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 چکیده 
گذارد و هم حقوق و ه طرفین میشود، هم تکالیف و تعهداتی بر عهدبدون شک هر قراردادی که ایجاد می

آید و دهد. حق حبس یکی از این حقوق است که غالبا در معامالت معوض به وجود میاختیاراتی به آنها می

بر این  تواند انجام تعهد خود را موکول به انجام تعهد طرف مقابل نماید.براساس آن، هر یک از طرفین قرارداد می

مورد بررسی  مقالهالمللی کاال در این حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین درق حبس حقلمرو و شرایط اعمال اساس، 

های موجود در قوانین ها و نارساییقرار گرفت تا با مطالعه تطبیقی این حق در دو نظام حقوقی فوق به کاستی

این نتیجه  بعد از بررسی هایی متناسب برای پر کردن خالهای ناشی از آنها به دست آورد.حلداخلی پی برده و راه

با توجه به اینکه اجرای تعهدات برخی از طرفین در عقود معوض مقدم بر تعهد طرف مقابل است، به دست آمد که 

حق حبس اختصاص به عقد بیع درواقع حق حبس در تمامی عقود معوض از جمله عقد جعاله قابل اعمال نیست. 

توان آن را در زمره قواعد عمومی قراردادها عاوضی نیز جریان دارد و میندارد، بلکه در سایر معاوضات و عقود شبه م

 به شمار آورد.
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 مقدمه

کنند و زان، طرف مقابل را متعهد میگیرند، به همان میدر کلیه عقود معاوضی، هر یک از طرفین در قبال تعهدی که به عهده می

اند، ایفا کنند و برای اینکه این امر نوعی الزام و التزام وجود دارد و لذا اصل بر این است که هر یک از طرفین تعهدی را که بر عهده گرفته

. حق حبس یا گروکشی، یکی از اند که از جمله آنها حق حبس استبینی نمودههایی پیشتحقق یابد، قانونگذار و حقوقدانان مکانیسم

توانند درصدد احقاق حق خویش برآیند و ضمانت اجرای چنین حقی، گاها حقوق مدنی متعاقدین است که بدون توسل به نظام قضایی می

مامی ارکان تر است؛ چرا که ممکن است فرد محکوم علیه در برابر اجرای حکم قطعی مقاومت نماید و در برابر تاز اعتبار آرای قطعی، قوی

ای صرفا ناظر به قوانین مدون ملی یا حکومت بایستد، اما در مقابل حق حبس طرف متعاقد نتواند مقاومت نماید. ریشه چنین اندیشه

ر گردد. چرا که از دوران ابتدایی زندگی بشر، نیاز به تبادل اقتصادی در نهاد بشدم تاریخ بازمیالمللی نیست؛ بلکه ریشه آن به سپیدهبین

ها ابتدائا به صورت گروکشی و سپس داوری عرف، مبادرت به وجود داشت و چون ضمانت اجراهای قضایی در ابتدا وجود نداشت و انسان

اشخاص در حل منازعات « خودکنترلی»نمودند، پس بایستی حق حبس یا گروکشی را اولین نظام حقوق مدنی و شیوه احقاق حق می

المللی دانست. پس از حاکمیت قوانین مدون، هر چند قانونگذار، چتر حمایتی خود را بر سر تمامی ینای و حتی بخصوصی و یا قبیله

چنان، حق حبس یا گروکشی به عنوان نخستین ابزار الزام متعاقدین به وفای به عهد مورد پذیرش و اعضای جامعه گسترانید، اما هم

ی، نیاز به این نهاد مدنی را ضروری دانسته و به این شیوه خودکنترلی قراردادی یا المللحمایت قرار گرفته است و قانونگذار ملی و بین

تقاصّ، هویت قانونی بخشیده است. در مقررات مدنی و تجاری و موازین فقهی در خصوص حق حبس، مقررات قانونی قابل توجهی وجود 

قررات قابل توجهی تدوین شده است. رویکرد محقق در تدوین این المللی نیز در خصوص این نهاد حقوقی، مهای حقوقی بیندارد و در نظام

حل های مناسب جهت بسط و توسعه های حقوقی ملی و فراملی و ارائه راهنظامقلمرو و شرایط اعمال حق حبس در ، نقد و بررسی مقاله

 باشد.این نهاد مدنی می

 

 حق حبس قلمرو اعمال -1

 حقوق ایران 1-1
تواند تا زمانی که موضوع مورد معامله را از طرف دیگر معامله و عقد تحویل نگرفته، از از متعاقدین می در عقود معاوضی هر یک

تواند تا عوض به آنها دار است، خودداری کند. به بیانی دیگر در عقود معاوضی هر یک از متعاقدین میانجام تعهدی که به طور متقابل عهده

گر این مطلب است. قانون مدنی نیز بیان 377معوض به طرف مقابل خودداری کند؛ چنان که ماده  تحویل نشده است، از تسلیم و تحویل

باشد. در حقیقت، همین ارتباط قراردادی است که امتناع لذا این حقّ در حقوق ما، ویژه امتناع یکی از دو بدهکار در قراردادهای معوض می

قانون مدنی، در باب مبادله مبیع و ثمن محدود کرد. چرا که  377امنه اجرای حق را به ماده کند. با وجود این، نباید دبدهکار را مشروع می

شود و اعمال آن محدود به مبادله این حقّ نه فقط در همه قراردادهای معوض و نسبت به دو دین مطالبه شدنی و به طور متقابل اجرا می

تسلیم مال اعم از عین و منفعت، انجام دو کار در برابر هم یا انجام کار در برابر تواند دو عین یا اموال مادی نیست و موضوع آن نیز می

تسلیم مال یا حتی خودداری از انجام کار باشد. حتی ممکن است ناظر به عدم اجرای بخشی از تعهد متقابل یا اجرای ناقص نیز باشد 

؛ طباطبایی، 451، ص 1، ج 1418؛ اصفهانی، 144، ص 23، ج 1366(. اما از تعابیر فقها )صاحب جواهر، 245، ص 1386)کاتوزیان، 

آید که آنان به جریان حقّ حبس در عقود دانند، بر می( به ویژه آنهایی که مبنای حقّ حبس را تقابضی بودن عقد می533، ص 1، ج 1418

( و 244، ص 1385دانند )شهیدی، یمعاوضی قائل هستند و حتی برخی از حقوقدانان نیز این حق را در مطلق عقود معاوضی جاری م

دانند و در دانند و حکم آن را فقط اختصاص به بیع نمیقانون مدنی( را مبتنی بر علت معاوضی می 377برخی هم این ماده حقوقی )ماده 

ستند که (. در واقع عقود معاوضی نهادهایی ه107، ص 1385دیگر عقود معاوضی نیز قائل به جریان آن هستند )بهرامی احمدی، 

گذار آنها را برای مواردی که دو طرف معامله یا عقد هدف و قصد اقتصادی دارند، ایجاد کرده است. به همین دلیل، بیع بالثمن و قانون

اجاره بالاجرت باطل است، چرا که عنصر معاوضه و تعهد متقابل در این دو عقد منتفی است. در مقابل، عقود غیرمعاوضی هستند که در آن 

د فقط از یک طرف است، مانند عقد عاریه، ودیعه یا عقدی که هر چند دو طرف آن هر کدام به نوعی متعهد بودند، تعهد یکی در برابر تعه

تعهد دیگری نیست و میان تعهدها تقابل وجود ندارد، مانند عاریه مشروط به عوض، قرض و هبه معوض که جزء عقود معاوضی به شمار 

، ج 1379صلی برای تشخیص عقود معاوضی از غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست )قنواتی و دیگران، رفتند، پس معیار انمی

 (. 176، ص 1

شود، عقد شود و یا قرارداد آتش بس که میان دو دولت متخاصم منعقد میچنین به عقد نکاح که میان زوجین برقرار میهم
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دانند، بلکه از این قراردادها در فقه به عنوان عقود شبه آنها را تعهد یا تعهدات متقابل می کنند، هر چند موضوعمعاوضی اطالق نمی

توان قلمرو و محدوده حقّ حبس را اعم از عقود معین و غیرمعین دانست که در عقود معین شود )همان(. در حقیقت میمعاوضی تعبیر می

شود. قرارداد نیز اطالق میانشا معاوضی، مانند ود نامعین، از جمله قراردادهای غیرشامل بیع، اجاره، معاوضه و صلح معاوضی است و در عق

اند از بیع، اجاره، معارضه، صلح معاوضی و عقد نکاح که در ادامه مورد مطالعه قرار از جمله عقودی که این حق در آنها جریان دارند، عبارت

 گیرند.می

 

 عقد بیع 1-1-1

ای از عقود معوض با محدوده حقّ حبس، قانون مدنی ایران و به پیروی از آن در فقه امامیه، در پاره در خصوص موقعیت قانونی و

لحاظ شرایطی به هر دو طرف یا یکی از ایشان حق داده است تا دریافت عوض مورد تعهد خود یا حاضر شدن طرف دیگر برای تسلیم این 

(. بنابراین خریدار در عقد 132، ص 1368؛ جعفری لنگرودی، 154، ص 1384ی، عوض، از تسلیم مورد تعهد خویش خودداری کند )شهید

تواند از پرداخت ثمن خودداری کند تا اینکه فروشنده حاضر به تسلیم مبیع شود. فروشنده نیز همین اختیار را در خصوص تسلیم بیع می

، ولی اختیار متقابل از رابطه دو متعهد یا همبستگی ارادی آن دو تواند ایفای به عهد خود را منوط به پرداخت ثمن کندمبیع دارد؛ بایع می

شود. چرا که این همبستگی و رابطه موجود بین دو مورد عقد معوض با یکدیگر است که به هر یک از دو طرف معامله حقّ استنباط می

(. به این همبستگی ارادی 458، ص 1376امامی، دهد تا از تسلیم مورد عقد خود امتناع کند تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد )می

شود که فروشنده به خاطر دست یافتن به ثمن، الزام به تسلیم مبیع را پذیرفته و خریدار برای تصرف در مبیع به حقّ حبس اطالق می

گر هر یک از دو طرف معامله پرداخت ثمن تعهد کرده است. در واقع توافق طرفین این دو تعهد را با هم آفریده است. پس منصفانه است ا

 (. 181، ص 1378قانون مدنی آمده است، موکول به اجرای تعهد دیگری کند )کاتوزیان،  377اجرای تعهد خود را، چنان که در مفاد ماده 

قانون مدنی برای فروشنده حقّ حبس مبیع را تا حاضر شدن مشتری برای پرداخت ثمن و برای مشتری حقّ حبس  377ماده 

ا تا حاضر شدن بایع برای تسلیم مبیع شناخته است. در پیدایش این حق، تفاوتی بین مورد معامله چنانچه عین معین یا کلی باشد، ثمن ر

 قائل نشده است. بنابراین به عنوان نمونه اگر مبیع یک تن برنج کلی باشد، فروشنده حق دارد از تسلیم فردی از کلی مزبور تا دریافت ثمن

ریدار به پرداخت ثمن خودداری کند و خریدار نیز در مقابل نسبت به ثمن حقّ حبس خواهد داشت، چون مالک حق یا حاضر شدن خ

حبس رابطه معاوضه بین دو مورد عقد و تساوی آن دو عقد و تقدم و تاخر آنها نسبت به یکدیگر در برابر عقد است و در این ضابطه تفاوتی 

آید، این (. اما آنچه از عبارات این ماده برمی333، ص 1366؛ نجفی، 534، ص 1418طباطبایی، توان یافت )بین عین معین و کلی نمی

باشد تا تسلیم مورد تعهد به وسیله طرف است که حق حبس مورد معامله تا حاضر شدن طرف دیگر به تسلیم مورد تعهد خویش باقی می

طرف دیگر برای تسلیم مورد تعهد خویش خواهد بود، نه با تسلیم مورد تعهد دیگر معامله انجام شود. در واقع منظور قانون از حاضر شدن 

تواند آن را به وسیله طرف دیگر؛ یعنی اینکه هر گاه طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، باید مورد تعهد را به طرف نخست تسلیم کند و نمی

شود، منافات دارد، د عقد تا تسلیم طرف دیگر که معموالً بیان میتا تسلیم طرف دیگر معامله به تاخیر بیندازد. این معنا با حق حبس مور

چرا که حاضر شدن طرف دیگر عقد برای تسلیم با تسلیم مورد عقد به وسیله این طرف تفاوت دارد و ممکن است، منظور این باشد که 

 377در حقیقت برای توجیه مقررات ماده  طرف دیگر معامله در صورت تسلیم مورد عقد به وسیله طرف نخست آماده برای تسلیم باشد.

قانون مدنی در راستای حق حبس، هر یک از دو طرف تا تسلیم مورد تعهد به وسیله طرف دیگر معامله برای تسلیم به آماده شدن او برای 

ه شدن حقیقی بر تسلیم آن تسلیم بدون قید یا در حقیقت انجام تسلیم آن پس از این آمادگی است. به عبارت دیگر، تسلیم دلیلی بر آماد

 (.155، ص 1384و آماده شدن او برای تسلیم بدون قید است )شهیدی، 

 

 اجاره 1-1-2

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار »قانون مدنی مقرر گردیده است:  476در ماده 

باشد که میان منطق این ماده به طور کامل به دلیل وابستگی و پیوندی می«. ردشود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ دامی

عوض منافع اجاره موجود است. چون در عقد اجاره، مستأجر برای استفاده از منافع مورد اجاره، خود را ملزم و متعهد به پرداخت 

جر بخواهد از تسلیم عین مستأجره به مستأجر خودداری کند، االجاره کرده است و این علت در تعهد موجر هم وجود دارد. حال اگر مومال

دهد که اجبار موجر را از دادگاه بخواهد و در صورت تعذر اجبار، قانون مدنی به مستأجر حق می 476گذار براساس متن صریح ماده قانون

شود و بر عت عین مستأجره در مدت اجاره می(. چون با عقد اجاره، مستأجر مالک منف109، ص 1372مستأجر خیار فسخ را دارد )قنبری، 
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چنین به دلیل داشتن این حقّ استعفای منفعت متوقف بر تسلیم عین حسب قاعده سلطنت، حق استعفای منفعت را از عین دارد و هم

نع، او را مجبور به مستأجره و تسلیم آن از طرف موجر واجب است و در صورت امتناع موجر از تسلیم، حاکم بر حسب قاعده والیت بر ممت

کند و اگر اجبار ممکن نشد، مستأجر حق خیار فسخ را خواهد داشت و اگر اجرت را تسلیم موجر کرده باشد، عیناً مسترد تسلیم می

 شود و مستأجر حق دارد، عوض منفعت فوت شده را از موجر درخواست کنددارد و اگر معامله را فسخ نکرد، موجر مالک مال االجاره میمی

 (. 432، ص 1، ج 1379)حائری شاهباخ، 

(. در فرضی که 238، ص 1366اند )نجفی، فقها در عقد اجاره )اجاره منافع( نیز حق حبس را برای هر یک از دو طرف منظور کرده

ست و حق حبس کار اجیر در ملک مستأجر انجام شود، به نظر بسیاری از فقهای امامیه، با انجام یافتن کار وی مستحق دریافت اجرت ا

(. در حقیقت بحث مربوط به کیفیت تسلیم منفعت در اجاره اشخاص فقط جنبه 240آور است )همان، ص وجود ندارد و حبس کاال ضمان

 377ترین آنها از این قرار است: به موجب قاعده درج شده در ماده ذهنی و نظری ندارد، بلکه منشاء آثار و نتایج عملی مهمی است که مهم

مدنی هر یک از اجیر و مستأجر حق دارند که پرداخت اجرت یا تسلیم منفعت را موکول به انجام تعهد طرف دیگر کند. اما اگر با  قانون

انجام عمل منفعت تسلیم شده باشد، اجیر حق ندارد از تسلیم شیئی که نزد او امانت است، به عنوان حبس خودداری کند، زیرا منفعت 

قانون مدنی(. به این ترتیب مستأجر نیز به محض اتمام عمل باید دستمزد را  378جام عمل تسلیم کرده است )ماده مورد تعهد خود را با ان

تواند آن را موکول به تسلیم عین مال خود کند، اما برعکس، در صورتی که موضوع اجاره با انجام عمل تسلیم تلقی نگردد، بپردازد و می

تمزد را منوط به تسلیم تعهد دیگری کند و از حق حبس در معامالت معوض سود ببرد )کاتوزیان، تواند تسلیم عین یا دسمستأجر می

 (. 594، ص 1391

ای را که به خیاط داده شده است، پس از دوختنش بدون در صورتی که بعد از انجام عمل عین مال از بین برود، برای نمونه پارچه

دانند، صاحب پارچه باید به عقیده کسانی که دوختن پارچه را به تنهایی تسلیم منفعت میتعدی و تفریط وی تلف شود یا به سرقت رود، 

، ج 1413اجرت خیاط را بپردازد، زیرا تلف شدن لباس ارتباطی به او ندارد و با تسلیم منفعت مستحقق دستمزد خود است )میرزای قمی، 

شود، مستأجر در این مورد اختیار دارد که یا قیمت لباس را بخواهد و اجرت (. بنابراین اگر عقیده مخالفین این دسته پذیرفته 498، ص 3

 (. 594، ص 1391خیاط را نیز بپردازد، یا فقط قیمت پارچه را درخواست و از پرداخت مزد خودداری کند )کاتوزیان، 

واند مزد خود را درخواست کند و کند که اجیر قبل از پایان عمل نتدر واقع اجرای قواعد عمومی معاوضات در اجاره ایجاب می

تواند از انجام بنابراین، این ترتیب به هیچ وجه داللت ندارد که حق حبس در اجاره قابل اعمال نباشد. پس با استفاده از حق حبس خود می

تسلیم خودداری  باشد، در صورتی که طرفین ازپذیر نمیعمل تا تسلیم اجرت خودداری کند. اما چون تقابض به صورت یک جا امکان

تواند برای جمع بین هر دو حق، مستأجر و اجیر را محکوم به تسلیم کند و راه حل منطقی این است که حاکم اجرت را از کنند، دادگاه نمی

زمانی مستأجر بگیرد و آن را نزد شخص ثالث یا صندوق دادگاه به امانت بگذارد تا عمل تمام و عین موضوع عمل تسلیم شود و تنها اشکال 

رسد که تنها راه حل است که اجرت نیز عمل معینی باشد و اجیر و مستأجر هر دو از حق حبس استفاده کنند. در این صورت به نظر می

 (.595ص  همان،قابل قبول، الزام طرفین به انجام عمل مورد قرارداد است )

 

 صلح معاوضی 1-1-3
رمعاوضی است، میان فقهای امامیه اختالف نظر وجود دارد. فقهای پیشین درباره اینکه آیا عقد صلح جزء عقود معاوضی یا غی

کند که عقد صلح بنا بر اجماع فقهای عقیده دارند که صلح یک عقد معاوضی است؛ چنان که صاحب جواهر به نقل از تذکره عالمه نقل می

توان به طور قطعی در یکی خر معتقدند که صلح را نمی(. اما برخی از فقهای متأ233، ص 26، ج 1366امامیه، عقد معاوضی است )نجفی، 

از دو دسته عقود معاوضی یا غیرمعاوضی قرار داد؛ چرا که موضوع مستقیم عقد صلح، سازش و تسالم است که در درجه نخست، موضوع 

ز با نتیجه عقد غیرمعاوضی مانند هبه و گیرد. اما گاهی نتیجه آن با نتیجه یکی از عقود معاوضی مانند بیع و اجاره و گاهی نیانشا قرار می

توان اثر صلح را محدود به اعالم (، چنان که نمی21، ص 3، ج 1368؛ خوئی، 1/79؛ 79، ص 1، ج 1995شود )انصاری، عاریه یکسان می

سقوط آن همراه یکدیگر پذیر این عقد است؛ یعنی اخبار به حق و ناحق کرد، زیرا در صلح دعاوی، سقوط حق اقامه دعوا از آثار اجتناب

افزایند که بی کنند و شروط و تعهداتی به آن میباشد. از سویی دیگر به طور معمول دو طرف دعوا به تمییز حق مورد نزاع قناعت نمیمی

لح نیز در ای که گاه در صلح اسقاط و اعالم و ایجاد کننده حق در یک پیمان جمع شده، صگمان باعث ایجاد و انتقال حق است، به گونه

قانون مدنی تصریح دارد که صلح در مقام معامله، با اینکه  758کننده حق را دارد. چنان که ماده شود، اثر ایجادمقام هر معامله که واقع می

باشد، در دهد، شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است، می
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مقابل عوض نتیجه آن همان بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن جاری شود. بنابراین صلح وسیله تسالم و تسامح 

شود )کاتوزیان، ای از حقوق و گاه نیز با اخبار به حق مخلوط میهای متقابل، یعنی اسقاط پارهاست و به طور معمول همراه با گذشت

 (.381، ص 1386

 

 عقد معاوضه 1-1-4
آید که هر دو عوض آن، نوعی عقد معاوضه با عقد معاوضی تفاوت دارد. در واقع عقد معاوضه خود نوعی عقد معاوضی به شمار می

ن مدنی قانو 465تا  462(. چنانکه قانون مدنی نیز در مواد 371، ص 6، ج 1368باشد )خوئی، کاالست و در آن پول بدل مورد معامله نمی

رود عقد معاوضه را مانند دیگر عقود معین مطرح کرده و آورده است. در واقع معاوضه از نظر حقوقی، شکل اولیه یا ابتدایی بیع به شمار می

داند که به موجب آن یکی از قانون مدنی عقد معاوضه را عقدی می 462(. چنان که ماده 153، ص 6، ج 1382)نوین و خواجه پیری، 

 گیرد، بدون مالحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن است.دهد و در عوض مال دیگری از طرف دیگر میالی میطرفین م

 

 حق حبس در عقد نکاح )حق امتناع از تمکین( 1-1-5

نکاح جمع زیادی از فقهای امامیه در کتاب نکاح جریان حق حبس را به مطلق عقود معاوضی استنتاج نموده و حق حبس در عقد 

(. اگر چه معاوضی بودن عقد نکاح مورد تردید فقیهان قرار 41، ص 31، ج 1366اند )نجفی، را متفرق بر حق حبس در عقود معاوضی کرده

گرفته، اما همین که فقها حق حبس را در عقود معاوضی ارسال مسلم دانسته و حق حبس در عقد نکاح را فرع بر حق حبس در مطلق 

دهد که تردیدی در شمول حق حبس نسبت به مطلق عقود معاوضی وجود ندارد. به بیان دیگر بر فرض اند، نشان میعقود معاوضی دانسته

مصداقیه نسبت  توان تردید روا داشت. شبههدر معاوضی بودن حق نکاح تردید نماییم، اما در وجود حق حبس در مطلق عقود معاوضی نمی

س نسبت به مطلق عقود معاوضی نیست، زیرا میان شبهه مصداقیه و شبهه حکیمه هیچ گونه به معاوضی بودن عقد نکاح مخل به حق حب

تواند تا مهریه به او زن می»دارد: قانون مدنی مقرر می 1085 گذار مدنی به تبعیت از حقوق اسالمی در مادهای وجود ندارد. قانونمالزمه

امتناع کند، مشروط بر آن که مهر او حال باشد و این امتناع مستقط حق نفقه  تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد

او اجازه  اند که در فرض اعسار زوج نیز به زوجهبینی حق حبس برای زوجه تا آنجا پیش رفتهمشهور فقهای امامیه در پیش«. نخواهد بود

قانون مدنی از همین نظر تبعیت نموده و در فرض  1085 تناد به اطالق مادهدانان ایران نیز با اساند که از تمکین امتناع نماید. حقوقداده

(. بنابراین هر چند در عقد نکاح که فقها از آن به عنوان عقد 395، ص 1376اند )امامی، اعسار شوهر برای زوجه قائل به حق حبس شده

معاوضی وجود ندارد. لذا حق حبس در مواردی که تقابل دو  کنند، تعهدات متقابل هم وجود داشته باشد، ولی عنصرشبه معاوضی یاد می

 پذیر است.تعهد بر پایه معاوضه نهاده نشده باشد نیز امکان

 

 حق حبس در فسخ و تفاسخ 1-1-6
هرگاه بعد از قبض و اقباض عوضین، به جهتی از جهات قانونی قرارداد فسخ و یا اقاله گردد، هر یک از متبایعین حق استرداد مبیع 

گردد. حال سوال این است که آیا برای دو طرف یا ثمن را دارند؛ زیرا در اثر انحالل عقد، هر یک از عوضین به ملکیت مالک سابق باز می

معامله در مقام استرداد مال خود حق حبس وجود دارد یا خیر؟ از طرفی فسخ و یا تفاسخ، عقد بیع نیست و موجب معاوضه میان عوض و 

کند. پس این احتمال وجود دارد که حق حبس وجود نداشته باشد و از طرف دیگر فسخ عقد دو تعهد متقابل ایجاد میشود، معوض نمی

توان برای متعاقدین حق تعهد به بازگرداندن ثمن به مشتری و تعهد مشتری به بازگرداندن مبیع و نظر به همین تعهد متقابل است که می

اقاله در مقایسه با فسخ با اشکال کمتری مواجه است؛ نه به این دلیل که اقاله عقد است، بلکه به حبس قائل شد. وجود حق حبس بعد از 

اند، ولی دانان حق حبس را در اقاله پذیرفتهاند. برخی از حقوقاین دلیل که در اقاله، تعهدات متقابل بایع و مشتری مبتنی بر تراضی نموده

 (. 91، ص 1376یان، اند )کاتوزدر فسخ حق حبس را نپذیرفته

رسد که از این جهت میان فسخ و تفاسخ تفاوتی وجود نداشته باشد، زیرا هیچ تفاوت جوهری و ماهوی میان فسخ و به نظر می

ز تفاسخ وجود ندارد؛ زیرا در هر دو الزام به بازگرداندن عوضین وجود دارد. اگر در تفاسخ، الزام به بازگرداندن عوضین مشروعیت خود را ا

گذار ملزم به تراضی به دست آورده، در فسخ نیز الزام متقابل به استرداد عوضین، مشروعیت قانونی دارد؛ یعنی متعاقدین به حکم قانون

سازد، این است که در بسیاری از موارد، فسخ به علت قانونی نیز ناشی از میان فسخ و تفاسخ را کمتر می اعاده متقابل هستند. آن چه فاصله

 (. 69، ص 1388توان مبنای بسیاری از خیارات را تراضی متعاقدین جستجو نمود )صفا، صریح متعاقدین است، می تراضی
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کم در خیاراتی که مبنای آن، شرط اگر بر مبنای غلبه یاد شده نتوان تمامی خیارات را در حکم اقاله یا تفاسخ دانست، دست

های حقوقی خارجی، حق حبس در اقاله و ان فسخ و تفاسخ شد. به هر تقدیر در نظامتوان منکر تفاوت میضمنی و بنای عقالء است، می

المللی اند. کنوانسیون بیع بینای از کشورها از جمله آلمان این امر را در قوانین خود تصریح کردهفسخ مورد قبول واقع شده و حتی پاره

بینی انی نیز به صراحت تمام حق حبس را در انحالل و فسخ قرارداد پیشالمللی بازرگو اصول قراردادهای بین 2بند  81کاال در اصل 

اند. حق حبس در حقوق خارجی مبنی بر تعهدات متقابلی است که منشا حقوقی واحد، عقد و معاوضه باشد یا این که منشا آن انحالل کرده

اند، در می که از مفهوم یا نقاص در امساک استفاده کردهمعاوضه باشد. بنای عقال نیز بر همین امر استوار است و برخی از فقهای اسال

 (.70اند که بنای عقالء را در چهارچوب مفهومی که در فقه شناخته شده است، عرضه نمایند )همان، ص حقیقت خواسته

 

 حق حبس در سایر تعهدات قراردادي 1-1-7

العمل کار برای د. از جمله حق حبس اموال از سوی حقانبرخی حقوقدانان موارد دیگری را نیز از مصادیق حق حبس برشمرده

قانون  390قانون تجارت(، حق حبس کاال از سوی متصدی حمل و نقل در قبال هزینه حمل آن )ماده  371وصول مطالبات خود )ماده 

قانون راجع به بدهی واردین  1ه ها از خروج اموال مسافر پیش از پرداخت کرایه )مادها و پانسیونتجارت( و جلوگیری صاحبان مهمانخانه

باشد. حقیقت این است که موجر ها( و حق خودداری موجر از تسلیم عین مستاجره به تاجر ورشکسته میها و پانسیونبه مهمانخانه

توان در این نمی قانون تجارت 533التجاره خودداری کند. از ماده تواند در عقد اجاره از تسلیم عین مستأجره به ورشکسته تا وصول مالمی

ی زمینه به حکمی استناد کرد، زیرا ماده یاد شده ناظر به تشکیل عقد بیع با تاجر ورشکسته است و قیاس عقد اجاره با بیع نیز اعتبار حقوق

که آیا قانون مدنی به این حق در این عقد صراحت داشت، حال باید دید  377نخواهد داشت. اما پس از بررسی حق حبس در بیع که ماده 

توان این حق حبس را در تمام عقود معاوضی جاری داشت، با این اعتقاد که این امر مقتضای ماهیت عقد معاوضی است و عقد بیع می

رسد که پاسخ مثبت است، زیرا آنچه در عقود معاوضی به اراده هر خصوصیتی ندارد تا حکم منحصر به آن شده باشد؟ در اینجا به نظر می

باشد، به طوری که در صورت عدم اجرای تعهد یک طرف موجبی عقد است، ارتباط و پیوستگی بین دو مورد معامله می یک از دو طرف

 (. 594، ص 1378ماند )کاتوزیان، برای اجرای تعهد طرف دیگر باقی نمی

خود را تا تسلیم مورد دیگر بنابراین ماهیت عقد معاوضی، اقتضای این را دارد که هر یک از دو طرف عقد، حق حبس مورد معامله 

قانون  533توان حکم مشابه با ماده قانون تجارت می 421نگه دارد. به این صورت از ترکیب حق حبس درباره مطلق عقود معاوضی و ماده 

به تصرف تاجر تجارت با تاجر ورشکسته را نیز استخراج کرد و گفت که اگر کسی مالی را به تاجر ورشکسته اجاره داده، ولی آن را هنوز 

 (.244، ص 1385مزبور نداده باشد، خواهد توانست از تسلیم آن خودداری کند )شهیدی، 

 

 عقودي که حق حبس بر آنها جاري نیست 1-1-8
مبنای صحت حق حبس، قصد معاوضی و شرطی ضمنی است که در هر قرارداد معوضی وجود دارد. براساس این شرط، هر چند 

نقل و انتقال حقوقی کاالهاست، تسلیم و تسلم عوضین نیز خواسته تبعی آنهاست. درنتیجه پذیرش این مبنا  قصد اصلی طرفین قرارداد،

باید قائل به تعمیم حق حبس در تمامی عقود معوض شد، مگر در عقودی خاص که بنا بر دلیلی، حق حبس صحیح نیست؛ نظیر عقد 

در عقد قرض نیز که شباهت با عقود معوض دارد، چون دو مال »گفته شده است: العمل کاری. درباره عقد قرض قرض، جعاله، داللی و حق

گیرد، حق حبس مفهومی ندارد. موضوع تعهد مدیون بدل شوند و وام گیرنده مثل آنچه را که گرفته است، به عهده میبا هم مبادله نمی

 (. 727، ص 1376گردد )کاتوزیان، دست می مالی است که وام گرفته و مصرف کرده است و درواقع یک مال است که دست به

گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا عامل وقتی مستحق جعل می»قانون مدنی مقرر نموده است:  567درباره جعاله نیز ماده 

کند، مگر در صورتی که  تواند حق داللی را مطالبهدالل نمی»قانون تجارت اعالم کرده است:  348درباره داللی، ماده «. انجام داده باشد

العمل کار مستحق حق وقتی حق»آمده است:  369العمل کاری در ماده درباره حق«. معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد

ا در این در توجیه این عقود گفته شده است که از استقر«. شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل امر باشدالعمل می

دهد که قابل مطالبه گیرد و به طلبکار حق حبس میآید که به موجب آن، دو دینی در برابر هم قرار میای به دست میگونه قوانین، قاعده

به توان به حق حبس استناد کرد و اجرای تعهد منجز و قابل مطالبه طرف دیگر را به حال تعلیق درآورد و یا باشد. بر مبنای حق معلق نمی

 (.40، ص 1391توان از اجرای دین حقوقی امتناع کرد )جهانگیری و یزدانی، چنان که در استناد حق طبیعی نمیتاخیر انداخت، هم
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 المللی کاالکنوانسیون بیع بین 1-2
ق حبس توان در مورد تمامی عقود از حهمانند حقوق ایران، در کنوانسیون نیز حق حبس دارای گستره ویژه خود است و نمی

 گیرد.استفاده کرد. در این راستا قلمرو اعمال حق حبس در کنوانسیون در این جا مورد مطالعه قرار می

 

 حق حبس در خصوص عوضین اصلی 1-2-1
کنوانسیون(.  30در کنوانسیون پس از انعقاد بیع، فروشنده موظف به تسلیم مبیع و اسناد مربوط به آن به خریدار است )ماده 

کنوانسیون(. این وظیفه  53یدار متعهد به پرداخت ثمن و تحویل گرفتن مبیع طبق قرارداد و مقررات کنوانسیون است )ماده چنین خرهم

باشند )صفایی و همکاران، المللی پس از عقد قرارداد و انجام مقدمات آن است و به نوعی الزم و ملزوم یکدیگر میاولیه دو طرف بیع بین

 (. 209، ص 1390

( هرگاه مشترى ملزم به تأدیه در زمان معیّن دیگرى نباشد، مکلّف است، در زمانى که بایع، کاال یا 1کنوانسیون،  58ماده  براساس

تواند تسلیم کاال یا اسناد دهد، ثمن را تأدیه کند. بایع مىاسناد استیالى بر آن را طبق قرارداد و این کنوانسیون در اختیار او قرار مى

تواند کاال را با قید این شرط که تسلیم کاال یا ( هرگاه قرارداد متضمّن حمل کاال باشد، بایع مى2ط به تأدیه ثمن نماید. مربوطه را مشرو

( تا زمانى که مشترى، فرصت بازرسى کاال را نیافته است، ملزم به تأدیه 3اسناد آن به مشترى، موکول به تأدیه ثمن باشد، ارسال نماید. 

در حقیقت، «. نکه نحوه تسلیم یا تأدیه مورد توافق متعاملین، با قایل شدن چنین فرصتى براى او منافات داشته باشدثمن نیست؛ مگر ای

کنوانسیون، الزم و ملزوم بودن تسلیم کاال و پرداخت ثمن است. یک طرف قرارداد، اجراى طرف دیگر قرارداد را  58منظور اصلى از ماده 

تواند مطالبه خسارت آورد. پس اگر فروشنده در اجراى وظایف خود تأخیر کند، خریدار نه تنها مىدست مى فقط در مقابل اجراى متقابل به

شود که اگر قواعد و این ماده چنین استنباط مى 1تواند باعث از بین رفتن تضمینات داده شده نیز بشود. از بند نماید، حتى این امر مى

د داشته باشند که مثال در چه زمانى به تکالیف خود عمل نمایند، دیگر این ماده اعمال توافقات صریح یا ضمنى توسط طرفین وجو

 (. 83، ص 1383گردد )ساعی، نمى

باشد: در روش نخست، کاال یا اسناد در اختیار در واقع، مؤیّد دو روش و شیوه عمدتاً واقعى در خصوص تحویل کاال مى 58ماده 

آمده است. روش دوم مربوط به جایى است که مسئله حمل و نقل  31گونه که در بندهاى ب و ج ماده شوند، همان خریدار قرار داده مى

شود که امکان تغییر یا تعدیل این قرارداد توسط طرفین نیز وجود دارد. در روش نخست که کاال باید در اختیار خریدار قرار کاال مطرح مى

اند محل تجارت خریدار یا در اختیار قرار دادن کاال به مشترى در همان مکان معیّنى توگیرد، در خصوص محل تحویل کاال، این محل مى

دارد که پرداخت موقعى محقق شود که فروشنده کاال و یا اسناد باشد که کاال در آنجا قرار دارد. در این گونه موارد، کنوانسیون مقرّر مى

تواند تسلیم کاال یا اسناد مربوط به آن را مشروط به پرداخت این حالت، فروشنده مى مربوطه به واگذارى را در اختیار خریدار قرار دهد و در

کاال ثمن نماید. در این صورت، خریدار باید نقداً ثمن را پرداخت کند، یا اگر فروشنده قبول کند، چکى صادر نماید. به طور معمول، اسناد یا 

دارد که مشعر بر آمادگى قبض کاالست و با وصول شوند، بلکه وى قبال خبرى دریافت مىبه طور غیرمترقبه در اختیار خریدار قرار داده نمى

 (. 287، ص 1391تواند خود را براى پرداخت ثمن آماده نماید )هجده نفر از دانشمندان علم حقوق، این خبر، وى مى

ده شوند، باید مهلت معقولى به وى داده شود تا ثمن را اگر کاال یا اسناد با حسن نیت و به طور غیرمترقّبه در اختیار خریدار قرار دا

 بپردازد. در تعیین این مدت، اوضاع و احوال از جمله مقدار ثمنى که خریدار باید بپردازد، مؤثر مى باشد. نحوه پرداخت ثمن توسط خریدار

جز محل تجارت خریدار قبض شود، پرداخت نقدى براى وى همراه با خطر به تسلیم کاال ارتباط دارد. براى مثال، اگر کاال باید در محلى به 

است. این امر در مورد فروشنده نیز صادق است، چنانچه محل دریافت پول محلى غیر از محل تجارت وى باشد. از همین روست که این کار 

تسلیم نماید. در مورد روش دوم که مربوط به موردى اغلب توسط نمایندگى ارسال کاال صورت مى گیرد تا کاال را در مقابل دریافت ثمن 

گیرد. در واقع فروشنده در ابتدا شروع هاى گوناگون صورت مىاست که قرارداد متضّمن حمل و نقل کاال باشد، تسلیم کاال و قبض در محل

( خریدار ملزم به 1وق حاوی دو نکته است: پردازد. بنابراین بند یک ماده فنماید و سپس مخارج مربوط به ارسال را مىبه ارسال کاال مى

( فروشنده ملزم به تسلیم کاال نیست، مگر وقتی که خریدار ثمن 2پرداخت ثمن نیست، مگر اینکه فروشنده کاال را در اختیار او قرار دهد؛ 

 (. 84، ص 1383را بپردازد )ساعی، 

، اختصاص حق حبس به بایع استنباط شود، لیکن 58اهر ماده نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که شاید از ظ

که حق تعلیق را در خصوص هر دو طرف قرارداد مورد تصریح  71با توجه به دیگر مواد کنوانسیون در خصوص این مساله خصوصا ماده 

تواند مورد استفاده خریدار حق مزبور می شود کهزمانی مورد اشاره در ماده فوق، استفاده میقرار داده است. هم چنین با توجه به اصل هم
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احتمال خطر را برای هر دو  58اند که ماده نیز واقع شود. چنان که برخی از شارحین کنوانسیون نیز به این مطلب اذعان داشته و گفته

پرداخت ثمن و خطر برای رساند و طبق ماده شش کنوانسیون، خطر برای فروشنده عبارت است از تحویل مبیع قبل از طرف به حداقل می

 (. 5، ص 1377باشد )سکوتی نسیمی، خریدار پرداخت ثمن قبل از تحویل کاال یا تحویل آن به صورت ناقص می

دارد، فروشنده باید تقبّل نماید، این گونه اقدامات را انجام دهد؛ وى حق ندارد از قبل، به طور ضمنى مقرّر مى 58ماده  2بند 

و نیز اینکه شروع به حمل و نقل اولین اقدامى است که فروشنده کنترل و تسلّط خود را بر روى کاال از دست تقاضاى پرداخت نماید 

رود، زیرا مادام که فروشنده اسناد دهد. البته الزم به ذکر است که با اقدام به حمل و نقل، کنترل فروشنده به طور مطلق از بین نمىمى

ق معیارهاى قانونى در اختیار دارد و به خریدار تسلیم نکرده، قادر است دستور دیگرى به حمل و نقل حمل و نقل کاال یا خود کاال را طب

دارد که فروشنده حق دارد در مواردى که خریدار نیازى به دریافت اسناد کاال براى مقرّر مى 58ماده  2کننده راجع به کاال بدهد. بند 

گردد، قبض کاال را مشروط به پرداخت ثمن از سوى خریدار نماید. از طریق راه آهن ارسال مىتحویل گرفتن آن ندارد، مثل موردى که کاال 

شوند. مفهوم این دارد، تاریخ پرداخت در این مورد موقعى است که کاال یا اسناد تسلیم خریدار مىبیان مى 58ماده  1همان گونه که بند 

شود. اگرچه شوند، تاریخ قبض زمان سررسید پرداخت محسوب مىاوت محقق مىجمله آن است که هرگاه تسلیم و قبض در دو زمان متف

گیرد و امتناع از پرداخت منجر به نقض قرارداد خریدار از پرداخت بدون عذر موجّه خوددارى کند، در تاریخ پرداخت، تغییرى صورت نمى

قط در رابطه با قسمتى است که تسلیم گردیده و این کار خواهد شد. وقتى بر تسلیم قسمت به قسمت کاال توافق شده، وظیفه پرداخت ف

هاى پیاپى نیز صادق است و با هر یک از این صورت پذیرد. این قاعده در خصوص تحویل -چنانچه قسمتى از کاال تسلیم گردیده  -باید 

، نباید براى توجیه عدم پرداخت در مورد هاى سابقشود. معموال عدم مطابقت کاال در تسلیمها به عنوان تسلیم مستقل برخورد مىتسلیم

شود )ساعی، هاى بعدى بهانه قرار گیرد. در عمل، قبض کاال توسط خریدار مشروط به پرداخت ثمن یا تضمین به پرداخت آن مىتسلیم

 (. 85، ص 1383

امکان بازرسی کاال داده شود. با  تواند از پرداخت ثمن خودداری کند تا اینکه به اوکنوانسیون خریدار می 58ماده  3براساس بند 

این حال، این حق برای فروشنده محفوظ است که حتی در زمانی که خریدار تمایل به بازرسی کاال دارد، از تحویل دادن اسناد مربوط به 

در عمل بازرسی کاال بینی شده تا ترتیبی را مقرر کنند که آن تا زمان پرداخت ثمن خودداری نماید. البته این امکان برای طرفین پیش

بینی شده است که اگر یک طرف، امکان اجرای پیش از پرداخت ثمن میسر نگردد. به عالوه این امکان برای هر دو طرف قرارداد پیش

 تعهدات خویش در موعد مقرر را نداشته باشد، طرف مقابل بتواند به وی فرصت دیگری جهت اجرا بدهد. حال اگر او این کار را کرد، دیگر

 71ماده  1کنوانسیون(. اما براساس بند  67و  63حق نخواهد داشت برای آن مدت اضافه شده، خسارت تاخیر تادیه درخواست نماید )مواد 

کنوانسیون، اگر هر یک از خریدار و فروشنده به این نتیجه برسد که طرف مقابل به عللی مثل عدم قدرت بر تسلیم یا نداشتن اعتبار در 

به انجام تعهد خود نخواهد بود یا رفتار وی نشان دهد که تمایلی به انجام تعهد خود ندارد، حق خواهد داشت اجرای تعهد  پرداخت، قادر

گیرد )مثل تسلیم مبیع و پرداخت ثمن( متوقف و منوط به اجرای تعهد طرف دیگر بنماید خود را که در مقابل تعهد طرف دیگر قرار می

 (. 210، ص 1390)صفایی و همکاران، 

شود که اوال وجه اشتراک این دو این است که در هر دو ماده، حق نتایجی بدین شرح حاصل می 58با ماده  71با مقایسه ماده 

بینی شده است. ثانیا این دو ماده از جهاتی با هم تفاوت دارند؛ یکی این که حبس برای عوضین اصلی یا تعهدات اصلی طرفین قرارداد پیش

اعم از آن  71زمان مبادله شوند، ولی ماده بینی شده است که عوضین باید به طور همحبس در خصوص موردی پیش حق 58در ماده 

تواند مقدم بر شود که تعهدات طرفین نباید به طور همزمان انجام گیرد؛ یعنی یکی از آنها میاست؛ یعنی حتی شامل موردی نیز می

تواند با وجود شرایط مذکور در ماده فوق، انجام تعهد خود را و باید مقدم بر دیگری اجرا شود، میدیگری انجام شود. النهایه کسی که تعهد ا

، شرط استفاده از حق تعلیق آن است که بعد از قرارداد معلوم شود که طرف دیگر بخش اساسی 71معلق نماید. دیگر این که طبق ماده 

بینی نشده است. بنابراین هر یک از طرفین باید آمادگی خود چنین شرطی پیش 58ده تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد و حال آن که در ما

تواند تسلیم آن را موکول به تسلیم طرف دیگر نماید )سکوتی نسیمی، را جهت پرداخت ثمن یا مثمن اعالم کند و فقط در مقام عمل می

 (.6، ص 1377

 

 حق حبس در قبال متفرعات 1-2-2

، قلمرو آن را توسعه داده و آن را به 86و  85بینی حق حبس در قبال تعهدات اصلی طرفین در ماده یشکنوانسیون عالوه بر پ

 85شود، تسری و تعمیم داده است. چنان که در ماده هایی که در اثر قصور یکی از طرفین در انجام تعهد خود به دیگری تحمیل میهزینه
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بایست به صورت همزمان  تأخیر نماید، یا در موردى که تأدیه ثمن و تحویل کاال مىهرگاه مشترى نسبت به قبض کاال»دارد: مقرر می

 صورت گیرد، مشترى در تأدیه ثمن قصور ورزد و کاال در ید بایع بوده و یا وى به نحو دیگرى بر کاال استیال داشته باشد، بایع مکلّف است

هاى متعارف انجام شده را تأدیه معمول دارد. تا زمانى که مشترى هزینهحسب اوضاع و احوال، اقدامات متعارف را براى حفاظت کاال 

ها پرداخت ثمن است و دیگرى نهد که یکى از آناین ماده دو وظیفه را بر عهده خریدار مى«. ننماید، بایع حق دارد کاال را حبس نماید

شده، در واقع وى در بایست پرداخت مىبا تحویل کاال مى قبض کاال. اگر خریدار موفق به پرداخت ثمن نگردد که این ثمن نیز همزمان

اجراى قبض کاال مانع ایجاد کرده است. در این حالت، فروشنده که کاال را در تصرف دارد یا به نحو دیگرى قادر است کنترل تصرف کاال را 

مانى که خریدار، مخارج متعارف را نپرداخته است، داشته باشد، ملزم است اقدامات متعارف براى حفظ کاال را معمول دارد و حق دارد تا ز

خریدار باید همکارى نماید تا فروشنده وظیفه خود مبنى بر تحویل کاال را انجام دهد و وى باید کاال  85کاال را حبس نماید. بر اساس ماده 

خواه خریدار همه اعمالى را که الزمه تحویل  گردد،اعمال مى 85را قبض نماید. در هر حالتى که خریدار موفق به قبض کاال نگردد، ماده 

با کاال از سوى فروشنده است، انجام داده باشد یا انجام نداده باشد. اگر در قرارداد اصلى این گونه توافق شده باشد که تأدیه ثمن همراه 

این عمل را عدم  85نگیرد، ماده  تحویل کاال محقق شود، اگر آن زمان که فروشنده آماده تحویل است، از سوى خریدار پرداخت صورت

گردد و از این پس، وظیفه وى نماید. در این حالت، وظیفه فروشنده مبتنى بر تسلیم، معلّق مىموفقیت خریدار در پرداخت ثمن قلمداد مى

کنوانسیون استناد کند و از  این 60تواند به ماده آن است که اقدامات الزم براى محافظت از کاال را انجام دهد. در این حالت، فروشنده مى

هاى متعارف متحمّل شده توسط وى چنین همگام با آن، هزینهخریدار درخواست نماید که کاال را تحویل بگیرد و ثمن را پرداخت کند. هم

تواند د، فروشنده مىکنوانسیون استخراج نمود. اگر خریدار به وظایف خود عمل نکن 85توان از ماده را نیز تأدیه کند که این مسئله را مى

 (. 85، ص 1383این کنوانسیون، مطالبه خسارت نماید )ساعی،  61قرارداد را فسخ کند و به استناد ماده 

کند که کاال در تصرف وى باشد، به وجود آمده است، تا موقعى تحقق پیدا مى 85حق حبس کاال که براى فروشنده براساس ماده 

ل مالکیت کاال به شخص دیگرى باشد و به عبارت دیگر، حق انتقال نباید به خریدار منتقل شده باشد. اصل یا اینکه او هنوز قادر به انتقا

توان باید در نظر گرفته شود، آن است که اگر حق انتقال کاال توسط فروشنده منتقل نشده باشد، آن گاه مى 85مهمى که در اعمال ماده 

خریدار از قبض کاال امتناع نماید، فروشنده باید با توجه به اوضاع و احوال، اقدامات متعارف براى  این ماده را اعمال کرد. در این حالت، اگر

هاى متعارف وى توسط خریدار پرداخت گردند )هجده نفر از محافظت از کاال را معمول دارد و حق دارد کاال را حبس نماید تا اینکه هزینه

 (. 178، ص 3، ج 1391دانشمندان علم حقوق، 

اند، او حق حبس کاال را دارى و محافظت از کاال به وى تأدیه نشدههاى متحمّل شده توسط فروشنده براى نگهتا زمانى که هزینه

چنین خساراتى دارد. این حق حبس ریشه قراردادى ندارد، بلکه مبناى آن قانون است و اثر آن این است که تضمین کند خریدار ثمن و هم

پردازد. دارى و محافظت از کاال را مىهاى متعارف متحمّل شده براى نگاهدر نتیجه تقصیر وى حادث شوند، همراه با هزینهرا که امکان دارد 

تواند از این حقى که به کنوانسیون به فروشنده اعطا شده است و مى 85بنابراین، حق حبس مذکور در واقع حقى است که براساس ماده 

کنوانسیون، با سپردن کاال به انبار شخص ثالث، اعمال  87، استفاده نکند و یا این حق را براساس مفاد ماده موجب قانون به وى داده شده

کند تا زمانى که بفروشد. همان گونه که اشاره شد، حق حبس کاال توسط فروشنده ادامه پیدا مى 88کند یا کاال را با عنایت به مفاد ماده 

 (. 86، ص 1383ار آمده را تأدیه نماید )ساعی، هاى متعارف به بطرف دیگر هزینه

( چنانچه مشترى کاال را دریافت نموده و قصد اعمال هر یک از حقوق خود 1»بینی شده است: کنوانسیون پیش 86قصور در ماده 

متعارف را براى حفاظت از  را در چارچوب قرارداد و این کنوانسیون دایر بر ردّ آن داشته باشد، مکلّف است حسب اوضاع و احوال، اقدامات

( چنانچه کاالى ارسال 2هاى انجام شده را تأدیه ننماید، مشترى حق دارد کاال را حبس کند و کاال معمول دارد. تا زمانى که بایع هزینه

بایع، کاال را در شده جهت مشترى در مقصد موردنظر در اختیار او قرار داده شود و او از حق رد استفاده کند، مکلّف است به نیابت از 

هاى نامعقول صورت گیرد. چنانچه تصرف خود نگاه دارد، به شرط اینکه این امر بتواند بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نامتعارف یا هزینه

هرگاه  بایع یا شخص مأذونى که بتواند به نیابت از او حفظ کاال را بر عهده گیرد، در مقصد حاضر باشد، شرط مزبور اعمال نخواهد شد.

کنوانسیون در دو  86ماده «. مشترى در چارچوب این بند، کاال را در تصرف نگاه دارد، حقوق و تعهدات او مشمول بند پیشین نخواهد بود

باشد: یکى آنکه خریدار کاال را دریافت کرده و قصد داشته باشد، آن را رد کند و دیگر آنکه خریدار بند خود، ناظر به دو مورد متفاوت مى

کاال را دریافت نکرده، گرچه کاال بارگیرى شده و در نهایت در مقصد موردنظر در اختیار خریدار قرار داده خواهد شد و پس از آن وى قصد 

فاً اعمال حق خود مبنى بر ردّ آن را دارد. در موقعیت نخست، کاال به طور فیزیکى در اختیار خریدار قرار گرفته، ولى در حالت دوم، کاال صر

اى که به موجب آن کاال باید تحویل خریدار داده شود، در مرتبه اول تابع قرارداد معرض تصرف وى قرار داده شده است. شروط و شیوه در
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است و اگر قرارداد در این خصوص ساکت باشد، در مرحله بعد تابع مقررات کنوانسیون در رابطه با مکان، روش و سبک و زمان تحویل و 

 (. 184، ص 3، ج 1391ده خواهد بود )هجده نفر از دانشمندان علم حقوق، سایر وظایف فروشن

از سوى دیگر، کاال باید از نظر کیفیت و کمیّت و توصیف، مطابق باشد با آنچه در قرارداد مشخص شده و نیز باید به روشى 

که فروشنده کاال را تحویل داده و خریدار آن را بر این فرض استوار است  86ماده  1بندى شده باشد که موردنظر قرارداد است. بند بسته

و  تحویل گرفته، ولى قصد دارد به خاطر نقض قرارداد توسط فروشنده، کاال را رد نماید. مثال کاال مطابق آنچه در قرارداد توافق شده، نیست

باشد که تا وقتى تمام اراى این حق مىیا در زمان مشخصى که باید تحویل داده شود، تحویل داده نشده است. در این حالت، خریدار د

اند، کاال را حبس کند. خریدارى که تمایل به رد کاال دارد، باید چنین کارى را هاى متعارف توسط فروشنده به وى پرداخته نشدههزینه

د به فروشنده اخطار شود و کرد، انجام دهد. در این مورد بایظرف مدت متعارفى پس از اینکه وى نقض کاال را کشف کرد یا باید کشف مى

 (. 87، ص 1383اعالم گردد )ساعی، « عدم مطابقت»در این اخطار باید نوع 

به حالتى اشاره شده است که کاال در تصرف فیزیکى خریدار قرار نگرفته است. در این حالت، براى اینکه خریدار  86ماده  2در بند 

باید کاال را به نیابت از فروشنده تصرف کند، مشروط بر اینکه انجام این کار بدون پرداخت  بتواند حق خود مبنى بر ردّ کاال را اعمال نماید،

ثمن و بدون زحمت غیرمتعارف یا مخارج نامعقول ممکن باشد. حق خریدار مبنى بر ردّ کاال بر این اصل استوار است که او به نیابت از 

شخص مأذونى که بتواند به نیابت از وى کنترل کاال را به عهده بگیرد، در مقصد  گیرد، ولى اگر فروشنده یافروشنده، کاال را تحویل مى

شود. اگر کاال عیب پنهانى داشته باشد که در هنگام قبض کاال توسط خریدار قابل تشخیص نباشد، اعمال نمى 86ماده  2حاضر باشد، بند 

 (.268، ص 1390اران، قابل اجرا نخواهد بود )صفایی و همک 86ماده  2در این حالت، بند 

 

 شرایط اعمال -2
ها، این حق برای هیچ یک از دو طرف برای آنکه طرفین بتوانند از حق حبس استفاده کنند، وجود شرایطی الزم است که بدون آن

قاط کننده حق آید. در این مبحث به ذکر این شرایط خواهیم پرداخت، اگرچه شاید تفکیک بین شرایط به وجود آورنده و اسبه وجود نمی

تواند از موانع ایجاد حق حبس از یکدیگر به دقت عقلی ممکن نباشد، چرا که عدم وجود هر یک از شرایط ایجاب کننده حق حبس خود می

 تر شرایط حق حبس، پرداختن به این مبحث ضروری است. حبس نیز محسوب شود، امّا جهت شکافتن بهتر موضوع و بررسی دقیق

 

 حقوق ایران 2-1

 وجود عقد معوض صحیح 2-1-1

اولین شرط الزم برای پیدایش حق حبس، وجود یک قرارداد صحیح ملزم طرفین است که در انعقاد آن باید کلیه شرایط الزم برای 

قانون مدنی در  361تا  345قانون مدنی( و شرایط اختصاصی قرارداد )همانند شرایط مذکور در مواد  190صحت معامالت )مذکور در ماده 

قانون  362گذار در ماده وص عقد بیع( رعایت شده باشد تا بتواند منشا الزامات متقابلی برای طرفین قرارداد باشد. همان طور که قانونخص

د مدنی، الزامات متقابل بایع و مشتری را در خصوص تسلیم مبیع و ثمن از آثار عقد بیع صحیح تلقی کرده است. بنابراین هرگاه بعد از انعقا

قانون مدنی هر یک از طرفین مالی را که گرفته است، باید به صاحبش رد نماید،  366یع، فساد معامله کشف شود، اگرچه طبق ماده عقد ب

توانند از حق حبس استفاده کنند؛ بدین معنی که هر کدام از آنها بازگرداندن مالی را که در دست اوست، اما در مقام بازگرداندن آنها نمی

ل مالی نماید که در دست دیگری است. زیرا در این گونه موارد، بازگرداندن عوضین ناشی از قرارداد نبوده، بلکه از باب موکول به تحوی

باشد و درنتیجه باشد، حال آن که حق حبس ناشی از پیوند ارادی و همبستگی عوضین یا تعهد معاوضی طرفین میوجوب رد مال غیر می

 (.24، ص 1388اردادی خواهد داشت )پورسینا، اختصاص به الزامات و تعهدات قر

 

 همزمانی در ایفاي تعهدات متقابل 2-1-2
بدون شک همزمانی انجام التزامات ناشی از بیع یکی از شرایطی است که در تکوین پدیده حق حبس در بیع ضرورت دارد و در 

ک از طرفین در انجام التزامات خود. از این رو الزم است واقع فکر حق حبس فکری است منتزع از همزمانی در تسلیم و عدم اولویت هر ی

آید، معین گردد. مواضعی را که در آنها همزمانی در تسلیم به نحوی وجود ندارد، مشخص گردد و مواردی که حق حبس در آن پدید می

ود و در واقع انتخاب نوع عقد بیع شای است که تسلیم یک طرف فوری بوده و طرف دیگر به بعد موکول میگاهی نوع عقد بیع به گونه

گردد که یا به صراحت همزمانی در مبین عدم همزمانی در تسلیم خواهد بود. گاهی بیع از نوع مطلق است، لکن شروطی ضمن آن درج می
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 سازد و یا با آن سازگار است.تسلیم را مخدوش می

 

 عدم ایفاي تعهد 2-1-3
حبس آن است که هیچ یک از طرفین قرارداد به تعهد و التزام خود عمل نکرده باشد.  یکی از شرایط الزم برای تحقق و اعمال حق

بنابراین هرگاه هر دو طرف قرارداد به تعهدات خود عمل کرده باشند، قرارداد خاتمه یافته، حق حبس موضوعا منتفی است. ولی هرگاه یکی 

شود، از انجام تعهد خود را ندارد و در صورت امتناع، اجبار به تعهد میاز طرفین به تعهد خود عمل نموده باشد، طرف مقابل حق امتناع 

نیز  378و ماده « شوددر صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می»دارد: قانون مدنی مقرر می 376چنان که ماده 

خود تسلیم مشتری نماید، حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر  اگر بایع قبل از قبض ثمن، مبیع را به میل»دارد: در تکمیل آن مقرر می

نماید، در علت آن نیز این است که هر کدام از بایع و مشتری که با میل و رضای خود به تعهد خود عمل می«. به موجب فسخ در مورد خیار

ر فقه امامیه نیز غالب فقها و مشهور آنها، حق (. د255، ص 1342واقع از حق حبس خود اعراض نموده و آن را اسقاط کرده است )عدل، 

 (.720، ص 4، ج 1424دانند )حسینی عاملی، حبس را در این صورت منتفی می

 

 االدا بودن تعهدات طرفینواجب 2-1-4
ه زمان بشود که تعهدات طرفین قرارداد هر دو حال بوده و به طور هممنظور این است که حق حبس تنها در مواردی ایجاد می

مورد اجرا گذاشته شود. زیرا مقتضای عقد بیع در حقوق ایران چنین است که به موجب آن بعد از انعقاد عقد، هر یک از بایع و مشتری باید 

 مبیع و ثمن را بالفاصله به همدیگر تسلیم نمایند، مگر این که طرفین در ضمن عقد توافق و تراضی نمایند که تعهدات یکی از آنها مقدم بر

زمانی در تسلیم، تعهدی که حال است، باید مقدم بر ری به مورد اجرا گذاشته شود، در غیر این صورت به دلیل به هم خوردن اصل همدیگ

 قانون مدنی(. 377تعهد دیگر که موجل است، انجام پذیرد )ماده 

 

 حکومت اراده 2-1-5
ومتِ اراده را در ایجاد حق پذیرفت و از شرایط آن شمرد به دلیل آنکه حق حبس ناشى از بناى دو طرف در تراضى است، باید حک

است )ساعی، « تعیین اجل»توانند با تراضى همدیگر این حق را ساقط کنند. براى مثال، یکى از وسایل اسقاط حق حبس، و طرفین مى

 «.د تسلیم شودهر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد، بای»قانون مدنی آمده است که  377(. در ماده 90، ص 1383

 

 المللی کاالبیع بین کنوانسیون 2-2

 وجود عقد بیع صحیح 2-2-1
شود که اولین شرط برای تعلیق اجرای قرارداد، وجود از مجموع مواد کنوانسیون در خصوص حق حبس و تعلیق استنباط می

ای حق حبس باشد، زیرا حق حبس یکی از قرارداد صحیح بیع میان طرفین قرارداد است. شاید این شرط یک شرط بدیهی و ضروری بر

بینی شده است. باشد که در واقع برای تضمین اجرای تعهدات طرفین از سوی تدوین کنندگان کنوانسیون پیشآثار حقوقی قرارداد بیع می

 معنی خواهد بود.در نتیجه بحث از حق حبس بدون وجود قرارداد صحیح، بی

 

 اطالق عقد 2-2-2
کنوانسیون، شرط آن است که عقد در خصوص زمان تسلیم مبیع و  58برای ایجاد حق حبس مذکور در ماده منظور این است که 

تادیه ثمن ساکت باشد و فروشنده و خریدار، زمان خاصی را برای مبادله آنها معین و مشخص نکرده باشند. در این صورت، اطالق عقد، 

شود که هرگاه طرفین قرارداد برای مبادله آنها، زمان براین از ماده فوق استفاده میزمان خواهد بود. بنامقتضی مبادله آنها به طور هم

زمانی در تسلیم باشد، حق حبس وجود نخواهد داشت. ولی بینی کرده باشند، به طوری که موجب از بین رفتن اصل همخاصی را پیش

با زمان انجام تعهدات، وقتی مانع از پیدایش حق حبس خواهد بود که  شاید از بیان ماده فوق بتوان استفاده کرد که توافق طرفین در رابطه

زمانی در تسلیم باشد، خللی به حق حبس مذکور در زمانی در تسلیم باشد. وگرنه هرگاه توافق آنها مبنی بر همموجب به هم خوردن هم

م مقتضای اطالق عقد باشد یا ناشی از توافق طرفین زمانی در تسلیماده فوق نخواهد رسید؛ زیرا از این جهت فرقی وجود ندارد که هم

 (.54، ص 1376)معصومیان، 
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 علم به عدم ایفاي تعهدات اساسی از سوي طرف مقابل پس از قرارداد 2-2-3
نی زمان نیست و بین زمان تشکیل و اجرای عقد، فاصله زماالمللی در اکثر موارد، تشکیل قرارداد و اجرای آن همدر قراردادهای بین

وجود دارد. به همین خاطر ممکن است پس از تشکیل عقد، اجرای تعهد توسط یکی از طرفین در زمان مقرر در آینده به نحو قابل توجهی 

مورد تردید واقع شود. در این صورت، اگر طرف مقابل با وجود دالیل کافی تا زمان فرا رسیدن زمان اجرای قرارداد منتظر بماند، متضرر 

ون دالیل کافی برای عدم انجام تعهد توسط یکی از طرفین در موعد مقرر وجود دارد و عقال و منطقا در چنین شرایطی طرف خواهد شد. چ

مقابل نباید در موعد مقرر تعهد خود را انجام دهد. به همین دلیل باید حق تعلیق اجرای تعهد و حتی در مواردی حق فسخ قرارداد به او 

ین احتمال وجود دارد که یکی از طرفین، هر امری را برای تعلیق اجرای تعهد خود بهانه قرار داده و از اجرای داده شود. از طرف دیگر، ا

تعهدش امتناع ورزد. از این رو کنوانسیون به منظور جمع بین حقوق طرفین، سعی بر آن داشته که معیارهایی را برای تعلیق اجرای تعهد 

از تعیین و تحدید شروط الزم برای تعلیق اجرای تعهد، جلوگیری از سوءاستفاده از نقض احتمالی توسط یکی از طرفین تعیین کند. هدف 

است. پس طبیعی است که اگر یک طرف به تعهد خود عمل نکند، طرف مقابل نیز حق امتناع از اجرای تعهد خود را داشته باشد 

 (. 16، ص 1390زاده ثانی، وکیل)

عدالتی خواهد شد. طرفین باید از یک تضمین هد به طور گسترده و موسع پذیرفته شود، منجر به بیالبته اگر امتناع از اجرای تع

ه متعارف برای انتظارات قانونی خود برخوردار باشند، اما نباید حق داشته باشند که به خاطر نقض جزیی از انجام تعهد طفره روند. در نتیج

شود، بلکه به تعبیر الزم به ذکر است که تعلیق اجرای تعهد موجب از بین رفتن قرارداد نمیباید بین تعهدات طرفین، تعادل برقرار شود. 

کند تا نقض خود را به وسیله انجام تعهد شود و برخالف حق حبس، طرف ممتنع را ملزم میبرخی نویسندگان باعث فلج شدن قرارداد می

حبس برخالف حق فسخ با اجرای اجباری قرارداد نیز سازگار است )اندرز،  چنین حقجبران نماید و یا با فسخ قرارداد مواجه شود. هم

 (.166، ص 1394

 

 نگهداري و محافظت متعارف از کاال 2-2-4
های متعارف کنوانسیون، شرط الزم برای وجود حق حبس برای فروشنده یا خریدار در قبال هزینه 86و  85مستفاد از ماده 

کدام از فروشنده یا خریدار بر حسب مورد به وظیفه خود مبنی بر انجام اقدامات متعارف برای محافظت و نگهداری کاالها این است که هر 

 نگهداری از کاالها عمل کرده باشند. به نظر برخی از شارحان کنوانسیون، این وظیفه حفاظت کاال نسبت به فروشنده با قرارداد بیع بیگانه

چنین حق حبس مذکور در این مواد و تادیه باشد. هم( می60و  53خریدار از وظایف خود )ماده  است و در واقع این عواقب قانونی تقصیر

چنین مخارج تحمیل شده، ریشه در قرارداد بیع ندارد، بلکه مبنای آن قانون است. اثر آنها این است که تضمین شود تا خریدار ثمن و هم

های متعارف متحمل شده برای نگهداری و محافظت از شده باشد، همراه با هزینه خساراتی را که امکان دارد در نتیجه تقصیر وی حادث

های متعارف ممکن است بسته به مورد آن شامل تخلیه کاال از وسیله تخلیه، انتقال آنها به محل انبار، هزینه انبارداری، کاال بپردازد. هزینه

زاده ثانی، وکیل)به حیوانات، جلوگیری از رطوبت، نور و آفتاب( و غیره شود  مخارج جلوگیری از فساد کاال )مثال مخارج خانه، دادن غذا

 (.17، ص 1390

 

 گیرينتیجه -3

یک از طرفین قرارداد در قبال  پایه اصلی و اساسی کلیه معاوضات بر تعهدات متقابل طرفین استوار است. به عبارت دیگر هر

اند. لذا در صورتی که دو طرف قرارداد درباره زمان اجرای تعهدات طرف مقابل را متعهد کردهبه همان میزان  ،اندالزاماتی که بر عهده گرفته

کند که هر دو تعهد به طور هم خود توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب می

شود، مقنن به هر یک از طرفین قرارداد اجازه عوضین و تعهدات مزبور ناشی میزمان انجام شوند. برای تحقق این تقارن که از همبستگی 

داده است تا زمانی که طرف مقابل تعهد خود را انجام نداده است، او نیز بتواند از اجرای تعهد خودداری کند که اصطالحاً از آن به حق 

ا زمانی که موضوع مورد معامله را از طرف دیگر معامله و عقد تحویل تواند تدر عقود معاوضی هر یک از متعاقدین می .شودحبس تعبیر می

دار است، خودداری کند. حق حبس به صورت بارز و آشکار در عقد بیع آمده است، چنان نگرفته، از انجام تعهدی که به طور متقابل عهده

ن نباید دامنه اجرای حق حبس را به ماده یاد شده در قانون مدنی بیانگر وجود این حق در عقود معاوضی است. با وجود ای 377که ماده 

باب مبادله مبیع و ثمن محدود کرد. زیرا آنچه در عقود معاوضی به اراده هر یک از دو طرف عقد است، ارتباط و پیوستگی بین دو مورد 
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ماند. درنتیجه حق حبس در گر نمیباشد، به طوری که در صورت عدم اجرای تعهد یک طرف، موجبی برای اجرای تعهد طرف دیمعامله می

سایر عقود معاوضی مانند اجاره، معاوضه و صلح معاوضی نیز وجود دارد. اگر در عقد شرط تاجیل نبود، ولی عرف، اجرای تعهد یک طرف را 

و به منزله ذکر در مقدم بداند یا اجرای تعهد یک طرفه الزمه عقلی و عرفی اجرای تعهد طرف دیگر باشد، این امر بر حکم حکومت دارد 

داند مانند عقد جعاله که در این موارد باید اعتقاد به سقوط حق حبس عقد است. گاهی نیز قانون اجرای تعهد یک طرف را مقدم می

داشت. در خصوص اینکه آیا حق حبس بعد از فسخ و یا اقاله قراردادهای معاوضی ثابت است یا نه؟ برخی از حقوقدانان حق حبس را در 

رسد که از این جهت میان فسخ و تفاسخ، تفاوتی وجود نداشته باشد، اند. به نظر میاند، ولی در فسخ، حق حبس را نپذیرفتهله پذیرفتهاقا

های حقوقی خارجی، حق حبس در اقاله و فسخ مورد قبول زیرا در هر دو الزام به بازگرداندن عوضین وجود دارد. در هر صورت در نظام

بینی گردیده است. در مورد شرایط المللی کاال نیز به صراحت، حق حبس در انحالل و فسخ قرارداد پیشکنوانسیون بیع بینواقع شده و در 

 توان به وجود عقد صحیح و همزمانی ایفای تعهدات متقابل در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه اشاره کرد.اعمال حق حبس هم می
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