- 725دادگاه در نهایت بـا اعمـال مـاده    . سال نسبت به این موضوع واقف گردیده است

ز تاریخ تسلیم کاال به خریدار آغـاز گردیـده اسـت و بـه دلیـل      نموده که بازه مرور زمان در این دعوا ا
باشـد  سپري شدن بازه چهار ساله مـرور زمـان امکـان اقامـه چنـین دعـوایی بـا مـانع قـانونی روبـرو مـی           

)"Firestone & Parson v. Union League of Philadelphia," 1987(.
م حقـوقی ایـن   در نظـا » ي کشـف قاعده«لوانیا مبتنی بر عدم پذیرش یاي پنسنظر دادگاه منطقه

باشد، این در حـالی اسـت کـه اگـر در ایـن دعـوا، قـانون یکـی از کشـورهاي اروپـاي           کشور می
.  اي حاکم بود، قاضی با اعمال قاعده کشف به دعواي خریدار رسیدگی می نمودقاره

مورد بیان قرار نگرفته اما عملکرد کنوانسـیون در  UCCطور صریح در اگر چه این موضوع به
.)Hill, 1990, pp 15,16(است سازگار 2UCC-725ه با تفسیر قضایی ماده این رابط

1. Pennsylvania
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تقلب
بـر مبتنـی ردي کـه ادعـا  پیرامون زمان آغاز بـازه مـرور زمـان در مـوا    1کنوانسیون10ماده 3در بند 

باشد که در زمان انعقاد، پیش از آن و یا در زمـان اجـرا صـورت پذیرفتـه اسـت، مـرور زمـان از        تقلبی
. رفته که کشف شودانتظار مییاگردیدهکشفتاریخآندرتقلبشود کهتاریخی آغاز می
وري کـه بـازه   طـ شـود، بـه  ، قاعده کشف تنها در ارتباط با تقلـب اجـرا مـی   UCCدر مقررات 

شـود  مرورزمان در صورتی که مبناي دعوا تقلب یکی از طرفین قرارداد باشد، هنگامی آغـاز مـی  
. بایست مطلع شده باشدطور معقول میکه طرف دیگر از آن مطلع شود و یا به

البته این مقـررات زمـانی کـه دعـواي     . با مقررات کنوانسیون سازگار استUCCدر این ارتباط نیز 
. )Hill, 1990, p 16(شود طور مستقل اقامه گردد، اعمال نمیبراي جبران خسارت بهتقلب 

نقض تعهد
، به زمـان آغـاز بـازه    UCCهاي مهم و حائز اهمیت میان مقررات کنوانسیون و یکی از تفاوت

. گرددباز می2مرور زمان در ادعاي ناشی از نقض تعهد
:داردکنوانسیون مرور زمان پیرامون نقض تعهد بیان می11در ماده 

رامـدتی تعهـد، آنبـراي ونمودهکاالخصوصدرتعهديطور صریحبهفروشندههرگاه«
هـر بـا ارتبـاط درزمـان مـرور باشـد، کـرده ذکـر آنغیریامشخصدورهیکصورتبهخواه

تاریخ، سـبب مبنـاي   آندرخریدارکهشدخواهدشروعتاریخیازمذکورتعهدازناشیادعاي
موخرصورتهربهزمانمرورشروعبا این وجود تاریخ. ادعاي خود را به فروشنده اعالم نماید

3.»بودنخواهدتعهدمدتانقضايتاریخبر

دهد و تاریخ آغاز مـرور  زمان در این ماده اختیار نسبتا وسیعی به خریدار میکنوانسیون مرور 
البتـه ایـن   . نمایـد زمان را منوط به اعالم سبب مبناي ادعاي خریدار، توسـط وي بـه فروشـنده مـی    

1.(3) A claim based on fraud committed before or at the time of the conclusion of the
contract or during its performance shall accrue on the date on which the fraud was or
reasonably could have been discovered.

. منظور از نقض تعهد، نقض تعهد فرعی است.2
3. Art 11: If the seller has given an express undertaking relating to the goods which is
stated to have effect for a certain period of time, whether expressed in terms of a specific
period of time or otherwise, the limitation period in respect of any claim, arising from
the undertaking shall commence on the date on which the buyer notifies the seller of the
fact on which the claim is based, but not later than on the date of the expiration of the
period of the undertaking.
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بایست حداکثر تا پایان دوره تعهد فروشنده صورت گیرد، در غیر این صـورت؛ تـاریخ   اعالم می
ــان از  ــرور زم ــاز م ــود   آغ ــد ب ــد خواه ــان آخــرین روز دوره تعه ,UNCITRAL & Sono(پای

1988;Art11, para1,2(.
را از 2تاریخ آغاز مرور زمـان در نقـض تعهـد   ، 21UCC-725) 2(بر خالف کنوانسیون، ماده 
داند، حتی اگر در زمان تحویـل، عیـب مـورد ادعـا قابـل کشـف       زمان تحویل کاال به مشتري می

به عبارتی دیگر، بر اساس این ماده، زمـان نقـض تعهـد از تـاریخ     . )Hill, 1990, p. 18(نبوده باشد 
بر خالف کنوانسیون تعیین تاریخ آغاز نقـض  UCCشود و بدین ترتیب، تحویل کاال محاسبه می

. تعهد را به اختیار خریدار واگذار ننموده است
UCC»4امن لـو بر اساس ایـن قاعـده در کـ   . در نظام کامن لو را نپذیرفته است3”قاعده کشف

بایست کشـف  شود که عیب در آن تاریخ کشف گردیده و یا میمرور زمان از تاریخی آغاز می
.کندمطرح می»قاعده کشف«البته استثنایی را پیرامون رد . شده باشد

قراردادهایی که اجراي آنها موکول به آینده گردیده است از عدم اعمال این قاعده مسـتثنی  
ایـن اسـتثنا موجـب    .کنـد را اعمـال مـی  »قاعده کشف« در این ارتباط UCCشوند و مقررات می
شود تا در اینگونـه قراردادهـا، مـرور زمـان از تـاریخی آغـاز شـود کـه در آن تـاریخ، نقـض           می

هـاي ایـاالت متحـده آمریکـا ایـن      دادگـاه .بایست کشف شده باشـد قرارداد کشف شده و یا می
طوري که در یکی از آراي دادگاه فدرال، دادگاه اظهار بهکنندطور محدود تفسیر میاستثنا را به

بایسـت بـه صـراحت    کند، اگر تعهدي جهت اجرا در آینده صورت گرفته باشد، این امـر مـی  می
. )Frey Dairy v. AO Smith Harvestore Products, Inc," 1988"(ذکر شود 

بینی قرارداد نقض قابل پیش
شـود و زمـانی رخ   اصطالح نقض قابل پیش بینی قرارداد در مقابـل نقـض واقعـی مطـرح مـی     

دهد که یکی از طرفین قرارداد پیش از فرارسیدن زمان اجراي تعهد، قصد خود مبنی بـر عـدم   یم
1. Sec 2725 (2) A cause of action accrues when the breach occurs, regardless of the
aggrieved party's lack of Knowledge of the breach. A breach of warranty occurs when
tender of delivery is made, except that where a warrant explicitly extends to future
performance of the goods and discovery of the breach must await the time of such
performance the cause of action accrues when the breach is or should have been
discovered.
2. Breach of Warranty
3. Discovery Rule
4. Common Law
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این نقض؛ نقـض احتمـالی،   . طور صریح یا ضمنی به طرف دیگر اعالم نمایداجراي قرارداد را به
).82، ص1393, رفیعی(شودنقض پیش بینی شده و نقض فرضی نیز نامیده می

کنوانسـیون مـرور   12در بنـد اول مـاده   1قابل پـیش بینـی قـرارداد   مقررات مربوط به  نقض
.زمان مطرح گردیده است

):1(12ماده 
اگر طبق شرایط مقرر در قانون حاکم بر قرارداد، یکی از طرفین محق به اعالم فسخ قرارداد “

ن در پیش از فرا رسیدن موعد اجراي آن باشد و طرف مزبور آن حق را اعمال نمایـد، مـرور زمـا   
ارتباط با ادعاي مبتنی بر هریک از شرایط مذکور از تاریخی شروع خواهد شد که اعالم فسخ به 

اگر اعالم فسخ قبل از موعد مقرر براي اجرا، صورت نگیرد مـرور  . گیردطرف دیگر صورت می
2”.شودزمان از تاریخ مقرر براي اجرا شروع می

انون حـاکم بـر قـرارداد بتوانـد قـرارداد را پـیش از       طبق این ماده،  اگر یکی از طرفین بـر اسـاس قـ   
.گرددرسیدن موعد اجرا فسخ نماید، مرور زمان از تاریخ اعالم فسخ به طرف دیگر قرارداد آغاز می

براي مثال در قراردادي که در تـاریخ اول ژانویـه منعقـد گردیـده اسـت و طـی آن فروشـنده        
ر تحویـل خریـدار دهـد، فروشـنده در تـاریخ      متعهد گردیده کـه کـاال را در تـاریخ یـک سـپتامب     

کند کـه قـادر بـه تهیـه کـاال طبـق قـرارداد        دوازدهم آوریل بدون عذر موجه به خریدار اعالم می
در -که بر اساس قانون حاکم بـر قـرارداد داراي چنـین حقـی اسـت      -نیست و در مقابل خریدار

تعهـد را بـه فروشـنده اعـالم     تاریخ هشت آگوست فسخ قرارداد به دلیل پـیش بینـی عـدم ایفـاي    
. در این مثال، تاریخ شروع مرور زمان هشتم آگوست خواهد بود.  کندمی

و UCCدر ارتباط با وجود حق فسـخ ناشـی از  نقـض قابـل پـیش بینـی قـرارداد در مقـررات         
CISG 23-609باید اذعان نمود که مادهUCC 71و همچنین بخش اول مادهCISG  مؤید وجـود

.)Hill, 1990, p. 20(ستند این حق ه
1. anticipatory repudiation
2. Art 12: If, in circumstances provided for by the law applicable to the contract ,one
party is entitled to declare the contract terminated before the time for performance is due,
and exercises this right, the limitation period in respect of a claim based on any such
circumstances shall commence on the date on which the declaration is made to the other
party. If he contract is not declared to be terminated before performance becomes due,
the limitation period shall commence on the date on which performance is due.
3. Sec. 2609. (4) After receipt of a justified demand failure to provide within a reasonable
time not exceeding 30 days such assurance of due performance as is adequate under the
circumstances of the particular case is a repudiation of the contract.
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در مجموع، زمانی که قانون حاکم بر قرارداد اعمال حق فسخ ناشی از  نقض قابل پیش بینـی  
، مبناي معقـول و متعـارفی بـراي    )طرف زیان دیده(ادقرارداد را در نظر گرفته باشد و طرف قرارد

باور به عدم اجراي قراداد در موعد مشخص توسط طرف دیگر داشته باشد، ممکـن اسـت یکـی    
.  از دو روشی را که کنوانسیون مرور زمان تعیین نموده است انتخاب نماید

کـه در ایـن صـورت،    در حالت اول، او می تواند فسخ قرارداد را به طرف دیگر اعالم نمایـد  
شـود، کـه در مثـال ذکـر شـده، بـا ایـن        مرور زمان از تاریخ اعالم فسخ به طرف قرارداد آغاز می
. ترتیب؛ تاریخ آغاز مرور زمان هشتم آگوست خواهد بود

در حالت دوم، ممکن است طرفی که محق به اعمال حق فسخ ناشی از  نقض قابل پیش بینـی  
؛ از اعمال چنین حقی، چشم پوشی نماید که در این صورت، )دهطرف زیان دی(باشد قرارداد می

در مثالی که ذکـر گردیـد اگـر طـرف     . تاریخ آغاز مرور زمان، موعد اجراي قرارداد خواهد بود
. زیان دیده، حق فسخ خود را اعمال نکند، تاریخ آغاز مرور زمان یکم سپتامبر خواهد بود

پیرامـون پـیش بینـی نقـض قـرارداد، طـرف زیـان        2UCC- 725با توجه به تفسیر قضایی ذیل ماده 
بینـی نقـض تعهـد، تـاریخ آغـاز      تواند با اعمال یا صرف نظر از اعمال حق فسخ ناشی از پیشدیده نمی

اي ایاالت متحده آمریکا در مخالفت با یکـی از طـرفین   دادگاه یازدهم منطقه. مرور زمان را تغییر دهد
کـرد؛ اظهـار داشـت کـه مـاده      استناد مـی 21UCC- 610مان به ماده دعوا که براي تاریخ آغاز مرور ز

بنابر این، اگر چـه بـر اسـاس ایـن مـاده، طـرف زیـان        . تأثیري بر تاریخ شروع مرور زمان ندارد2- 610
تواند قرارداد را فسخ نماید یا براي مدت زمان معقول و متعارفی منتظر اجـراي قـرارداد باشـد،    دیده می

American"(یـن امـر بـر تـاریخ آغـاز مـرور زمـان تـاثیري نـدارد          اما در مجمـوع ا  Cyanamid Co. v.

Mississippi Chemical Corp," 1987(.
شود که یکی از طـرفین بـه دیگـري عـدم اجـراي قـرارداد را       مرور زمان، از تاریخی آغاز می

اعالم کند؛ خواه طرف دیگر حق فسخ خود را اعمال نماید یـا اینکـه بـراي مـدت زمـانی کـه در       
بنـابراین، در ارتبـاط بـا ادعـاي     . ارداد بماندعرف تجاري معقول و متعارف است منتظر اجراي قر

. و کنوانسیون مرور زمان تفاوت وجود داردUCCناشی از پیش بینی نقض قرارداد، بین مقررات 

1. Sec. 2-610. When either party repudiates the contract with respect to a performance
not yet due the loss of which will substantially impair the value of the contract to the
other, the aggrieved party may (a) for a commercially reasonable time await performance
by the repudiating party; or.....
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مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان در مقایسه با اصول یونیـدغاي  
2010(UNIDROIT 2010) و چارچوب کلی ارجاع)DCFR (

ار مدت مرور زمان و به تعبیري بازه مرور زمـان و همچنـین مبـدأ مـرور زمـان در      در این گفت
ــدغاي  ــی ارجــاع  (UNIDROIT 2010)2010یونی ــز چــارچوب کل ــا (DCFR)و نی در مقایســه ب

. گیردکنوانسیون مرور زمان مورد بررسی قرار می

مدت مرور زمان
72- 201در کتـاب سـوم مـاده    DCFRو در 101- 2در مـاده UNIDROIT 2010بازه مرور زمان در 

ایـن  . سه سال تعیین شده است در حالی که مرور زمان در کنوانسیون چهار سال تعیـین گردیـده اسـت   
تفاوت در بازه مرور زمان، ناشی از اختالف نظري بود که در زمان تدوین کنوانسـیون پیرامـون مـدت    

رحال توسـعه از سـوي دیگـر وجـود     مرور زمان میان کشورهاي توسعه یافته از یک سو و کشورهاي د
تـر باشـد و   کشورهاي در حال توسعه تمایل داشتند تا مدت مرور زمان در کنواسـیون  طـوالنی  . داشت

کردنـد کـه در نهایـت،    هاي کوتاه زمـانی حمایـت مـی   در مقابل کشورهاي توسعه یافته صنعتی از بازه
ازه زمانی چهار سـال را بـراي مـرور زمـان     کنوانسیون مرور زمان در مقام جمع نظرات و ایجاد توافق، ب

. )Hartkamp, Hesselink, Hondius, Mak, & Perron, 2011, pp 722,723(تعیین نمود

مبدأ مرور زمان
ادعاي ناشـی از نقـض قـرارداد، عـدم     در این قسمت مبدأ مرور زمان در مواردي از جمله در

انطباق کاال و معیوب بـودن، تقلـب و نقـض تعهـد؛  براسـاس مقـررات کنوانسـیون مـرور زمـان،          
UNIDROIT 2010 وDCFRگیردمورد مطالعه قرار می.

نقض قرارداد
بر اساس مقررات کنوانسیون، مرور زمان در ارتباط با ادعاي ناشی از نقض قرارداد از هنگـام 

تــاریخ آغــاز مــرور زمــان از 103-2طبــق مــاده 2010UNIDROITدر . نقــض آغــاز خواهــد شــد
1. Art 10-2: The general limitation period is three years beginning on the day after the
day the obligee knows or ought to know the facts as a result of which the obligee’s right
can be exercised.
2.III 7-201:  The general period of prescription is three years.
3. Art 10-2: ( 1) The general limitation period is three years beginning on the day after
the day the obligee knows or ought to know the facts as a result of which the obligee’s
right can be exercised.
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تواند حق خود را اعمال نمایـد، آگـاهی   هنگامی است که متعهدله از واقعیتی که بر اساس آن می
.بایست آگاهی یافته باشدیابد یا می

از ده سـال تجـاوز نخواهـد    در هر صورت بازه مرور زمان 101-2البته با توجه به بند دوم ماده 
باشد که حـق  در این ماده، اموري می2»واقعیات«، منظور از 10-2براساس تفسیر ذیل ماده . نمود

تشکیل قرارداد، تعهد به تحویل کاال، تعهد بـه  : مانند.متعهدله، براساس آنها ایجاد گردیده است 
(UNIDROIT, 2010;Art 10.2,para 6).ارائه ي خدمات و یا عدم اجرا تعهد 

در کتاب سـوم  . دارد2010UNIDROITنیز شرایطی مشابه با DCFRاین موضوع در مقررات 
نمایـد کـه متعهـد در آن    ، تاریخ آغاز مرور زمان را از موعدي محاسـبه مـی  73DCFR-203ماده 

با ادعاي خسارت، تاریخ آغاز مـرور  بایست دین خود را ادا نماید و همچنین در ارتباطموعد می
.زمان از هنگامی خواهد بود که مبناي چنین حقی براي متضرر ایجاد گردیده است

» Creditor«و»Debtor«بایست مورد توجـه قـرار گیـرد مفهـوم واژگـان      آنچه در این ماده می
در کتاب اول مـاده  از آنجا که ممکن است این واژگان از نظر مفهومی داراي ابهام باشند؛. است
کنـد کـه در ضـمیمه سـند مـذکور      اشاره مـی DCFRبه تعاریف مفاهیم موجود در مواد 108-14

ــده اســت ــاریف، منظــور از  . آم ــن تع ــه ای ــا توجــه ب ــه   » Debtor«ب ــدي ب شخصــی اســت کــه تعه
نموده است، اعم از اینکه تعهد به پرداخت وجه نقد و یا انجـام کـاري   -متعهدله-»Creditor«نفع

دارد کـه بـازه مـرور    بیان می75-301بالفاصله در کتاب سوم ماده DCFRمقررات . راي او باشدب
طور معقول و متعـارف انتظـار رود کـه مطلـع شـده      زمان تا هنگامی که متعهدله مطلع شود و یا به

م تـر، مـرور زمـان از هنگـا    به عبارت دقیق.  ماندباشد؛ آغاز نخواهد شد و به حالت تعلیق باقی می

1. Art 10-2: (2) In any event, the maximum limitation period is ten years beginning on
the day after the day the right can be exercised.
2. Facts
3. III 7-203: The general period of prescription begins to run from the time when the
debtor has to affect performance or, in the case of a right to damages, from the time of
the act which gives rise to the right.
4. I. – 1:108: Definitions in Annex
(1) The definitions in the Annex apply for all the purposes of these rules unless the
context otherwise requires.
(2) Where a word is defined, other grammatical forms of the word have a corresponding
meaning.
5.III 7-301: The running of the period of prescription is suspended as long as the creditor
does not know of, and could not reasonably be expected to know of:
(a) the identity of the debtor; or
(b) The facts giving rise to the right including, in the case of a right to damages, the type
of damage.
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بـر اطـالع   شود اما تا هنگام آگاهی یافتن متعهدله و یا انتظـار معقـول مبنـی   نقض قرارداد آغاز می
.وي از نقض قرارداد، به حالت تعلیق باقی خواهد ماند

، مـدت زمـانی بـه عنـوان     DCFRاز کتـاب سـوم   71-307البته الزم به ذکر است که در مـاده  
بر اساس این ماده، بازه مـرور زمـان در هـر صـورت     حداکثر بازه مرور زمان تعیین شده است که

هاي جسمانی که امکان افزایش مدت مرور بیش از ده سال نخواهد بود، مگر در ارتباط با آسیب
. زمان تا سی سال نیز وجود دارد

ــاوت  ــی از تف ــان و      یک ــرور زم ــیون م ــررات کنوانس ــان مق ــی می ــاي اساس 2010وDCFRه
UNIDROIT براي آغاز مرور زمان در این اسـناد  -اعم از عینی و شخصی-»کشف«اعمال معیار

. است، که ارتباط مستقیمی نیز با تعیین بازه نسبتاً کوتاه سه ساله مرور زمان در دو سند اخیـر دارد 
شود تا منافع متعهد مورد حمایت قانون قـرار گیـرد و دعـاوي    مدت سه ساله مرور زمان باعث می

ر دادگاه مسموع نباشد، بدین نحو از ایجاد شرایط عـدم اطمینـان و   بعد از سپري شدن این زمان د
از سویی دیگر، بـا اعمـال   . شودامکان اقامه دعوا در مدت زمان طوالنی علیه متعهدجلوگیري می

طـور معقـول   چرا که بـه . گرددمعیار کشف، به نوعی میان منافع متعهد و متعهدله توازن ایجاد می
ت که حقی مشمول مرور زمـان گـردد کـه صـاحب حـق از وجـود آن       توان انتظار داشزمانی می

,UNIDROIT, 2010 Art 10.2).بایست مطلع بـوده باشـد  اطالع داشته باشد و یا حسب شرایط می

para 3& DCFR, 2009 Art7.203, p 1178)
تاریخ آغاز مـرور زمـان در ادعـاي    2010UNIDROITو DCFRبنابراین، بر اساس مقررات 

طـور  اما همـان . گردد که متعهدله از نقض آگاهی یابدنقض قرارداد از هنگامی آغاز میناشی از 
تر نیز اشاره گردید؛ در کنوانسیون مرور زمان، تاریخ آغاز این بـازه در ادعـاي ناشـی از    که پیش

در نتیجه در این موضوع، مقـررات  . نقض قرارداد از هنگامی است که نقض صورت گرفته است
.سند مذکور با مقررات کنوانسیون هماهنگ نیستندموجود در دو

نقض قرارداد اقساطی
. کنوانسیون، پیرامون نقـض قراردادهـاي اقسـاطی دو حالـت متصـور اسـت      12ماده 2در بند 

1. III 7-307: The period of prescription cannot be extended, by suspension of its running
or postponement of its expiry under this Chapter, to more than ten years or, in case of
rights to damages for personal injuries, to more than thirty years. This does not apply to
suspension under III. – 7:302 (Suspension in case of judicial and other proceedings).
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حالتی که بر اساس قانون حاکم بر قرارداد، چنین نقضـی موجـب ایجـاد حـق فسـخ بـراي طـرف        
که بر اساس قانون حاکم بر قرارداد چنین حقی براي قرارداد است و حالت دیگر، شرایطی است 

. طرف متضرر وجود ندارد
بر اساس کنوانسیون در حالت اول اگر متعهدله به دلیل چنین نقضی، قرارداد را فسـخ نمایـد؛   

در حالـت  . شودتاریخ آغاز مرور زمان از هنگامی است که فسخ قرارداد به طرف دیگر اعالم می
طور جداگانه آغـاز  د ندارد؛ تاریخ آغاز مرور زمان از هنگام هر نقض بهدوم که چنین حقی وجو

. گرددو محاسبه می
زمـانی  «: دارد، در رابطه با  قراردادهاي اقساطی مقرر مـی 1DCFRاز کتاب سوم7-203ماده 

طور مستمر نموده است، تاریخ آغاز مرور زمـان  که متعهد، تعهد به اجرا یا عدم اجراي تعهدي به
.»شودر ارتباط با هر تعهد از هنگام نقض آن آغاز مید

رسد مقررات کنوانسیون در حالتی که بر اساس قـانون حـاکم بـر قـرارداد،     تا اینجا به نظر می
اما بـا توجـه   . هماهنگ استDCFRحق فسخ براي متضرر ایجاد نشده یا اعمال نشده، با مقررات 

رتباط با هـر نقـض از هنگـامی اسـت کـه متعهدلـه از       ، تاریخ آغاز مرور زمان در ا7-301به ماده 
).7-307با رعایت ماده ( رفته که مطلع شده باشد سبب آن آگاهی یابد یا انتظار می

بنابراین، در شرایطی که بر اساس قانون حاکم بر قرارداد چنـین نقضـی منجـر بـه ایجـاد حـق       
آغـاز مـرور زمـان از هنگـامی     ، تـاریخ  DCFRفسخ براي طرف دیگر نگردد؛ با توجه به مقررات 

شـده  بایست مطلع میخواهد بود که متعهدله از نقض تعهد مطلع شده باشد و یا حسب شرایط می
.  است

، پیرامـون قراردادهـاي اقسـاطی، تـاریخ آغـاز      10-2نیز تفسـیر مـاده   2010UNIDROITدر 
متعهـد لـه محاسـبه    -فرضـی واقعی یا–مرور زمان در ارتباط با هر قسط را از هنگام اطالع یافتن 

.)UNIDROIT, 2010;Art 10.2, para p8()10-2ماده 2با رعایت بند . ( نمایدمی
این در حالی است که طبق مقررات کنوانسیون، مـرور زمـان فـارغ از مطلـع بـودن یـا نبـودن        

2010بنـابراین، در شـرایط مـذکور،    . شـود از هنگام عدم اجـراي هـر قسـط آغـاز مـی     -متعهدله 
UNIDROITوDCFRطور که اشاره گردیـد حالـت   همان. با مقررات کنوانسیون هماهنگ نیستند

1. (2) Where the debtor is under a continuing obligation to do or refrain from doing
something, the general period of prescription begins to run with each breach of the
obligation.
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یون مورد شناسایی قرار گرفته و آن زمانی است که بر اساس قـانون حـاکم   دیگري نیز در کنوانس
. بر قرارداد حق فسخ وجود دارد

باشـد؛ در ایـن   DCFRیا 2010UNIDROITاگر قانون حاکم بر قرارداد، هر یک از مقررات 
ــاده    ــاس م ــر اس ــرایط، ب ــوم  3-502و 72010UNIDROIT1-3-1ش ــاب س ، در 2DCFRاز کت

دم اجراي هر قسط منجر به نقض اساسی قرارداد گردد، طرف زیان دیده می تواند صورتی که ع
. قرارداد را فسخ نماید

بند دوم این ماده مقرر . کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته است12این مورد در بند دوم ماده 
دلیـل بـه قـرارداد فسـخ اعـالم بـه محـق طرفیکقراردادبرحاکمقانونطبقاگر. ..«:داردمی

اقسـاط تمـام بـا رابطـه درزمـان مرورنماید،اعمالراخودحقمزبورطرفوباشدنقضیچنین
.»گیردصورتدیگرطرفبهاعالمیچنینشدکهخواهدشروعتاریخیازذیربط

4DCFRاز کتاب سـوم  3-508و بند یک ماده 732010UNIDROIT-3-2با توجه به ماده 

بایست در زمان معقـول و متعـارفی   ر مواردي که چنین حقی وجود دارد میاعالم فسخ قرارداد د
توانـد قـرارداد را فسـخ نمایـد و ایـن حـق را از       صورت پذیرد، در غیر این صورت، متعهدله نمـی 

» زمان معقول و متعـارف «نیز پیرامون 72010UNIDROIT-3-2در تفسیر ماده . دست می دهد
,UNIDROIT(گـردد  بـا توجـه بـه شـرایط موجـود تعیـین مـی       بیان گردیده است که ایـن زمـان   

1.7.3.1- (1) A party may terminate the contract where the failure of the other party to
perform an obligation under the contract amounts to a fundamental non-performance.
2. III–3:502: Termination for fundamental non-performance
(1) A creditor may terminate if the debtor’s non-performance of a contractual obligation
is Fundamental.
(2) A non-performance of a contractual obligation is fundamental if:
(a) it substantially deprives the creditor of what the creditor was entitled to expect under
the contract, as applied to the whole or relevant part of the performance, unless at the
time of conclusion of the contract the debtor did not foresee and could not reasonably be
expected to have foreseen that result; or
(b) it is intentional or reckless and gives the creditor reason to believe that the debtor’s
future performance cannot be relied on.
3.7.3.2:  (1) The right of a party to terminate the contract is exercised by notice to the
other party.
(2) If performance has been offered late or otherwise does not conform to the contract
the aggrieved party will lose its right to terminate the contract unless it gives notice to
the other party within a reasonable time after it has or ought to have become aware of the
offer or of the non-conforming performance.
4. III- 3:508 : (1) If performance has been tendered late or a tendered performance
otherwise does not conform to the contract the creditor loses the right to terminate under
this Section unless notice of termination is given within a reasonable time.
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2010;Art7.3.2, para 3(.
بایسـت  تواند هر زمان که مایل بود قرارداد را فسخ کند بلکـه مـی  به این ترتیب، متعهدله نمی

در ایـن حالـت بـا توجـه بـه      . در زمان معقول و متعارفی نسبت بـه اعمـال حـق خـود اقـدام نمایـد      
قـرار محاسـبه مـورد تـاریخی اززمـان مـرور آغـاز هنگـام DCFRو2010UNIDROITمقررات
بـه . بایست مطلع شده باشـد مطلع شده یا میحقیاز وجود چنینمتضررطرفکهگرفتخواهد
بـدین  . آگاهی یافته است–طور عینی یا شخصی به-نقضیچنینازمتعهدلهکهزمانیازعبارتی

تواند تاریخ آغاز مرور زمان را تا هر وقتی که مایل بـود طـوالنی نمایـد    نحو، شخص متضرر نمی
)ZIMMERMANN, 2004, pp. 97,105( .

از تـاریخی  DCFRو2010UNIDROITآغاز مـرور زمـان بـر اسـاس مقـررات      چرا که هنگام
بایسـت مطلـع شـده و امکـان قـانونی      و یـا مـی  مطلـع نقض اساسیازشود که متعهدلهمحاسبه می

البته باید توجـه داشـت کـه ایـن امـر مخـتص زمـانی اسـت کـه طـرف           . اعالم فسخ را داشته باشد
طـور  ن صـورت، مـرور زمـان در ارتبـاط بـا هـر قسـط بـه        متضرر قرارداد را فسخ نماید در غیر ایـ 

DCFRو2010UNIDROITبنابراین، در این حالت نیز میـان مقـررات   . گرددجداگانه محاسبه می

. از یک سو و مقررات کنوانسیون از سوي دیگر تفاوت وجود دارد

عدم انطباق کاال و معیوب بودن 
انطبـاق عـدم مـوارد سایریاازعیبناشیادعايزمان؛مرورکنوانسیون10مادهدومبندطبق

خریـدار تسـلیم کامـل وواقعـی طـور بـه زمـان آندرکـاال کـه گـردد میایجادتاریخیدرکاال
.باشدنمودهخودداريآنقبولازخریداراینکهیاوگردیده

م واقعـی  بنابراین، هنگام آغاز مرور زمان در ادعاي ناشی از عدم انطباق کـاال از تـاریخ تسـلی   
گردد و همچنین در صـورتی کـه فروشـنده کـاال را تحویـل دهـد امـا        کاال به خریدار محاسبه می

. خریدار از قبول آن خودداري نماید، مرور زمان از هنگام تحویل فروشنده آغاز خواهد شد
مطـرح 10مـاده دومبنـد درکـه »انطبـاق عـدم مـوارد سـایر یـا عیبازناشیادعاي«عبارت 

.گیـرد مـی بـر درراقـرارداد مفادباکاالانطباقعدمهرگونهکهاستگستردهقدريبهگردیده
)UNCITRAL & Sono, 1988;10.2, para 2(

در 10نیـز مقـررات مشـابهی بـا ایـن تفسـیر از مـاده       DCFRو2010UNIDROITرات در مقر
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: 72010UNIDROIT1-1-1با عنایت به ماده . ارتباط با عدم اجراي تعهد وجود دارد
باشـد  عدم اجراي تعهد شامل کوتاهی هر یک از طرفین در اجـراي تعهـدات قـراردادي مـی    «

. »باشدقرارداد میکه شامل اجراي ناقص و تأخیر در اجراي 
مـورد اشـاره   DCFRاز کتاب اول 12-108، که در ماده DCFRهمچنین، در تعاریف ضمیمه 

.شودنیز میقرارداداجرايدرتأخیروناقصاجرايقرار گرفته است؛ عدم اجراي تعهد شامل
10-2و ماده DCFRاز کتاب سوم 7-301و 7-203با توجه به توضیحات ارائه شده و مواد 

2010UNIDROITشود کـه  در ادعاي ناشی از عدم اجراي تعهد، مرور زمان از هنگامی آغاز می
البتـه ایـن بـازه    . بایسـت مطلـع شـده باشـد    متعهدله از نقض تعهد آگاهی یابد یا حسب شرایط می

.سال نخواهد بود10زمانی در هر صورت بیش از 
آغـاز مـرور زمـان در ادعـاي ناشـی از اجـرا       بنابراین، مقررات کنوانسیون در ارتباط با تاریخ 

. سازگار و هماهنگ نیستDCFR&2010UNIDROITناقص قرارداد با دو سند 
از سـوي  UNIDROIT 2010وDCFRمقررات تفاوت موجود میان کنوانسیون از یک سو و

بـر اسـاس کنوانسـیون، تـاریخ شـکل گیـري       . دیگر، از نظر تاریخی و ماهوي قابـل توجیـه اسـت   
عاي ناشی از عیب یا سایر موارد عدم انطباق از زمان تسلیم واقعی کاال به خریـدار خواهـد بـود    اد

که بدین ترتیب، تاریخ آغاز مرور زمان در ادعاي ناشی از عدم انطبـاق و عیـب از هنگـام تسـلیم     
باشـد چـرا کـه در    ایـن سـازوکار، مناسـب قراردادهـاي بیـع کـاال مـی       . باشـد کاال به خریدار مـی 

دادهاي بیع کـاال، معمـوالً بررسـی کـاال در هنگـام تحویـل و یـا در نهایـت، در مـدت زمـان           قرار
کوتاهی پس از تسلیم کاال امکان پذیر اسـت و مقـررات کنوانسـیون مـرور زمـان از ایـن جهـت        

. کامال با خصوصیات قراردادهاي بیع کاال سازگار و متناسب است
اي بیع کاال مـد نظـر قـرار نگرفتـه، بلکـه در      تنها قرارداده2010UNIDROITوDCFRاما در 

.نیز مورد توجه تدوین کنندگان بوده اسـت 3هنگام تدوین این اسناد، قراردادهاي خرید خدمات
با توجه به اینکه غالباً در اینگونه قراردادها عیب و یا سایر موارد عدم انطباق، بعـد از مـدت نسـبتاً    
1. Non-performance is failure by a party to perform any of its obligations under the
contract, including defective performance or late performance.
2. I. – 1:108: Definitions in Annex
(1) The definitions in the Annex apply for all the purposes of these rules unless the
context otherwise requires.
(2) Where a word is defined, other grammatical forms of the word have a corresponding
meaning.
3. Service Contracts
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توانـد  ایند، در نتیجه قاعده موجود در کنوانسـیون نمـی  طوالنی پس از اجراي قرارداد بروز می نم
,.Hartkamp et al(ترتیب مناسبی جهت تاریخ آغاز مرور زمان براي ایـن قبیـل قراردادهـا باشـد     

2011, p. 723(.

تقلب
بـر مبتنـی ادعـا کـه ارديمودرزمانمروربازهآغازهنگامپیرامونکنوانسیون10ماده3بند
زمـان مـرور است،پذیرفتهصورتاجراهنگامدریاوآنازپیشانعقاد،زماندرکهباشدتقلبی

کشـف کـه رفتـه مـی انتظـار یاگردیدهکشفتاریخآندرتقلبکهشودمیمحاسبهتاریخیاز
. شده باشد

در صورتی که یکـی  «: رد دااز کتاب دوم مقرر می71-205بند یک ماده DCFRدر مقررات 
از طریـق گفتـار و یـا رفتـار خـود درصـدد       « با اظهارات متقلبانه خـالف واقـع  » از طرفین قرارداد 

طور متقلبانه از افشاي اطالعاتی که بـر اسـاس   فریب طرف دیگر براي انعقاد قرارداد برآید و یا به
ه اطالعات پیش قراردادي امتنـاع  بایست افشا نماید یا بیان هر گونحسن نیت و معامله منصفانه می

.»تواند بطالن قرارداد را اعالم نمایدورزد؛ طرف دیگر می
از کتـاب دوم  7- 205داراي مقررات مشابه بند یک ماده نیز322010UNIDROIT- 2- 5ماده 

DCFRاز کتـاب سـوم   7- 307و 7- 301، 7- 203با توجـه بـه مـواد    . باشدمیDCFR  10- 2و مـاده
2010UNIDROITشود کـه  تاریخ آغاز مرور زمان در ادعاي ناشی از تقلب از هنگامی محاسبه می

بنـابراین، در  3.بایسـت مطلـع شـده باشـد    طرف متضرر از تقلب مطلع گردیده یا حسـب شـرایط مـی   
1. II.–7:205: (1) A party may avoid a contract when the other party has induced the
conclusion of the contract by fraudulent misrepresentation, whether by words or
conduct, or fraudulent nondisclosure of any information which good faith and fair
dealing, or any pre-contractual information duty, required that party to disclose.
2. A party may avoid the contract when it has been led to conclude the contract by the
other party’s fraudulent representation, including language or practices, or fraudulent
non-disclosure of circumstances which, according to reasonable commercial standards of
fair dealing, the latter party should have disclosed.
3. DCFR- III.–7:203: (1) the general period of prescription begins to run from the time
when the debtor has to effect performance or, in the case of a right to damages, from the
time of the act which gives rise to the right.
- DCFR- III. – 7:301: The running of the period of prescription is suspended as long as
the creditor does not know of, and could not reasonably be expected to know of:   (a) the
identity of the debtor; or
(b) the facts giving rise to the right including, in the case of a right to damages, the type
of damage.
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با مقررات کنوانسـیون مـرور   2010UNIDROITو DCFRارتباط با ادعاي ناشی از تقلب؛ مقررات 
. ار هستندزمان هماهنگ و سازگ

نقض تعهد 
چـه در حـین   کـاال خصـوص درتعهـدي صـراحتاً فروشـنده کنوانسیون، هرگاه11طبق ماده 

باشـد، مـرور  نمـوده )UNCITRAL & Sono, 1988;Art 11,para 1(قرارداد چه در زمـان تحویـل   
آندرخریـدار کـه شـود آغاز مـی تاریخیازمذکور،تعهدازناشیادعايهرباارتباطدرزمان

مـرور شـروع تـاریخ ایـن، با وجـود .مبادرت به اعالم سبب ادعاي خود به فروشنده نمایدتاریخ،
.بودنخواهدتعهدمدتنقضاياتاریخبرموخرصورتهربهزمان

دهد و تاریخ آغاز مـرور  کنوانسیون مرور زمان در این ماده اختیار نسبتاً وسیعی به خریدار می
البتـه ایـن   . نمایـد زمان را منوط به اعالم سبب مبناي ادعاي خریدار، توسط وي؛ به فروشـنده مـی  

گیرد، در غیر این صـورت؛ تـاریخ   بایست حداکثر تا پایان دوره تعهد فروشنده صورت اعالم می
UNCITRAL & Sono, 1988;Art(آغاز مرور زمان از پایان آخرین روز دوره تعهـد خواهـد بـود   

11, para 1,2(.
در صورتی که تا پایان آخرین روز دوره ي تعهـد چنـین اعالمـی از سـوي خریـدار صـورت       
نگیرد، حتی در شرایطی که طبق توافق طرفین، خریدار محق به چنین اعالمی بعـد از اتمـام دوره   
تعهد باشد؛ در هر حال بازه مرور زمان از پایان آخرین روز دوره تعهد آغاز خواهد شد و مهلـت  

& Enderlein(مقــرر شــده بــراي اعــالم تــأثیري در هنگــام آغــاز مــرور زمــان نخواهــد داشــت 

Maskow1992;Art11, para4: p415(.
ــق ــوادطب ــاباز7-301و7-203م ــومکت ــادهوDCFRس در102010UNIDROIT-2م

تعهـد نقـض ازمتعهدلـه کـه شـود مـی آغـاز هنگـامی اززمـان مـرور تعهد،نقضازناشیادعاي
طـور  اما در مقـررات کنوانسـیون، همـان   . باشدشدهمطلعبایستمیطشرایحسبیایابدآگاهی

که بیان شد، هنگام آغاز مرور زمان از تاریخی اسـت کـه خریـدار سـبب ادعـاي خـود را اعـالم        
.رسدنماید فارغ از اینکه چه زمانی به دست فروشنده میمی

- PICC- 10.2: (1) The general limitation period is three years beginning on the day after
the day the obligee knows or ought to know the facts as a result of which the obligee’s
right can be exercised.
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نگـام وصـول اعـالم بـه     به عبارتی، در مقررات کنوانسیون در ارتباط بـا آغـاز مـرور زمـان ه    
. فروشنده مدنظر نیست بلکه بازه مرور زمان از تاریخ اعالم نقض آغاز خواهد شد

با مقررات کنوانسـیون  UNIDROIT 2010وDCFRبنابراین، در مسئله  مورد نظر نیز مقررات 
. هماهنگ نمی باشند

بینی قرارداد نقض قابل پیش
تاریخ آغاز مرور زمان در ادعاي ناشی از نقض قابـل  کنوانسیون پیرامون12در بند یک ماده 

: پیش بینی قرارداد دو حالت مورد بیان قرار گرفته است
حالتی که بر اساس قانون حاکم بر قرارداد بر اثر چنین نقضی، حق فسخ ایجاد گردیده اما تـا  

موعـد  موعد اجراي قرارداد اعمال نشده اسـت، کـه در ایـن صـورت؛ هنگـام آغـاز مـرور زمـان         
. اجراي قرارداد خواهد بود

حالت دوم، شرایطی است که طبق قانون حاکم بر قـرارداد، حـق فسـخ بـراي طـرف متضـرر       
ایجاد گردیده و وي حق فسخ خود را اعمال نموده است که در این صورت، آغاز مرور زمان از 

7UNIDROIT-3-3بـر اسـاس مـاده    . شـود هنگام اعالم فسخ به طرف دیگر قرارداد محاسبه می

2010 شـود کـه عـدم اجـراي     امکان فسخ قرارداد در صورتی براي طرف زیان دیده ایجاد مـی ،1
. تعهد جنبه اساسی در قرارداد داشته باشد

در ارتباط بـا نقـض قابـل پـیش بینـی قـرارداد،       DCFRاز کتاب سوم 3-2504همچنین، ماده 
تواند قـرارداد را  ، متعهدله زمانی میطبق این ماده. است2010UNIDROITداراي مقررات مشابه 

حـال  .به سبب نقض قابل پیش بینی فسخ نماید که عدم اجرا متضمن نقض اساسـی قـرارداد باشـد   
شـود ایـن اسـت کـه چـه زمـانی نقـض قـرارداد، نقـض اساسـی محسـوب            پرسشی که مطرح می

شود؟می

1. 7.3.3 - Where prior to the date for performance by one of the parties it is clear that
there will be a fundamental non-performance by that party, the other party may terminate
the contract.
2. III. – 3:504: Termination for anticipated non-performance
A creditor may terminate before performance of a contractual obligation is due if the
debtor has declared that there will be a non-performance of the obligation, or it is
otherwise clear that there will be such a non-performance, and if the non-performance
would have been fundamental.
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: داردمقرر مـی 2»تعهدیاساسيعدم اجرا«، در تعریف 3DCFR-1502ماده -در کتاب سوم
اي از حقـی  شود که متعهدله به نحـو قابـل مالحظـه   عدم اجراي تعهد، زمانی اساسی محسوب می

مگـر اینکـه چنـین نتـایجی در زمـان      . که بر اساس قرارداد براي او ایجاد گردیـده، محـروم شـود   
یـز، امکـان   طور متعارف و معقـول ن انعقاد قرارداد توسط متعهد پیش بینی نشده باشد و همچنین به

.چنین پیش بینی از سوي متعهد وجود نداشته باشد
اگـر عـدم اجـراي تعهـد عامدانـه      « :نمایـد بند دوم این ماده نیز مقرر میbبر این، مورد عالوه

باشد یا بر اثر سهل انگاري متعهد رخ دهد و بر اساس دالیل موجـود، متعهدلـه نتوانـد بـه اجـراي      
بنـابراین، بـر   .»رخ داده اسـت «اساسـی تعهـد  اجرايعدم»نماید؛ تعهد در آینده توسط او اعتماد

کند کـه هـر   نقض قابل پیش بینی قرارداد، در صورتی ایجاد حق فسخ میDCFRاساس مقررات 
. وجود داشته باشد3DCFR-502یک از شرایط مذکور در ماده 

ز عدم اجراي اساسی نیز، تعریف نسبتاً مشابهی ا732010UNIDROIT-3-1در بند دوم ماده 
دو حالـت ممکـن   DCFRو 2010UNIDROITبـر اسـاس مقـررات    . قرارداد بیان گردیـده اسـت  

: است رخ دهد
تحقـق عـدم دلیـل بـه نقـض قابـل پـیش بینـی    آن،اسـاس بـر کـه شرایطی اسـت اول،حالت

1. III.–3:502: Termination for fundamental non-performance
(1) A creditor may terminate if the debtor’s non-performance of a contractual obligation
is Fundamental.
(2) A non-performance of a contractual obligation is fundamental if:
(a) it substantially deprives the creditor of what the creditor was entitled to expect under
the contract, as applied to the whole or relevant part of the performance, unless at the
time of conclusion of the contract the debtor did not foresee and could not reasonably be
expected to have foreseen that result; or
(b) it is intentional or reckless and gives the creditor reason to believe that the debtor’s
future performance cannot be relied on.
2. Fundamental Non-performance
3. (2) In determining whether a failure to perform an obligation amounts to a
fundamental non-performance regard shall be had, in particular, to whether:
(a) the non-performance substantially deprives the aggrieved party of what it was entitled
to expect under the contract unless the other party did not foresee and could not
reasonably have foreseen such result;
(b) strict compliance with the obligation which has not been performed is of essence
under the contract;
(c) the non-performance is intentional or reckless;
(d) the non-performance gives the aggrieved party reason to believe that it cannot rely on
the other party’s future performance;
(e) The non-performing party will suffer disproportionate loss as a result of the
preparation or performance if the contract is terminated.
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اساسـی نقـض مشـمول 3DCFR-502و7UNIDROIT 2010-3-1مـواد درمقـرر هايویژگی
.تواند قرارداد را فسخ کندطرف دیگر نمیترتیببدینوشودمینقرارداد
–آینـده  درقـرارداد اجـراي عـدم آن،اسـاس بـر کـه اسـت مـدنظر شرایطیدوم،حالتدر

3-502و یـا  72010UNIDROIT-3-1مـواد شـرایط ازیـک هـر واجـد -حسب قانون حاکم
DCFRتواند قـرارداد را بـه سـبب چنـین     ر میبا توجه به شرایط موجود، طرف متضرباشد کهمی

خواهـد قـرار محاسـبه مـورد تاریخیاززمانمرورآغازدر این حالت، هنگام. نقضی فسخ نماید
بـه . باشـد شـده مطلـع بایسـت مـی یـا شـده مطلـع حقـی چنـین وجودازمتضررطرفکهگرفت

یافتــهگــاهیآ–شخصــییــاعینــیطــوربــه-نقضــیچنــینازمتعهدلــهکــهزمــانیازعبــارتی،
(UNIDROIT, 2010 Art 10.2, para 6& DCFR, 2009 Art7.301, para B).1است

ــان مقــررات کنوانســیون و مقــررات     ــی، می ــیش بین ــل پ ــابر ایــن، پیرامــون نقــض قاب 2010بن
UNIDROITوDCFRکنوانسیون مـرور زمـان،   12چرا که طبق بند یک ماده . تفاوت وجود دارد

باشـد؛ مـرور زمـان از    حاکم، طرف متضرر محق به فسخ قرارداد میدر حالتی که بر اساس قانون
بدین ترتیب طرف متضرر . تاریخی آغاز خواهد شد که فسخ به طرف دیگر قرارداد اعالم گردد

ایـن در حـالی اسـت کـه در     . تواند آغاز بازه مرور زمان را تا موعد قرارداد به تـاخیر بیانـدازد  می
از 7-301و 7-203بلکه طبق مواد . ن امکان وجود نداردایDCFRو2010UNIDROITمقررات 

، هنگام آغاز مرور زمان از تـاریخی خواهـد بـود    10UNIDROIT 2010-2و DCFRکتاب سوم 
فارغ از اینکه حـق فسـخ   -بایست مطلع شده باشدکه طرف دیگر از چنین نقضی مطلع شود یا می

تاخیر در آغاز بازه مرور زمـان توسـط متضـرر در   بنابر این، امکان -خود را اعمال نماید یا خیر
. مقررات دو سند اخیر وجود ندارد

1. DCFR- III.–7:203: (1) the general period of prescription begins to run from the time
when the debtor has to effect performance or, in the case of a right to damages, from the
time of the act which gives rise to the right.
- DCFR- III. – 7:301: The running of the period of prescription is suspended as long as
the creditor does not know of, and could not reasonably be expected to know of:   (a) the
identity of the debtor; or
(b) The facts giving rise to the right including, in the case of a right to damages, the type
of damage.
- PICC- 10.2: (1) The general limitation period is three years beginning on the day after
the day the obligee knows or ought to know the facts as a result of which the obligee’s
right can be exercised.
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گیرينتیجه
UCCهاي صورت گرفته پیرامون هنگام آغاز مرور زمان، نشان می دهد که مقـررات  بررسی

UCCمـدت مـرور زمـان در کنوانسـیون و     . در برخی موارد با مقررات کنوانسیون سازگار اسـت 

شده و همچنین در ادعاهاي ناشی از نقض قـرارداد، عـدم انطبـاق کـاال و تقلـب؛      چهارسال تعیین
. و کنوانسیون بـا یکـدیگر سـازگار و هماهنـگ هسـتند     UCCتاریخ آغاز مرور زمان در مقررات 

طوري که در هر دو سند مبدأ مرور زمان در ادعاهاي ناشـی از نقـض قـرارداد از زمـان نقـض،      به
همچنین در ارتبـاط بـا تقلـب نیـز ایـن      . شودم تسلیم واقعی کاال آغاز میعدم انطباق کاال از هنگا
. بایست کشف شده باشدطور معقول میشود که تقلب کشف شود یا بهمدت از زمانی اغاز می

اما پیرامون مبدأ مرور زمان در ادعاهاي ناشی از نقض قرارداد اقساطی، نقض تعهـد و نقـض   
بــر اســاس مقــررات . تفــاوت وجــود داردUCCکنوانســیون و قابــل پــیش بینــی، میــان مقــررات  

کنوانسیون در مواردي که طرف قرارداد حق فسخ خـود را اعمـال نمایـد، مـرور زمـان از تـاریخ       
و تفسـیر قضـایی مـاده    UCCاعالم فسخ آغاز خواهد شد و این در حالی است که  طبق مقـررات  

شود که سـبب ادعـا ایجـاد گردیـده     سبه می، در اینگونه موارد مرور زمان از هنگامی محا725-2
.است

، سبب ادعا در مواردي که فسخ ناشی از نقض قـرارداد اقسـاطی اسـت از    UCCطبق مقررات 
هـاي متعـدد موجـب کـاهش ارزش قـرارداد گردیـده       شود که نقض یا نقضتاریخی محاسبه می

م عـدم اجـراي قـرارداد    همچنین، در ارتباط با نقض قابل پیش بینـی قـرارداد از زمـان اعـال    . است
. از تاریخ تحویل کاال به خریدار خواهد بود1توسط متعهد و در ارتباط با نقض تعهد

شاخص مناسب تـري بـراي مبـدأ مـرور زمـان باشـد       UCCرسد معیار در این موارد به نظر می
مـان،  چرا که کنوانسیون با تعیین هنگام اعالم فسخ و یا اعالم سبب نقض بـه عنـوان مبـدأ مـرور ز    

اختیار نسبتاً وسیعی براي طرف قرارداد قائل شده تا هـر زمـان کـه اراده کـرد مبـادرت بـه چنـین        
بایست طی مدت زمان معقـولی مبـادرت بـه اعـالم فسـخ      نماید، اگر چه طرف متضرر میاعالمی

ی ایـن در حـال  . قرارداد نماید اما در هر صورت وي قادر به تعیین تاریخ اغاز این بازه زمانی است
طوري کـه بـازه مـرور زمـان از     تري مد نظر قرار گرفته، بهمعیار دقیقUCCاست که در مقررات 

بـدین ترتیـب بـر خـالف کنوانسـیون طـرفین       . شـودکه نقـض قـرارداد رخ دهـد    هنگامی اغاز می
1. Breach of Warranty
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توانند در تعیین مبدأ مرور زمان نقش اساسی داشته باشند و تا هر زمان کـه مایـل باشـند ان را    نمی
. اخیر بیاندازندبه ت

از یک سـو  UNIDROIT 2010وDCFRبررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در مقررات 
و مقررات کنوانسیون از سوي دیگر، حاکی از این است کـه مقـررات دو سـند مـذکور پیرامـون      
مدت و مبدأ مرور زمان، در غالب موارد با مقـررات کنوانسـیون هماهنـگ نمـی باشـند و از ایـن       

.هایی وجود داردبین آنها تفاوتجهت 
سه سـال تعیـین شـده در حـالی کـه مـدت       UNIDROIT 2010وDCFRبازه مرور زمان در 

علت تفاوت مدت مرور زمان و نحـوه تعیـین مبـدأ    . باشدمرور زمان در کنوانسیون چهار سال می
ر مقـررات  د1»کشـف يقاعـده  «آن درمقررات کنوانسـیون بـا دو سـند مـذکور ناشـی از اعمـال       

DCFRوUNIDROIT 2010طوري که طبق مقررات این دو سند، در ادعاهاي ناشـی از  به. است
نقض قرارداد، نقض قرارداد اقساطی، تقلب، عدم انطباق کـاال، نقـض تعهـد و نقـض قابـل پـیش       

شود که متعدلـه از سـبب ادعـاي خـود اگـاه شـود و یـا        بینی؛ بازه مرور زمان از هنگامی آغاز می
بایست اگاه شده باشـد و ایـن در حـالی اسـت کـه در مقـررات کنوانسـیون بـه         شرایط میحسب

. شوداستثناي تقلب، قاعده کشف اعمال نمی
وDCFRیکی از مهمترین دالیل اعمال قاعده کشف در تعیین مبدأ مرور زمـان در مقـررات  

UNIDROIT 2010کـاال، قراردادهـاي   بـر قراردادهـاي بیـع    این است که مقررات مذکور عالوه
گیرند، از همین رو الزم است تا معیاري تعیین شود که ضمن حفظ منافع خدمات را نیز در بر می

هـاي  زیـرا کـه بـا توجـه بـه ویژگـی      . طرفین قرارداد، از بی ثباتی و بی نظمی نیز جلوگیري نمایـد 
ه کلیـه تعهـدات   قراردادهاي خدمات، در زمان تحویل و بالفاصله بعد از آن نمـی تـوان نسـبت بـ    

شـود کـه   صورت گرفته اعالم نظر نمود بلکـه در بسـیاري ازمـوارد در طـول زمـان مشـخص مـی       
.  طور صحیح و کامل اجرا گردیده است یا خیرتعهدات قراردادي به

1. Discovery Rule
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1393زمستان، نهمم، شماره صلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوف
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