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الملل بر اساس  نیو تجارت ب رانیدر ا ییمواد غذا عیب ریتاث ی سهیو مقا لیتحل

 ترالیمقررات آنس
 

 حسین چگنی 

 آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه الملل، بین تجارت حقوق ارشد، کارشناسی

 

 چکیده

ی فمروختن اسمت و هم  بمه معنمی      بیع در لغت یعنی فروش، خرید و فروش مبیع، بیع از الفاظ اضداد است یعنی هم  بمه معنم   

خریدن. طبق اصل آزادی قرارداد ها و حاکمیت اراده در انعقاد عقد بیع افراد در خرید و فروش و انتخاب طرف معامله آزاد بموده  

و می توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند، اما این آزادی عمل بیش از حد، خود می توانمد موبمس سموس اسمتفاده و ت مییع      

به دلیل اهمیت باالیی که وبود دارد مواد غذایی از مهمترین مواردی است ق افراد یا بر ه  زدن نظ  عمومی بامعه گردد، حقو

بدون آن که فصل مشخصی  بر آن تأکید نهاده شده است. در این میان قوانین اصلی و نمونه آنسیترال که در تجارت بین المللی

را مورد بررسی قرار داده است. با این حال آنسیترال محمل حمل و    های پیش آمده آن وضعیت، را به مواد غذایی اختصاص دهد

داوری اربما  کننمد. معاملمه ممواد      نیست ولی طرفین می توانند اختالفات خود را مطابق با مقررات آنسیترال بمه  فصل اختالف

 قوانین تجارت و همچنین مواد، قانون مدنی ندارد اما با توبه به تصریحات غذایی در حقوق ایران نیز هرچند سر فصل مشخصی

و  رانیم در حقوق ا ییمواد غذا عیبدر مورد ، آرایشی و بهداشتی میتوان برخی از بوانس آن را روشن ساخت، آشامیدنی، خوراکی

 نیو قموان  ترالیآنسم  نیالملل هستند.در قوان نیب عیب ونیو کنوانس عیعام حاک  بر قرارداد ب نیهر دو تابع قوان ترالیمقررات آنس

 ییاز مواد غمذا  ی؛ حال آن که برخشوندیمحسوب م عیعقد ب تیکل نیبزس ا یدنیو آشام ییمجموعه مواد غذا یتمام یالملل نیب

 و دیم است نه تنها اکل و شمرب آن، بلکمه خر   رانیا یمنابع حقوق نیربناتریاز ز یکیکه  هیبا توبه به فقه امام رانیبنا بر حقوق ا

سمبس رفمع    رالیعمل به مقررات آنسمت  دچار بطالن است. شیشاپیباطل و البته پ یعیب نیم است و اساساً چنحرا زیفروش آن ن

 یالململ و توسمعه اقتصماد    نیباعث توسعه تجارت ب نیگردد، همچن یالملل م نیکشورمان در عرصه ب دهیعد یمشکالت حقوق

 نیم واقمع شمده باشمد ا    حیکه بطور صمح  یعیاثر ب نیتر یاصل و نیاول یقانون مدن 463ماده  کیمستندا ًبه بند  باشد. یکشور م

اسمت   عیم عقمد ب  یکیاثر بواسطه وصف تمل نیشود وا یمالک ثمن م عیو با عیمالک مب یمشتر عیاست که به مجرد وقو  عقد ب

 به آن اشاره شده است. یقانون مدن 444که در ماده 
 

 ترالیالملل، مقررات آنس نیب و تجارت رانی، اییمواد غذا عیب ریتاثهای كلیدی:  واژه
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 مفاهیم: مبحث اول

 .مرتبط با موضو  بررسی می گردد در این مبحث مفاهی 

 

 (ترالی)مقررات آنس 0891المللی  مفهوم بیع در حقوق ایران و كنوانسیون بیع بین: گفتار اول

شمود و دارای   ایمران بمه آن بیمع گفتمه ممی     در حقوق ، تبع  آنچه در اینجا محل بحث است عنوانی بوده که در حقوق اسالم و به

شده است. ولی همین مفهوم ساده در دنیای اعتباریمات حقموقی گماه     ای در بدو امر بوده و برای غالس افراد شناخته  مفهوم ساده

فهوم بیمع  نمایند. در مقابل م ها می فرسایی ترین فقها و حقوقدانان در حل معمای آن قل  شود که بزرگ چنان پیچیده و ثقیل می

مفهوم قرارداد نیز که عبارت از همکاری متقابمل دو یما چنمد شمخ  در ایجماد ماهیمت       ، که در ادامه مطالس به آن می پردازی 

ی حقوق ایران و کنوانسیون ویمن   مفهوم بیع را در سه حوزه همواره دارای اهمیت می باشد. به همین منظور ابتدا، 0حقوقی بوده

 دهی .   مورد بررسی قرار میو قانون متحدالشکل تجاری 

 

 3مفهوم بیع در حقوق ایران: اولبند 

 کماال  فروش، «بیع»استعمال کثرت بر اثر ولی رود می کار به ه  درفروش و خرید ه  در و است اضداد از «شراس»بیع همانند واژه

 مختلمف  همای  متن در ازآنجا که اما اند کرده معنی «شراس و بیع»به نیز را تجارت. 4سازد می متبادر ذهن به را آن خرید «شراس»و 

 تموان  ممی  نیسمت  بیمع  بمه  منحصر تجارت ه  عرف تلقی در و کار رفته  به سود کسس با هدف مال مبادله معنای به تجارت لفظ

 ربمال »... شمریفه  آیمه . است شده تصور تجارت برای مفهوم این، تجاری معامالت در بیع مصادیق کثرت و غلبه باب از که گفت

 . 5است استنباط این تأییدکننده نیز کرده ذکر را واژه دو هر که 3« اهلل ذکر عن بیع ال و تجاره هیه التل

 در تما  داشمته  آن بمر  را فقیهمان ، لغمت  کتمس  در موبود گوناگون و اقوال مختلف تعابیر علت به بیع از و مانع بامع  تعریفی ارائه

 تملک و تملیک نحو به مال دو مبادله»به را بیع عامه فقهای که . درحالی6کنند مطرح دقیقی مباحثات بیع عقد اوصاف و تعریف

 .  4کنند می تعریف آن نظایر و« رغبت مورد شیس دو مبادله»یا 7«مخصوص وبه بر یا

                                                           
 . 0430شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد،  -0

و تحموالت حقموق    0453، چ اول، ق ، انتشمارات مدرسمه عمالی اممور ق مائی واداری،      0ص قراردادها رك: بعفری لنگرودی، محمد بعفر، حقوق تعهدات، ج برای مطالعه بیشتر در خصو - 3

، انتشارات 4ی، قواعد عمومی قراردادها ج . دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدن37ص  0473خصوصی، مجموعه مقاالت اهدایی به استاد مرحوم دکتر سید حسن امامی، انتشارات دانشگاه تهران، 

 به بعد. 354، ص 0464به نشر، 
 . 043, شماره 3741، ص 0443دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی, قواعد عمومی قراردادها, بلد اول, گنج دانش،  - 4
 افل نگرداند.. پاکمردانی که هیچ کسس و تجارت آنان را از یاد خدا و.. غ47ی نور آیه  ی مبارکه سوره - 3

و ابن  0305بلد، مرکز النشر مکتس االعالم االسالمی، بیروت، لبنان،  6و ابن فارس، معج  مقاییس اللغة،  0303، مؤسسه الوفاس، بیروت، لبنان، 6طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، بلد  -5 

 ، ذیل واژه. 0474بلد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  03نامه دهخدا،  تو دهخدا، لغ 0333، نشر ادب الحوزه، بیروت، لبنان، 4منظور، لسان العرب، بلد
ه(: مع تطبیق النصوص المشروحه علی طبعه...: البیع، القس  االول، 0340-0303شهیدی تبریزی میر فتاح، هدایه الطالس الی اسرارالمکاسس: شرح لکتاب مکاسس الشیخ مرت ی االنصاری ) - 6

و ابمن   57م  54ه، ص.  0313، موسسه االعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنمان،  3و طباطبایی یزدی سید محمد کاظ ، العروه الوثقی، حاشیه بر مکاسس، ج  73، ق ، ص 0446خرداد،  4نشر فقه، 

و ابن عابدین، ابن عابمدین، محممد يممین،     560، 561، ص 4. ج 0315، دار الفکر ودارالکتاب العربی، بیروت، لبنان، الطبعة: األولى، 4قدامه حنبلی، موفق الدین، المغنی فی شرح المختصر، ج 

 037، ص 0364، 0444، قاهره،  االسالمی  ، القاموس3و مَناهِجُ لمَناهِل، ج   محمد، مَنازِهُ المَنازِل  و بزیری، عبدالقادر بن 513ص  3، دار الفکر، بیروت، لبنان، بی تا، ج 4حاشیة رد المحتار، ج 

 به بعد. 
 . 053م034ص  3و بزیری، همان، ج  561ص  4ابن قدامه پیشین، ج  - 7
 و ابن عابدین همان.  044، ص 5، ج 0346، دار الکتس العلمیه، 5کاسانی، عالس الدین بن مسعود، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیس الشرائع، ج  - 4
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 یمف تعر فقیهان این آورترین نام از انصاری شیخ. کنند عرضه و مانع  بامع تعریفی تا اند کرده سعی بسیار وسواس با امامیه فقهای

 سمبس  بمر  مسبس اطالق که دلیل این به اند کرده مطرح 3 فقها از بع ی که« تراضی وبه بر معلوم عوض به عین انتقال»به را بیع

 معلموم  عموض  بمه  ملک نقل مفید که قبولی و ایجاب»به بیع تعریف از . وی همچنین01است شمرده مردود است آشکار تسامحی

« نقل»که رو ازآن را« مخصوص صیغه به عین نقل»به بیع تعریف نیز و کرده انتقاد ستا معنی مقوله از بیع که علت بدین« است

 کمرده  پیشمنهاد  را« ممال  برابمر  در عین تملیک انشاس»ایراد رفع برای و ندانسته مقبول است آن لوازم از بلکه نیست بیع مترادف

 نظمر  بمه ( و قمرض  معوضه هبه عین، صلح، معاطات بیع بر آن شمول) تعریف مانعیت بر است ممکن که را ایراداتی ایشان. است

 . 00است شمرده مردود را ها آن و کرده طرح برسد

. اسمت  کمرده  پیروی فقها تعریف از آشکارا« معلوم عوض به عین تملیک»به بیع تعریف ق. م با 444ی  در ماده ایران مدنی قانون

 تعریمف  هممین  از و بمیش  کم   نیز مصر سابق مدنی قانون و بنانل، لیبی، عراق، سوریه مانند اسالمی کشورهای سایر مدنی قانون

 :  در اینجا الزم است برای تبیین مطلس کمی در خصوص اوصاف و ویژگی های عقد بیع دقت نظر نمایی  .متأثرند

 

  بیع بودن تملیکی: الف

 بمه  فروشمنده  بمه  ثممن  انتقمال  مقابل در خریدار به مبیع( حقوقی) اعتباری انتقال که است این بیع عقد بودن تملیکی از منظور

 دلیمل  موبمس  بمه  اینکمه  مگمر  نیست منوط خریدار به مبیع تسلی  نظیر دیگری امر هیچ به و یابد می تحقق قبول و ایجاب نفس

 و آمده اسالم حقوق در که بیع عقد بودن تملیکی. باشد شده داده قرار« ناقل بزس( »سل  بیع در کاال تسلی  مثالً) عنصری خاص

 را آن کشمورها  از ای پاره ه  هنوز که نو است امری اروپا حقوق در است شده  پذیرفته بدیهی امری صورت به ه  مدنی قانون در

 .  03اند نکرده قبول

 ایمن  صرفاً مذکور موارد در که روبروست اشکال این با، باشد 04«معین در کلی»یا« ذمه در کلی»مبیع که مواردی در وصف این 

 خریمدار  بمه  معینمی  عمین  عقمد  هنگمام  ولی کند تسلی  خریدار به و تعیین را مبیع فرد که آید می وبود به دهفروشن برای تعهد

 در تواند می که موبود نفسه حد فی است مالی عرف حک   به بنا کلی: اند گفته برخی اشکال این از رهایی برای. شود نمی تملیک

 .  03گیرد قرار عوض معاوضه

 تعیمین  کمه  آن شمرط  و آورد ممی  وبمود  به را تملیک اقت ای و عقد است تملیک سبس موارد همه در بیع عقد گفت بتوان شاید

 چهمره  تحلیمل  ایمن  با تملیکی عقد در واقع. ندارد نیاز مکمل یا اضافی سبس به شرط تحقق و شود می حاصل بعداً است مصداق

 که است بیع عقد در هرحال چون و شود می ققمح تملیک متعهد توسط کلی مصداق تعیین با که است« عهدی»عقد از خاصی

 .  05نامید« تملیکی»توان می را کلی بیع است مؤثر تملیک در

 

                                                           
 ، چاپ دوم، بیروت، داراحیاس التراث العربی، 4آن، بلد ربو  کنید به طوسی، ابوبعفر محمدبن الحسن، التبیان فی تفسیر القر - 3

 . 333م330، ص 4، تهران، ج 0446شهریور،  34، نشر بالل الدین، 0و شهید ثانى زین الدین بن علی، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج  76ص  3ج  0447
 . 41م73انصاری، همان، ص  - 01

 4- انصاری، همان
 . 41م33، تهران، ص 0464، انتشارات به نشر، 5، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، بلد کاتوزیان، ناصر - 03
 . 313و  451قانون مدنی مواد  - 04
 . 007طباطبائی یزدی، همان، ص  - 03
 . 46م45، تهران، ص 0443سال  کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین، بلد اول، معامالت معوض، عقود تملیکی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ نه ، - 05



 هفق و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 364 -343، صفحات 0311 زمستان ،3 شماره ،7 دوره

366 

 

  بیع بودن معاوضی: ب

 مبادله است پول معموالً که( عوض: اصطالحاً) دیگر مال با مال عین آن در یعنی کند. می افاده را بیع بودن معاوضی، بیع تعریف

 عممل »حتمی  و« انتقمال  قابمل  مالی حقوق»برخی است ممکن« عوض. »سازد می ممتاز رایگان عقود زا را بیع وصف این. شود می

 در ممال  تملیمک  اگمر  بنمابراین . اسمت  بیع ذات مقت ای عوض وبود . درهرحال06باشد دو این بر مال عرفی صدق بر بنا« انسان

 مبطمل  و باطمل  شرط این شود شرط رایگان به  مال الانتق بیع در چنانچه. بود نخواهد صادق آن بر بیع عنوان نباشد عوض برابر

 صمرف  صمورت  این در. اند داشته نظر در دیگری قرارداد آنان که شود فهمیده عقد و شرط مجمو  از که این مگر بود خواهد عقد

 ایمن  نفموذ  عدم موبس تجارت و عقد صحت ادله عمومات و «قصد از عقد تبعیت قاعده»به توبه با صیغه در« بیع عنوان»کاربرد

 . 07است قرینه نیازمند و صیغه ظاهر خالف دیگر قرارداد اراده که داشت توبه باید لیکن بود نخواهد قرارداد

 

 : ازجمله دارد مهمی آثار بیع بودن معاوضی

 .  رود می بین از خود  خود به آن عوض به تعهد باشد باطل علتی به عوضین از یکی تملیک اگر( 0

 . 04سازد موکول دیگری تعهد ابرای به را خود تعهد ابرای تواند می هفروشند یا خریدار( 3

 مماده  ممدنی  قانون) ندارد ثمن پرداخت به تعهدی خریدار و شود می منحل بیع شود تلف خریدار به تسلی  از پیش مبیع اگر( 4

447 .) 

  کند. فسخ را همعامل تواند می مغبون شخ  باشد فاحش تعادل عدم مبیع و ثمن بین که مواردی در( 3

 

  مبیع بودن عین: ج

 از را بیمع  عقمد  وصمف  ایمن . گیمرد  ممی  قرار داد و ستد موضو  مستقل طور به و دارد محسوس و مادی وبود که است مالی عین

 نیمز  ممدنی  قمانون . اند دانسته بیع اوصاف از را آن منظور همین به فقها و سازد می ممتاز است« اباره»موضو   که منافع تملیک

و   نقمل  منفعمت  تملیمک  خمروج  بمر  عمالوه  قیمد  ایمن . اسمت  داده اختصاص عین تملیک به را بیع، فقه از پیروی به( 444 ادهم)

 نیمروی  نظیمر « محسموس  غیرمادی»اموال نیز و فکری های آفرینش و اخترا  حق، تحجیر حق، خیار حق مانند« حقوقی»انتقال

 .  کند می خارج یعب تعریف از است متداول امروزه را که سرقفلی و برق

 تموان  نممی  قراردادها گونه این درستی در کند می اعالم نافذ طورکلی به را معامالت که تجارت صحت ادله عمومات با وبود البته 

 بامعه حقوقی روابط به خاص نظمی ذکرشده قوانین و فقه در تفصیالً که آثاری و شرایط با بیع ازآنجاکه حال درعین. کرد تردید

 تأثیرپمذیری . رسمد  ممی  نظمر  بمه  ضمروری  مذکور قراردادهای نظیر مواردی به نسبت آن شمول و« بیع مدلول توسعه»بخشد می

 . 03نیست ذهن از دور امری« سه  انتقال»بر( بیع) فروش اطالق و مستقر عرف این از ایران گذار قانون

 

                                                           
 . 73و انصاری، همان، ص  313، ص 33، ج 0314، بیروت، لبنان، 33نجفی، شیخ محمدحسن، بواهر الکالم، دار احیاس التراث، چ هفت ، بلد  - 06
 . 03م04و طباطبائی یزدی، همان، ص  31انصاری، همان، ص  - 07
 . 477حق حبس: قانون مدنی مادة  - 04
 . 73م74و قانون تجارت مواد  46م43مواد  0437اسفند  33د به الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب ربو  کنی - 03
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  بیع عقد لزوم: د

 . بما اینکمه  31ندارند را عقد زدن بره  حق منصوص خیارات یا تراضی یا شرط موبس به  بز طرفین یعنی است لزوم بیع در اصل

 و یابمد  نممی  لزوم عقد دارند ح ور عقد مجلس در طرفین که زمانی تا نیست سازگار بیع لزوم عدم با تجارت در نظ  و استواری

 معمرض  در معمموالً  مبیمع  کمه  زنی حیوان بیع در. نامند مجلس خیار را فسخ حق این. کنند فسخ را معامله که دارند حق طرفین

 بمرای  عقمد  زممان  از روز سمه  تما  دارد وبمود  عقمد  هنگام در عوارض و عیوب آن از آگاهی امکان کمتر و است عوارضی و عیوب

باید بیان نممود کمه   ، البته در خصوص خیار تأخیر ثمن. گویند حیوان خیار حق این به و است شده داده  قرار فسخ حق مشتری

 که در آن تأدیه ثمن یا مبیع به صورت مؤبل بوده خیار تأخیر ثمن ساری و باری نخواهد بود.در بیع اقساطی 

 

 ترالیمقررات آنس و 0891المللی  مفهوم بیع در كنوانسیون بیع بین: دوم بند

ن المللمی  علی رغ  این که برای تعیین مقررات و تحدید حدود قمرارداد همای بمی   ، 0341مصوب ، کنوانسیون بیع بین الملل کاال

دلیل این اممر   .به عنوان بنیادین ترین مفهوم کنوانسیون ارائه نداده است "بیع  "تعریفی از، تصویس شده و منتشر گردیده است

آن است که تنظی  کننده کنوانسیون نمی خواسته در مناقشات مربوط به مفهوم و تعریف بیع وارد و بدین دلیل آن را به حقوق 

ای ع و موکول کرده است. به همر حمال مطالعمه در کنوانسمیون مزبمور آشمکار ممی سمازد کمه از نظمر           و قوانین داخلی کشوره

نویسندگان و تصویس کنندگان مقررات یاد شده بیع دارای ویژگی هایی می باشد که به منظور بررسی تطبیقی با حقموق ایمران   

بدیهی است پاره ای از این ویژگمی   .رد بررسی قرار دهی الزم است ویژگی هایی که در حقوق ایران بیان شد را در این با نیز مو

 ها در دو سیست  گفته شده متفاوت می باشد.

 

  0891تملیکی بودن بیع در كنوانسیون : الف

در  30همان گونه که گذشت مفهوم مالکیت در حقوق اروپا امری است نو که هنوز ه  پاره ای از کشور ها آن را قبول نکرده انمد 

فروشنده متعهد می گردید کمه مبیمع را بمه خریمدار     ، در اثر عقد، د و فروش تنها بوسیله توافق انجام نمی گردیدخری، حقوق رم

در حقوق سوئیس هنوز هم    33منتقل و تسلی  کند و انتقال زمانی تحقق می یافت که فروشنده مبیع را به تصرف خریدار بدهد.

قراردادی است که بمه موبمس آن فروشمنده    ": ات در تعریف آن می گویدقانون تعهد 043بیع در زمره عقود عهدی است و ماده 

"مبیع را به او منتقل و تسلی  کند.، تعهد می کند در برابر پولی که خریدار تعهد به پرداختن آن نکرده است
34 

 در خصوص تملیکی یا عهدی بودن عقد بیع در حقوق داخلی به نسبت حقوق اروپایی مناقشه کمتری وبود دارد.

 در بررسی حقوق اروپایی نگاه قانونگذار فرانسوی به مقوله تملیکی و یا عهدی بودن بیع دارای اهمیت بسزایی است.

اما قانون مدنی فرانسه این سنت را شکسمته و  ، عهدی به شمار می آمد، در حقوق فرانسه نیز هر چند در قدی  االیام بیع عقدی

ود تملیکی دانسته است. بنا براین در حقوق کنونی فرانسه مبیع به عقد بیع منتقل به صراحت بیع را در زمره عق 0043در ماده 

 33می شود نه با تسلی .

                                                           
 . 561ص  0و طوسی، همان، ج  3، ص 34و نجفی، همان، ج  341، ص 0، ق ، ج 0444، نشر آل البیت ) ( الحیاس التراث، 0عالمه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاس، ج  - 31
 33.کاتوزیان.همان.ص- 30

 همان -3
 .همان- 34
 همان  - 33
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، در حقوق انگلیس با این که زمان انتقال مبیع معین منوط به مفاد تراضی است در صورتی که شرط ویژه ای در قمرارداد نباشمد  

 چنین فرض می شود که مبیع با عقد انتقال می یابد.

تملیکی بودن عقد بیع به مفهومی که در فقه و حقوق ایران و اسالم گفته می شود ، ه هر حال همان گونه که مالحظه می شودب

در این باره مقرره صریحی را اشعار  0341محل تردید و تأمل است و شاید از همین رو بوده است که کنوانسیون بیع بین الملل 

ممی   اصول آن می توان چنین استنباط نمود که این کنوانسیون نیز بیع را عقدی عهمدی  نداشته است. لیکن از مطالس برخی از

تعهدات بایع بیان می گردد. به طور مثال مماده   33الی  41داند. در فصل دوم از مقررات کنوانسیون بیع بین المللی و طی مواد 

کماال را تسملی    ، رداد و این کنوانسیون مقرر گردیمده فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرا ": کنوانسیون مقرر می دارد 41

، ایمن مماده  ، به طوری که مالحظمه ممی شمود    "هرگونه مدارك مربوط به کاال را تحویل نماید و مالکیت کاال را انتقال دهد، کند

یمن اسمت کمه از نظمر     می داند که مالکیت کاال را منتقل سازد و این امر ظاهر در ا"متعهد"فروشنده را مکلف و به تعبیری بهتر 

می تموان تعهمدات بمایع را ذیمل سمه       41خود اثری در انتقال مالکیت ندارد. همچنین مطابق ماده ، بیع، نویسندگان کنوانسیون

 تسلی  اسناد مربوط به کاال. -4تسلی  کاال  -3انتقال مالکیت کاال  - 0 35: دسته تقسی  نمود

علمت  .بر عهده بایع قرار می دهد انتقال مالکیت کماال اسمت   41وانسیون در ماده همانگونه که بیان گردید یکی از تعهداتی که کن

وضع چنین مقرره ای در زمره تکالیف بایع آن است که با مسأله انتقال مالکیت کاال به خریدار در نظمام همای مختلمف حقموقی     

، ل مالکیمت ممی شمود و در بع می دیگمر     برخوردهای متفاوتی شده است. در برخی نظام های حقوقی انعقاد قرارداد موبس انتقا

مالکیت زمانی منتقل ممی شمود کمه     بعنوان مثال در حقوق ایاالت متحده؛ صرف انعقاد قرارداد برای انتقال مالکیت کافی نیست

 از آنجما کمه درحقموق ایمران     36قرارداد تاریخ آن را معین می کند و درغیر اینصورت زمانی که بایع کاال را تحویل مشتری نماید.

کلی در معین یا کلی فمی الذممه باشمد بنمابراین     ، انتقال مالکیت مبیع در لحظه انعقاد قرارداد صورت می گیرد خواه مبیع معین

کنوانسیون با حقوق ایران به نظر می رسد برخالف کنوانسیون در حقوق ایران انتقال مالکیت بمزس   41درخصوص مطابقت ماده 

جرد انعقاد عقد مالکیت انتقال می یابد. لذا تعارض بین حقوق ایران و کنوانسیون در این ممورد  زیرا به م .تعهدات بایع قرار ندارد

آشکار است. لیکن به منظور حل این تعارض می توان از قواعد تعارض قوانین در رابطه با انتقال مالکیمت از کشموری بمه کشمور     

ت که مالکیت به موبس قوانین محل وقو  کماال منتقمل ممی    اصلی که به طور بامع پذیرفته شده این اس .37دیگر استفاده نمود

قرارداد به عنوان اولین منبع تعیین تعهمدات   41وفق ماده 34گردد. در نتیجه تعارض مذکور با اعمال قاعده قابل رفع خواهد بود.

 33بایع ذکر شده و بر اساس این ماده یکی از تعهدات مه  بایع انتقال مالکیت کاال می باشد.

با آن توضیحی که در حقموق ایمران و   ، ی توان چنین نتیجه گرفت که در کنوانسیون مزبور بیع به عنوان عقدی تملیکیمعهذا م

 .حقوق فرانسه گفته شده تلقی نمی گردد.بیع در کنوانسیون عقدی عهدی است

 

 0891معاوضی بودن بیع در كنوانسیون : ب

                                                           
  ناظ ، علیرضا، مقاله تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کاال و حقوق ایران )مطالعه تطبیقی( -4

 0477سماواتی، حشمت اله، حقوق معاهدات بین المللی، نشر ققنوس، چاپ سوم،  -0
27 -Lex setus 

 0473نشر گنج دانش، –ی بر حقوق بیع بین المللی، بمعی از نویسندگان، بلد دوم داراب پور، مهراب، تفسیر -4 

 0433صفایی، سید حسین، حقوق بیع بین المللی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم،  -3
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در پماره ای از  ، صراحت بیان و اعالم نشمده اسمت لمیکن نویسمندگان     به0341هر چند این ویژگی عقد بیع در کنوانسیون سال 

یکی از مهم   : اصول به لوازم معاوضی بودن عقد بیع اشاره نموده و آن را به طور مختصی مورد پذیرش قرارداده اند. به طور مثال

 54تسلی  مبیمع کمرده و اصمل    ترین ویژگی های عقود معاوضی وبود حق حبس در آنها است که فروشنده را مکلف به تأدیه و 

خریدار باید به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر شده است ثمن را بپردازد و کاال را قمب   : آن صراحتاً اعالم می کند

ر منوط کنوانسیون صریحاً آمده است فروشنده می تواند تسلی  کاال یا اسناد آن را به خریدا 54نماید. در انتهای بند اول از اصل 

به تأدیه ثمن نماید. طوری که مالحظه می شود قواعد مربوط به حق حبس در عقد بیع تماماً در کنوانسیون مورد پذیرش قمرار  

 گرفته است. 

انتقال ضمان معاوضی در عقد بیع است که این امر نیز در کنوانسیون مورد توبه قرار گرفته ، دیگر از ویژگی های عقود معاوضی

 آن را به خود اختصاص داده است.و فصل چهارم 

موبمس برائمت وی   ، به خریدار (ریسک) تلف یا خسارت وارده بر کاال بعد از انتقال ضمان: این کنوانسیون آمده است 66در اصل 

 .مگر اینکه تلف یا خسارت مذکور ناشی از فعل یا تمرك فعمل فروشمنده باشمد    ، از ایفاس تعهدش مبنی بر پرداخت ثمن نمی شود

حسس ، دیگری که پس از این اصل آمده نیز همین امر را مورد تأکید قرار داده و ضمان معاوضی را پس از ابرای تعهداتاصول 

را میتوان اینگونه نیز تفسیر نمود که در مواردی که رفتار فروشنده بمه   66مورد به خریدار یا فروشنده انتقال یافته می داند.ماده 

اما ممکن است به موبس حقموق مسملولیت ممدنی غیمر قمانونی باشمد        (نق  تعهدات) ی نیستغیر قانون، موبس قانون قرارداد

 41ضمان به فروشنده باقی می ماند.

زمان انتقال ضممان و ضممان معاوضمی ممی باشمد. بمر        در خصوص معاوضی بودن مسلله ای که از اهمیت خاصی برخوردار بوده

بعمالوه   .انتقال ضمان پاسخی متفاوت خو.اهد داشمت  زمانی بدانی  نگاه به حسس اینکه تاریخ انتقال ضمان کاال به مشتری را چه

آن تلف و نقصی است که در اثر حوادثی واقع شده که نمی توان آن را به بمایع یما مشمتری نسمبت داد و اال در      منظور از ضمان

تقال ضمان روی دهد باز هم  بمایع مسملول    هر چند بعد از ان، صورتی که نق  یا تلف در اثر نق  تعهد مثالً از ناحیه بایع باشد

به طور کلی در کنوانسیون راه حل پذیرفته  40 .کنوانسیون بیان شده است 66و  46تفکیک به وضوح در ماده  است هر چند این

ه در توبیمه را  .قانون مدنی بیان شده اسمت  447شده زمان تسلی  مبیع است که البته این مسلله نیز در حقوق ایران وفق ماده 

گفته شده است چون تسلی  کاال یک واقعه مادی است تعیین آن در قرارداد بین (زمان تسلی ) حل پذیرفته شده در کنوانسیون

البته در رابطه با انتقال ضمان به این دلیل که این مقررات بنبه تکمیلی دارد طرفین می توانند بر خمالف   43غائبین آسان است.

 44ان انتقال ضمان را مشخ  نمایند.آن تراضی و با توافق یکدیگر زم

 عقدی است معاوضی.، عقد بیع، 0341نتیجه آنکه از منظر کنوانسیون 

 

 عین بودن مبیع: ج

چنین به ذهن متبادر می گردد که این کنوانسیون رابع است به 0341در عنوان کنوانسیون ، ( یا کاالGOODS) از ظاهر لفظ

نویسندگان کنوانسیون در هیچ یک از مقررات آن بمه ارائمه تعریفمی از    ، ه گفته شدهمان گونه ک .است"عین "مواردی که مبیع 

                                                           
 داراب پور، همان. -0

 33صفایی، همان، ص -0

 011صفایی، همان، ص -0
33 -J.o.Honold,no.636,p.455. 
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عقد بیع نپرداخته اند و گویی آن را بسیار بدیهی قلمداد کرده اند. در هر حال هر چند به نظر می رسد از منظر این کنوانسمیون  

فمروش سمهام و   ، اصل دوم کنوانسیون "و"و  "د"د چنانچه که در بن) نداشته باشد"اعیان "مبیع اختصاص به ، و نویسندگان آن

اوراق بهادار و نیروی برق را از شمول مقررات خود مستثنی نموده است( لیکن کنوانسیون مزبور را می توان مخت  قواعمد بیمع   

-0: ثناس شده انداست بیع از شمول کنوانسیون اعیان قلمداد کرد.به طور کلی در کنوانسیون بیع بین المللی بنا به دو دلیل برخی

از بمله مواردی که به علت موضو   .بیع های استثناس شده به علت موضو  آنها -3بیع های استثناس شده به علت تشریفات آنها 

اسناد قابل انتقال یا پول می باشد چرا که ایمن اشمیاس   ، اوراق بهادار، سه  الشرکه، از شمول کنوانسیون خارج شده اند بیع سهام

"کاال"
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 لزوم عقد بیع: د

عقد الزم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگمر در مموارد   ، می دانی  که در حقوق داخلی ما

 ق.م( 357ماده. )هر بیع الزم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود، ق.م(از سویی دیگر303ماده . )معینه

بنابراین اصل لزوم بیع در حقوق ایران به این مفهوم است که طرفین همواره باید به مفاد عقد پایبنمد بموده و در راه ابمرای آن    

 تالش نمایند.

لیکن از آنجا که نگاه عرفی و رویه بین المللی به  .قابل مالحظه نیست 0341این اصل با این مفهوم و این گستره در کنوانسیون 

مورد نگاه ویژه تنظی  کننده کنوانسیون بوده است و از آنجا که همواره اصل استحکام قراردادها در نظمام  ، ر بین تجارخصوص د

های حقوقی مختلف مورد حمایت قرار گرفته است می توان گفت این اصل نیز را باید در کنوانسمیون مفمروض دانسمت. از نظمر     

حتی االمکان از انحالل یا فسخ قرارداد باید ابتناب کرد به ویژه هنگمامی کمه    کنوانسیون حفظ و بقای قرارداد یک اصل است و

آن مقمرر   36اصمل  : ثانیماً  .اوالً اصل لزوم به طور صریح به چش  نمی خورد: در کنوانسیون مورد بحث 46قرارداد ابرا شده باشد.

ت که طی اخطاری به طرف دیگر به عمل آیمد. در  وقتی نافذ اس که معادل فسخ می باشد(صرفاً) 47اعالم بطالن قرارداد: می دارد

که به معنی فسخ می باشد میتوان بیان نمود که فسخ قرارداد دسمت کم  پمیش از     Avoid این ماده با توبه به استعمال کلمه

ارداد وضمع  قواعدی را برای بره  زدن قر 33 قب  ثمن و مبیع به وسیله اخطاریه ممکن می.باشد. ثالثاً در پاره ای موارد از اصل

در کنوانسمیون ممورد تأکیمد قمرار     ، کرده و در نظر گرفته است. به هر حال هر چند به نظر می رسد اصل لمزوم در قمرارداد بیمع   

لیکن علی رغ  وبود مواد متعدد در کنوانسیون که فسخ را برای متعاملین در نظر گرفته است همچنان می تموان بیمان   ، نگرفته

ادها در نظام حقوقی عرفی که کنوانسیون ه  بیشتر متأثر از آن است وبود دارد. در توضیح اینکمه  نمود که اصل استحکام قرارد

اگر یک طرف تعهدات قراردادی خود را انجام ندهد مکلف است خساراتی که به طرف مقابل وارد شمده اسمت را ببمران کنمد. و     

دون اینکه مسلولیتی در قبال ببران خسارت داشته باشمد.  معنی عدم لزوم این است که یک طرف بتواند به قرارداد پایان دهد ب

متعهمد لمه بتوانمد در هممان زممان بمه       ، پس معنای اصل استحکام این است که با اعالم عدم انجام تعهدات آتی از سوی متعهمد 

 44قرارداد پایان دهد و همان خسارت را مطالبه نماید.
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 مفهوم بیع در دیگر مقررات بین المللی: گفتار دوم 

هما در   ترین نتایج تمالش  ، یکی از مه در قبال بیع مهمترین مقررات خارج از کنوانسیون بیع بین المللی حقوق اروپایی می باشد

است که پس از گذشت مدت کوتاهی از انتشار آن، در  اصول حقوق قراردادهای اروپایی،  بهت متحدالشکل شدن حقوق اروپایی

اگر چه اصولی اسمت کمه    بایگاهی مناسس پیدا کرده است. اصول حقوق قراردادهای اروپایی مرزهای قاره این قاره و در خارج از

هممین   . در زمینه قراردادها نیز به نحو مناسمس پاسمخ داده اسمت    حامل سنت حقوقی اروپایی است؛ اما به نیازهای بهان مدرن

اصمول حقموق قراردادهمای     . ینمده اروپما بداننمد   است نویسندگان حقوق اروپایی آن را بخشی از قانون مدنی آ ویژگی سبس شده

 . بهت اروپایی سازی حقوق قراردادها تنظی  و تدوین شده اسمت  اروپایی یک سند حقوق مدنی محوری و بنیادین است که در

مقابمل متحدالشمکل    به عنوان سازمان دهنده بنبش اروپایی سازی حقوق خصوصمی از درون و از زیمر، در   این اصول همچنین

هستند، از سموی   «soft law» اند. این اصول که نوعی باال تلقی شده ن حقوق اروپایی از طریق قانون گذاری از خارج و ازنمود

توانند همان  به همین بهت می.یافت های حکومتی اروپایی نبودند، تنظی  و انتشار که ع و احزاب سیاسی و ارگان دانشگاهیانی

در این قرارداد اروپایی مفهوم بیه همان است که در کنوانسمیون بیمع بمین المللمی     .درا داشته باشن «jus commune» کارایی

 43.آمده است

 

 مفهوم مواد غذایی در حقوق ایران و مقررات بین المللی: گفتار سوم 

 یاهیم گ ایم  یوانیم اکثمراً منشماس ح   یینام دارد. مواد غذا ییبدن انسان مصرف شود ماده غذا تیو حما هیتغذ یکه برا یا هر ماده

ممواد معمدنی و آب هسمتند. ممواد      ای ها نیتامی، وها نی، پروتلها ی، چربها دراتیبدن انسان شامل کربوه یدارند، مواد خوراکی برا

و توسمط   شمود  ی، بمذب مم  شمود  یموبود زنده مصرف م کیتوسط  ییها هستند. مواد غذا وتلنمغذی کربوهیدرات، چربی و پر

، مشاهده  یبه موضو  نگاه کن یخیتار هیاز زاو  ی. اگر بخواهشود یرشد و نمو م ای، حفظ بقاس یبه انرژ لیتبد س یارگان یسلولها

مصمرف شمده در    یانمرژ  شمتر ی، اممروزه ب کردند یم نیخود را تأم ییمواد غذا یها از دو روش شکار و کشاورز که انسان  یکن یم

اسمت. ایمن    تولد تا پایان حیات انسان، همراه همیشگی او بوده . نیاز به تغذیه سال ، ازشود یم نیتأم ییغذا عیبهان توسط صنا

ای از تمالش بواممع بشمری بمه تمدارك و       همواره سه  عممده  .ی زمین دارد نیاز مه ، تاریخی به قدمت زیست بشر بر روی کره

گسمترش صمنعت    و ی سال  غذایی اختصاص یافته است. از نتایج این تالش متممادی، ایجماد   چرخه تامین مواد غذایی مناسس و

شمایان توبمه بمه انسمان، مت ممن خطراتمی در مصمرف         باشد. اما توسعه این صنعت، در کنار خمدمات  غذا و دانش فنی آن می

مصمرف غمذای    های زیادی متحمل خسارات مالی و بانی ناشی از که هر ساله انسان است. به طوری های غذایی نیز بوده فرآورده

غذایی نامناسس و یا تدبیر برای ببران خسارات ناشی از  وگیری از خطرات ناشی از مصرف موادفاسد و آلوده می شوند. برای بل

مسملول حفمظ سمالمتی     کار مناسس حقوقی تدوین نمایند. دولمت بمه عنموان    غذایی، الزم است کشورها راه تولید و مصرف مواد

همای   ها، وضع قوانین متناسس با نیاز کار بمله این راه بگذارد. از بامعه مکلف است با وضع مقررات بامع و کامل در این راه قدم

تولید و عرضمه، ضممن ایجماد     کنندگان است. پذیرش مبنای مسلولیت مح  در زمینه مبانی حمایت از حقوق مصرف بامعه با

نی در زمینمه  ی قوانین مسلولیت ممد  گیرانه تواند اهداف پیش سال ، می نا سهولت در ببران خسارات ناشی از مصرف مواد غذایی

 .شده را تامین نماید یاد خسارات

 :  شود یاست که به چهار دسته از مواد به عنوان غذا نام برده م سیترت نیبه ا یغرب یغذا در کشورها یحقوق فیتعر
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 داشته و چه نداشته باشد. یی، انسان بتواند آن را ه   کند؛ حال چه ارزش غذایکه از نظر منطق یا هر نو  ماده •

 .ها یدنیآشام ریو ساآب  •

 .یدنیبو یها آدامس •

 .رود یغذاها به کار م هیکه در ته یمواد •

 

 شرایط و احکام بیع مواد غذایی  : مبحث دوم

با توبه به تبیین دو حک  فوق در بیع کالی به کالی و بیع دین به دین مهمترین مسلله ای که در مورد ممواد غمذایی در عرصمه    

رارداد و بیع در کشاورزی است. مثال هایی ه  که در قسمت باال آورده شد نشان میدهد کمه تما چمه    مسلله ق، بیع ظاهر میشود

اندازه این مورد در کشاورزی محل بحث و فح  میتواند قرار بگیرد. اکنون در اداممه تمالش میکنمی  دو حموزه حقموق ایمران و       

 ین زمینه با ه  مورد قیاس تطبیقی قرار دهی .همچنین قوانین بین المللی با تأکید بر مقررات آنسیترال را در ا

 

 شرایط و احکام بیع مواد غذایی در حقوق ایران: گفتار اول

در قوانین ایران شکل کلی بیع مواد غذایی را میتوان از قانون مدنی و همچنین قانون تجارت استخراج کرد. البته موارد خماص و  

آرایشی و بهداشتی وبود دارد. مهمترین مسلله در اینجا میمزان مبیمع اسمت.    ، بزئی آن نیز در قانون مواد خوراکی و آشامیدنی

تن محصول از آن بهره برداری میشود و ایمن   01فرض بر این که قراردادی بر سر محصوالت یک مزرعه باشد که به شکل عرفی 

تمن   5گماه برداشمت نهمایی محصمول     قرارداد کالی به کالی بر اساس چنین رقمی باشد چون نیاز بایع بر همین اساس است و آن

تمن ممواد    0اگر فروشنده متعهمد باشمد کمه     یعنی نصف میزان پیشبینی شده باشد. در قوانین ایران به طور کلی لحاظ شده که

توانمد تفماوت آن را از    ممی ، خوراکی به طرف مقابل تحویل دهد و خریدار بعد از تحویل متوبه شود کمه وزن کماال کمتمر اسمت    

مسلله محل تحویل نیز در تجارت  .باید آن مقدار اضافی را به فروشنده بازگرداند، ت کند و اگر وزن بار بیشتر باشدخریدار دریاف

کشاورزی ه  در ایران و ه  در قوانین کشورهای دیگر و نهایتاً حقوق بین المللی بسیار مهم  اسمت. زیمرا اممروزه درصمد قابمل       

هممان محلمی   ، و متصدیان انتقال میگردد. محل تحویل مواد غمذایی بمه خریمدار    بیمه، توبهی از هزینه ها مشمول حمل و نقل

محمل دیگمری را تعیمین کمرده     ، مگر اینکه در متن قرارداد؛ اند را در آنجا ام ا کرده قرارداد فروش مواد غذایی، است که طرفین

قمرارداد باطمل اسمت و    ، اسمد شمده باشمد   بدون تقصمیر فروشمنده ف  ، اگر مبیع قبل از اینکه به مشتری تحویل داده شود .باشند

رضایت طمرفین و قصمد آنهما اسمت.     ، یکی از شروط اصلی انعقاد قرارداد .فروشنده باید مبلغ دریافت شده را به خریدار بازگرداند

 ایمما و اشماره اسمتفاده کننمد و المزام بمه      ، های گوناگونی مانند نوشمتن  توانند از روش طرفین در خصوص اعالم رضایت خود می

 .توانند به هر روشی اشتیاق و میل خود را نشان دهند بلکه طرفین می؛ استفاده از یک روش خاص وبود ندارد

 توانند عقد را به ه  بزننمد  می، طرفین با یکدیگر به طور کامل به توافق برسند نمونه قرارداد فروش مواد غذایی اگر بعد از ام ای

اگمر کسمی کمه     .آورد الزامی برای فرد متعهد به وبود نمی، ن قرارداد نوشته شده استتعهداتی که در مت، اقاله(. در این صورت)

مانند این است که آن تعهد از ابتمدا در قمرارداد ذکمر نشمده     ، از انجام آن تعهد صرف نظر کند، تعهد به نفع او نوشته شده است

قمرارداد فمروش محصموالت    ، هما داده شمده اسمت    آن به، توانند به موبس اختیارات گوناگونی که در متن قانون طرفین می .است

به ایمن معنمی اسمت کمه     ، شود همه( اختیارات سلس می) اما اگر در متن قرارداد نوشته شده باشد که کافه؛ غذایی را فسخ کنند

د از تنظمی   اگمر بعم   .توانند از اختیارات قانونی خمود اسمتفاده کننمد    ها نمی تمامی اختیارات از دو طرف قرارداد سلس شده و آن
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تواند معامله را فسخ کند یما آن مبیمع را قبمول کنمد و مبلمغ       مشتری می، قرارداد مشخ  شود که مواد غذایی فاسد بوده است

معاملمه مشمروبات   ، شود با مشرو  و قانونی باشد. برای مثال کاالیی که مورد معامله واقع می .خسارت را از فروشنده مطالبه کند

 (31: 0434، سی و دیگرانعبا) الکلی صحیح نیست

مثال نوشیدنی مارك خاص( انجام داده گردد اما پس از تحویل کاال این عل  حاصل شود ) اگر قرارداد را برای خرید کاالیی خاص

 عقد بیع باطل است.، آن نوشیدنی مورد نظر نبوده است، که کاالی دریافتی

دنی ایران در ماده نخست خود به یکی از مهمترین ممواردی میپمردازد   البته باید در نظر داشت که قوانین مواد خوراکی و آشامی

که در قوانین آنسیترال موبود است. این ماده تصریح دارد که مرتکس هر یمک از اعممال زیمر در ممواد خموردنی و آشمامیدنی و       

مخلموط  ؛ ای بمنس دیگمر  عرضه یا فروش بنسی به ب: آرایشی و بهداشتی به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد

عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبتشده در مواردیکه تعیین فرمول و رعایمت  ؛ کردن مواد خاربی به بنس به منظور سوساستفاده

فروش و عرضه بنس فاسد و یا فروش و عرضه بنسی که موعد مصمرف  ؛ آن همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد

بکار بردن رنگها و اسانسها و سایر ممواد اضمافی غیمر مجماز در     ؛ عیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشدآن گذشته و همچنین ت

ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشمی و  ؛ موارد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان

 بهداشتی.

ن را میتوان در کنار قوانین کلی بیع و قرارداد قرائت کرد تما الگمویی بمرای تجمارت ممواد      مفاد و محتوای این ماده در قانون ایرا

غذایی به دست آورد. مسلله دیگری که مطرح است تبدیل ماهیت کارکردی مواد غذایی از خوراکی به مصرفی غیرخوراکی است 

لبی یا فاسد یا مموادی کمه ممدت مصمرف آنهما      کلیه مواد تق»که در قانون مذکور طی ماده چهارده  آن چنین تصریح شده که 

منق ی شده باشد بالفاصله پس از کشف توقیق می شود هر گاه وزارت بهداری یا موسسات مسلول دیگر گواهی نمایند که مواد 

ه مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگهداری آن امکان نمدارد ممواد مکشموفه بم    

دستور دادستان شهرستان با اطال  صاحس کاال و با ح ور نماینده دادستان شهرستان به فروش می رسد و وبوه حاصل تا خت  

دادرسی و صدور حک  قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هر گاه گواهی شود که ممواد مکشموفه قابلیمت مصمرف     

در کلیه موارد فوق وهمچنین در مورد اسباب و ابمزار   .ور دادستان معدوم می شودانسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فورا به دست

قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف می نماید و اگر قبال به فروش رسیده باشمد در ممورد وبموه     5آالت برم دادگاه طبق ماده 

صمرف تاسمیس و توسمعه و تکمیمل     درآممد حاصمل از ابمرای ایمن مماده بمه م       .حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کمرد 

 «آزمایشگاههای تحقیق و کنترل مواد غذایی خواهد رسید

 

 شرایط و احکام بیع مواد غذایی در قانون تجارت بین المللی بر اساس مقررات آنیتسرال: گفتار دوم

بین الململ اسمت.    فلسفه وبودی آنسیترال کمک به گسترش تجارت بین الملل از طریق یکسان سازی قوانین و تسهیل تجارت

به بعد تجارت بین الملل به شکل چش  گیری توسعه پیدا کرد و کشورهای توسعه یافته و در حمال توسمعه    0361در سال های 

را تشویق کرد تا موانع تجارت را کاهش دهند تا استفاده بیشتری از مزایای آن ببرند. یکی از موانع بزرگ در برابر توسعه تجارت 

ین متفاوت کشورها بود. در این شرایط احساس نیاز به وبود یک سازمان برای همگام سازی بین قوانین کشورها قوان، بین الملل

اع مای   0374ع و شکل گرفت. در سال  33آنسیترال با  0366بر همین اساس در سال  (Wetter, 2002: 91) نیاز می شد

ردند. اع ای آنسیترال توسط مجمع عمومی سازمان ململ بمرای   ع ور ارتقا پیدا ک 61به  3113ع و و در سال  46آنسیترال به 
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در  .به عنموان یکمی از اع مای آنسمیترال انتخماب شمده اسمت        3133سال انتخاب می شوند. در حال حاضر ایران نیز تا سال  6

پاسمخگوی  حق بنیادین هر شخ  بر دسترسی پایدار به غذایی است که ، «حق بر غذای کافی»، الملل بشر چارچوب حقوق بین

ارائمه محصموالت غمذایی     (Perillo-Joseph, 2003: 46) «ای او بوده و فاقد عناصر سممیی و خطرنماك باشمد    نیازهای تغذیه

همای   همراه با کنترل گسترده شمرکت ، کنندگان عواقس و عوارض ناشی از تغذیه با این محصوالت برای سالمت مصرف، نامناسس

های بدی در میان فعاالن عرصه  موبس بروز نگرانی، شان بررسی عوارض احتمالیخصوصی بر روند تحقیقات علمی در خصوص 

ابتمماعی و  ، المللمی حقموق اقتصمادی    میثماق بمین   05های مزبور با استناد به پاراگراف سوم ماده  حقوق بشر شده است. شرکت

ین حقموق بشمر دانسمته و از فماش     هر نو  مداخله و نظارت بخش دولتی در روند تحقیقات خود را خالف اصول بنیماد ، فرهنگی

اند که  کنند و همواره مدعی های تحت کنترل خود نیز امتنا  می نمودن نتایج علمی حاصل از تحقیقات انجام شده در آزمایشگاه

 ( 040: 0434، رزمخواه و حیدری، عباسی) .غذاهای تراریخته با غذاهای معمولی هیچ تفاوتی ندارند

الململ از طریمق ابزارهمای     سازی و نوسمازی حقموق تجمارت بمین     ترین مأموریت آنسیترال یکسان  در عرصة بیع مواد غذایی مه

باشمد. امما ایمن یکدسمت سمازی در برخمی        الململ ممی   گذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین گذاری و غیر قانون قانون

، ونقمل  حمل، المللی قراردادهای تجاری بین، یوفصل اختالفات تجار عرصهها ناق  باقی میماند هرچند این موضوعات شامل حل

 , Buzdy) المللی و تأمین کاال و خدمات است ت مین معامالت بین، المللی های بین پرداخت، تجارت الکترونیکی، ورشکستگی

جاد یکی از مهمترین مصادیق آن در رابطه با امنیت غذایی است. فرض اینکه امنیت غذایی وضعیتی اضطراری ای (255 :2001

گوشت خوك یا حیوانات غیرمأکوالللح  در فقه اسالمی نوعی تغایر میان این قموانین ایجماد   ، در اینجا مواردی مانند مردار، کند

میکند. اساساً چنین بیعی در فقه اسالمی پیشاپیش محکوم به بطالن بیع است. اما این اصطالح که در حقوق ایران به آن ضمان 

عنای مسوولیت از بین رفتن کاالی خریداری شده پس از عقد قرارداد بیع است که تعیین می کند به م، درك ه  گفته می شود

در  ببمران بمه عهمده کمدام طمرف قمرارداد اسمت.       ، در صورتی که مال خریداری شده به هر دلیلی خسارت ببیند یا تلمف شمود  

بل توبهی است و همچنین خطرات در حین حمل قراردادهای بین المللی که فاصله خرید تا ساخت و تحویل کاال مدت زمان قا

 .نیز متوبه این دسته از قراردادهاست تعیین مسوولیت خردیدار و فروشنده و زمان انتقال آن اهمیت فراوانی دارد

به منظور دست یابی به یک روش متحدالشکل در معامالت بیمع  ، نمونه آنستیرال( 3113) در قانون توافقنامه تجاری بین المللی

مجموعه اصالحات بین المللی بازرگمانی   International Chmaber of Commerce اتاق بازرگانی بین المللی، ن المللیبی

تدوین کرده است که به منظمور تفکیمک    Incoterms (International Commercial Terms) را تحت عنوان اینکوترمز

اینکوترمز تقریبا به بسیاری از مسائل مرتبط با حممل کماال از    .شود هزینه ها و مسلولیت ها بین فروشنده و خریدار استفاده می

اینکه چه کسی مسملول  ، واردات و صادرات کاالها، ترخی  کاال، فروشنده به خریدار پاسخ می دهد. مسائلی شامل حمل کاالها

ممی باشمد. اصمطالحات     پرداخت می باشد و اینکه ریسک بابجایی و انتقال کاال در مراحل مختلف حمل بمر عهمده چمه کسمی    

آخرین روشمی   .مختلف اینکوترمز معموالً با ذکر مکان های بغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرد نه عناوین مرتبط با بابجایی

الملل توسط آنسیترال اتخاذ شمده اسمت از ابزارهمای تبیینمی اسمت. بمدین        سازی قوانین تجارت بین که برای نوسازی و یکسان

کند تا بتوانند یک قمرارداد منصمفانه و    کند که به طرفین قرارداد کمک می ای از راهنماها را منتشر می مجموعه منظور آنسیترال

المللی تجارت متقابل تهیمه   یک راهنما بهت انعقاد قراردادهای بین 0333مثال آنسیترال در سال  عنوان مناسس تنظی  کنند. به

 .متقابل توضیح داده شده و حتی شرط قراردادی مربوط پیشنهاد شده استی نکات مه  یک قرارداد تجارت  کرد که کلیه
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 مقایسه شرایط بیع مواد غذایی در قانون تجارت بین المللی بر اساس مقررات آنیتسرال: گفتار سوم

اندهی های دانشگاهی بماری شمده و سمام    هرچند دیرزمانی نیست که حق بر غذا به عنوان یکی از اصول بنیادین بشری بر زبان

های کلّی و بنیادین آن به دوران باستان  ولی چارچوب، گذاران بدل شده است حوزه های مختلف آن به دغدغه ای برای سیاست

همایی کمه در    بازمی گردد. همان زمان که در مصر و روم باستان بایدها و نبایدهای غذایی به پیروان ابالغ شمد یما دسمتورالعمل   

آنچه ذیمل  ، الملل در چارچوب حقوق بین .های اولیه حق بر غذا بود همگی بلوه، ام وبود داشتاسالم برای غذاهای حالل و حر

دسترسی پایدار به غذا و مسلولیت دولت ها در تأمین غذای انسانها و مبمارزه بما گرسمنگی و    ، عنوان حق بر غذا مطرح می شود

موضو  فقط این نیست. تأمین امنیت غذایی و رعایت کرامت انسمانی در تولیمد محصموالت غمذایی و     ، رنج ناشی از آن است. امیا

همچنین از زمره یِ موضوعاتی هستند که از این ، کیفیت و کمییت آن، حتّی درنظر گرفتن ابعاد فرهنگی و ابتماعی ناظر بر غذا

ه سال  و مناسس به لحاظ کیفی و کمیی بمه عنموان یمک حمق     اند. حق بر تغذی یک وبه بشری و انسان مدار ساخته، حق بنیادین

خود پیششرط تحقّق سایر حق های بشری است که برای نخسمتین  ، بشری و زیرمجموعه حقوق اقتصادی م ابتماعی و فرهنگی 

 3113لمللی تجارت آنسیترال در قوانین توافقنامه تجاری بین ا 053و همچنین ماده ، اعالمیه بهانی حقوق بشر 35بار در ماده 

 (437: 0436، مک مائوالین) بینی شد. پیش، مورد تصریح قرار گرفته است و پس از آن در سایر اسناد بین المللی نیز

سیر پیشرونده مقرّراتی است که در طول دهه های گذشمته  ، چارچوب ها و چالش هایی دارد. آنچه مه  است، حق بر غذا اصول

ده است. در مقایسه دو رویه حقوقی ناظر بر بیع مواد غذایی در ایمران کمه منبعمث از فقمه     در زمینه حق بر غذا وضع و اعمال ش

  انجمام   بمه  تعهمد  و  مقاولمه   بلکمه ؛ نباشد  خرید و فروش، باید افزود که اگر قرارداد آتی، امامیه است و همچنین مقررات آنسیترال

  را ممورد خریمد و فمروش     کاالیی، معین  با نرخ، معین  شوند در تاریخ می دمتعه هر دو  معنا که  این  باشد به  معین  در زمان  معامله

اگر   صورت  است. در این  معامله  انجام  به تعهد  فقط  از آن  دهد و پیش می  رخ  و مثمن  ثمن  شدن  و بدل  رد  هنگام  بیع، قرار دهند

را در   المزام   ابتدایی  گیرد و اگر شرط  باید صورت  مبادله  خاص  در زمان، دهآور بو  الزام تعهد  این، باشد  الزم  ابتدایی  شرط  به  عمل

  شمکل   در بازار اولیمه  تعهد  این  البته؛ ایجاد شود  معامله  به  قرارداد تا الزام  دیگری  معامله  را ضمن  شرط  توان باشد می  نداشته  پی

: 0443، شمهیدی ) اسمت   یا امتیاز خرید مبتنی تعهد  این  داشتن  مالی  بر ارزش، نویدر بازار ثا  بر آن  ثانوی  مبادلة  گیرد و نو  می

  امکان  خریدار در بازار ثانوی .کند منتقل  دیگری  به  خرید خود را در آینده  تواند حق می  شخ ، قرارداد  کردن استاندارد با (334

  قابلیمت ، حمق   ایمن ، خرد و از نظمر عقمال   را می  اول خریدار  دهد و حق می  خود اختصاص  به  آینده  را در زمان  خاص  خرید کاالی

  شمکل   خریمدی   حمق   دهمد و فقمط   نممی   رخ  در بازار اولیمه   و فروشنده خریدار  بین  ای هنوز مبادله، حالت  را دارد. در این  معاوضه

  نظر فقهی از قرارداد آتی  خرید و فروش، حالت  در این  بنابراین ؛دارد  در بازار ثانونی  مبادله  امکان  این  که  و امتیازی  حق؛ گیرد می

  (34: 0431، انصاری) است  صحیح

، و با عقد  دار است مدت  آن  دو طرف  با که باشد از آن  خرید و فروش، با این حال درك این امر ضروری است که اگر قرارداد آتی

  امکمان ، و بطمالن آن   دیمن   بمه   دین  معامله  به  معامله  نو   این  بر الحاق  مبنی  فقیهان تر بیش  ريی  به  با توبه، یابد می  تحقق  دین

  بمل  ممؤ   دیمن   معمامالت ، نظریمات   برخی  وبود ندارد. اگر بر مبنای  در بازار ثانویه  و چه  در بازار اولیه  چه، از قرارداد آتی  استفاده

  تموان  ممی   بمدانی    مخمت    داشمته   تحقمق  عقد از  قبل، دین  که  موردی  را به  دین  به  دین  منهی  و معاملة  بدانی   را صحیح عقد  به

  دیمن   صمورت   به  در بازار اولیه، قرارداد آتی  های معامله  گرچه  که  است  این  اصلی  اما نکتة؛ کرد  را تصحیح  قرارداد آتی  های معامله

  بطمالن   بمه   شمود و بما توبمه    می عقد از  قبل  دین  به  دین  معامله  صورت  به  در بازار ثانویه  آن  خرید و فروش، است عقد  به  بل مؤ

  بمرای   از حقوقدانان  برخی  تالش، بنابراین؛ آن وبود ندارد  صحت  برای  راهی، فقیهان  اتفاق  به  نزد اکثر قریس  دین  به  دین  معامله
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را   بورس  بازارهای  مشکل، قرارداد آتی  های معامله  تصحیح  بهت  دین  به  دین  با معاملة  آن  وتو تفا  کالی  به  کالی  معاملة  تصحیح

  حمل   در بمازار ثمانونی    آن  فمروش   عمدم   شمرط   را به خرید کاالی غذایی  ها بهت دولت  بین  اولیه  های معامله  گرچه؛ کند نمی  حل

گرچمه نماراحتی   ، ایمنی مواد غمذایی و کیفیمت شماید مهمتمرین موضمو  باشمد      ، برای تجارت بهانی محصوالت غذایی .کند می

ها نیز از موارد مه  باقی مانمده اسمت. در    کشورهای در حال توسعه درباره تداوم استفاده کشورهای توسعه یافته از افزایش تعرفه

مانند موضمو  هورمونهمای   ) حل اختالفاتتوافقنامه بهداشتی و بهداشت گیاهی با موفقیت کمتری در ، زمینه ایمنی مواد غذایی

های مصرف کننمدگان   گوشت گاوی بین اتحادیه اروپا و آمریکا( موابه بوده است و این به دلیل تنش اساسی موبود بین سلیقه

 دیگمر انگیمزه اولیمه   ، افزون برآن .باشد کنندگان از یک سو و منافع مصرف کننده از تجارت از سوی دیگر می و حمایت از مصرف

شوند و نه وسیله محافظت از  این توا فقنامه برای نیاز به محدود ساختن محافظتی بود که تولیدکنندگان از واردات بهره مند می

مصرف کنندگان از واردات. از پیشنهادات مورد مذاکره که به سازمان تجارت بهانی به عنوان بخشی از مذاکرات کشاورزی ارائه 

همای مربموط بمه     نشمانه ، های بغرافیمایی  مانند نشانه) های غذایی غذایی و همچنین دیگر بنبه شده روشن است که ایمنی مواد

قابلیت زمان نگهداری کاال و غذاهای تغییر ژنتیکی یافته( توسط بسیاری از کشورها به عنموان یمک کماالی غیمر تجماری تلقمی       

 .شود می

های فزاینمده عرضمه بمین     ز با توبه به بهبود ترابری و با زنجیرهنی، با توبه به سرعت شدید تغییر فناوری در صنعت فراوری غذا

المللی این احساس در حال گسترش است که غذاهای وارداتی ممکن است یک منشأ افزایش خطمرات بهداشمتی بمرای مصمرف     

معیت انسمانی نیمز   کنندگان مواد غذایی باشند. ایجاد موانع وارداتی توسط دولتها به منظور تنظی  این خطر و تأمین بهداشت ب

مهم    SPS همای سمنتی و اهمداف موضموعات     تمایز بین اهداف مذاکرات تجاری در زمینه .منظور شده است SPSدر توافقنامه

است. در مذاکرات تجاری هدف رسیدن به حرکتی در بهت بازار آزاد بین المللی از راه کاهش موانع تجاری است تا درآمد ملمی  

، ها است که تحریف تجاری آنها در حد کمینمه باشمد   هدف تعریف استانداردها یا آیین نامه SPS را افزایش دهند. در موضوعات

اما اهداف ابتماعی کشورهای متفاوت را در ارتباط با وسعت قرار گرفتن شهروندان آنها در معرض غذاهای ناسال  یا بما کیفیمت   

ه منافع رفاه ابتماعی از آزادسازی تجارت به طور کلمی و بمه   های سنتی فرض بر این است ک کند. در زمینه نامطلوب برآورده می

باید منافع رفاه ابتماعی ، به دلیل عدم موفقیت بازار SPS شود. در زمینه محصوالت و کشورها می عنوان یک اصل شامل تمامی

 (477: 0436، مک مائوالین) در هر مورد به طور بداگانه و بدون پیش فرض کاربرد کلی ارزیابی شود

که مؤسسات بازرگانی یا کشورهای واردکننده اطالعات ناق  درباره ایمنی مواد غذایی صادراتی از مؤسسات تجماری یما    هنگامی

نوعی ناهمگونی اطالعات و عدم موفقیت بازار وبود دارد. در نبود هر نو  مداخلمه حکوممت در همر    ، کشورهای صادرکننده دارند

واردکنندگان ممکن است از کشور صادرکننده به عنموان یمک معیمار کمینمه میمزان      ، دهیک از کشورهای صادرکننده یا واردکنن

رود استفاده کنند. بنابراین هیچ مؤسسه بازرگانی صادرکننده ای در یمک کشمور انگیمزه ای بمرای ارائمه       ایمنی غذا که انتظار می

شود تولید محصوالت با کیفیت  طور که فرض میبه ویژه همان، کیفیت باالتر محصول از آنچه سطح کمینه آن کشور است ندارند

باال هزینه ای بیشتر از تولید محصوالت با کیفیت پایین باشد. برای مؤسسات تجاری که تصمی  بمه ارائمه محصمول بما کیفیمت      

فیمت  شود. بنابراین آمیزه کی دهند ت عیف می گیرند تالش آنها توسط مؤسسات تجاری که محصول با کیفیت پایین ارائه می می

تولید شده با آمیزه تربیح داده شده توسط مصرف کنندگان همخوانی ندارد و تولید غمذای بما کیفیمت بماال پاسمخگوی میمزان       

درخواست برای صادرات نیست و نتیجه آن از نظر ابتماعی وضعیتی پایین تر از حمد بهینمه خواهمد بمود. در چنمین شمرایطی       

کنمد وضمع    ود که مقرراتی برای حد کمینه کیفیت برای غذاهایی که صادر میممکن است به دولت کشور صادر کننده توصیه ش
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نماید. نشان داده شده که چنین مقرراتی برای کشور صادر کننده از نظر ابتمماعی وضمعی بهینمه خواهمد بمود و افمزون بمر آن        

تیاق مصمرف کننمدگان بمه    موبس افزایش حج  و بهای صادرات خواهد شد زیرا در مقایسه با اطالعات ناق  ممانع کماهش اشم   

توانمد ارائمه دهمد و     دهد که بازار به تنهایی نمی پرداخت خواهد شد بنابراین مقررات اطالعاتی را در اختیار واردکنندگان قرار می

 دهمد  یاری می، های اعتماد به ایمنی مواد غذایی است در حل مشکل شکست بازار را که موبس آن ناهمخوانی اطالعات و ویژگی

 (303 :همان)

هر نو  مقررات اعمال شده از سوی دولت برای مواد غذایی وارداتی باید با توافقنامه سازمان تجارت بهمانی در ممورد تمهیمدات    

در این توافقنامه چنین تعریف شده است که هر نو  تمهید بکمار گرفتمه    .کاربری بهداشتی و بهداشت گیاهی توافق داشته باشد

اممراض  ، استقرار یا گسترش آفات، د در قلمرو خود از بهداشت انسان در برابر خطرات ناشی از ورودالف م هر ع و بای  :شده باید

، ب م هر ع و باید در قلمرو خود از بهداشت انسان در برابر خطمرات ناشمی از افزودنیهما     .و موبودات ناقل بیماری حفاظت کند

ج م هر ع و بایمد در قلممرو خمود از بهداشمت انسمان در برابمر         .ایدها حفاظت نم سموم ناقل بیماری در غذا و نوشابه، ها آلودگی

یما از ورود و اسمتقرار یما گسمترش     ، گیاهان یا محصوالت گیماهی ، یابد خطرات ناشی از بیماریهایی که توسط حیوانات انتقال می

بنمابراین بمر   .یا آنرا محدود کند استقرار یا گسترش آفات شده و، د م هر ع و باید در قلمرو خود مانع ورود  .آفات حفاظت نماید

، اع ا از این حق برخوردارند که این تمهیدات را بکار گیرند اما تنها تا حدی که با شواهد و ممدارك علممی  ، اساس این توافقنامه

 شوند که در تمهیدات خود برپایه استانداردهای بین المللی عمل کنند. الزم دانسته شده اند. اع ا به این تشویق می

 

 بر اساس كنوانسیون كاال:   و غذایی : تعریف كاالی كشاورزیسوم بحثم

 اول: تعریف كاالی كشاورزی بر اساس كنوانسیون كاال:   گفتار

بر اساس تعریفی که از کاال در کنوانسیون های بیع بین المللی کاال به عمل آمده است، کاال در مفهوم کلی و مطلق تعریف شده 

ه صورت کلی برای تمامی کاالها درنظر گرفته شده است. تا آن بایی که پژوهشگر بسمتجو نمموده   است و همه موارد حقوقی ب

 31تعریفی از کاالی کشاورزی که منطبق بر اصول حقوقی باشد، یافت نشد. 

 بنابراین بر اساس تعریف کاال در کنوانسیون بیع کاال این تعریف را میتوان از کاالی کشاورزی داشت: 

هشگر تعریف حقوقی از کاالی کشاورزی عبارتند از کاالهایی مادیِ ملموس و به عبارتی آنچه که به صورت منقمول  به اعتقاد پژو

تی افمزود. در تکمیمل   سم نیز بای است و قایلیت معامله و انتقال به طرف دیگر معامله را داراسمت. به این تعریف مبحث خدمات را

اورزی عبارتند از کاالی مادیِ ملموس و منقول که شرایط معاملمه بمرای ممدت    این تعریف بایسمتی اشماره کنی  که کاالی کشم

 معین را دارا باشد و عاری از عیس و نق  و دارای ضمانت باشد.  

توسعه روز افزون تجارت بین الملل و نیاز کشورها به پاسخگوی به شرایط نوین ناشی از گسترش روابط حکومت ها مت من یک 

، به حرکت در آورده است. قراردادهای بین المللی ضمن دارا بمودن تممام ویژگیهمای آشمنای موبمود در      عنصر بین المللی باشد

 عقود و معامالت داخلی، از این خصوصیت برخوردارند که طرفین آن ها در کشورهای مختلفی مستقر میباشند. 

تگی، نقش و تأثیری مسمممتقی  در شمممتاب   کشممورهای در حال توسممعه، به ویژه کشممورهای با کمترین سممطح توسممعه یاف

بخشممیدن به روند تجارت بهانی محصمموالت کشمماورزی دارنمد. منمافعی کمه آن هما از بابمت آزادتمر بمودن تجمارت بهمانی          

محصمموالت کشمماورزی کسممس میکنند، تا حدودی به این امر بسمممتگی دارد کمه آیما آن هما واردکننمده محم  هسمتند یما         
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 . به طور کلی تمامی کشورها از آزادتر شدن تجارت بهانی سود خواهند برد. ویژگی کلی صمادرات کشمورهای   صادرکننده مح

در حال توسعه، وبود سه  روزافزونی از صادرات محصوالت و سه  نزولی از کانیها و مواد غذایی در کل صادرات اسمت. بما ایمن    

اری از کشورهای با کمترین سطح توسمعه یافتگیاسمت.بین سمال    حال، صادرات مواد غذایی بهان بخش مهمی از تجارت دربسی

درصد و در کشورهای بادرآمد متوسط به  031درآمد تا سطح  ، رشد صادرات مواد غذایی در کشورهای ک 0335تا  0341های 

برخوردارنمد، از  درصد رسید. در این میان، رشد صادرات مواد غذایی فرآورینشده از موانع تجماری بسمیار متفماوتی     51ربیش از 

 30همه سریع تر بوده است. 

تجارت محصمموالت کشمماورزی همانند سممایر محصمموالت در عرصممه بهانی و داخلی تابع مقررات اسممت و در عرصممه بمین  

المللی تابع مقررات و موافقت نامه های بین المللی است. همان گونه که در مباحث قبمل اشماره شمد محصموالت کشماورزی بمه       

وان کاالیی که مادی، ملموس و منقول است، از حیث حقوقی تمامی موارد حقوقی تجارت کماال را مشممول میشمود. در ایمن     عن

 بحث ابتدا موافقت نامه های کشاورزی را که از ابتدا شکل گرفته اند را مورد بررسی قرار داده ای .  

( اسمممت. URم شمممده اسمممت، مذاکرات دور اروگوئه )( انجاWTOاز بمله مذاکراتی که مبتنی بر مذاکرات تجارت بهانی )

این مذاکره چارچوب محصممموالت کشمماورزی را تغییر داده اسممت. مه  ترین قواعدی کمه در ایمن ممذاکرات در نظمر گرفتمه      

ب ایمن ممذاکره بما    شممده عبارتند از: دسممترسممی به بزار، یارانه های صممادراتی، حمایت داخلی و استانداردها میباشد. چمارچو 

 گات بوده است.  0337توبیه به قوانینی مانند تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی به مراتس خاص تر از موافقت نامه های 

دستاورد مه  موافقت نامه کشاورزی بانشین کردن تعرفه های تثبیت شده به بای سهمیه واردات است. حاصمل ایمن فعمل و     

برای تغیر قیمت داخلی و کتترل آن با اهرم مالیات است. تعرفه های دو مورد استثناس دارند که بر انفعال دادن مجوز به کشورها 

تجارت محصوالت کشاورزی تأثیر گذار است. این دو عبارتند از تعرفه های تثبیمت شمده بماال و سمهمیه همای تعرفمه ای. همیچ        

نمدارد؛ زیمرا پیچیمدگی در ایمن بخمش، بسمیار بسمیار        محاسبه مشابهی برای تعرفه های تثبیت شده در بخش کشاورزی وبود 

پیچیده تر از سمایر بخش هاسمت که علت آن، وبود سمطوح حداقل و حداکثر و ترکیبی از تعرفمه همای خماص و تعرفمه همای      

ارزشمی اسمت. وبود این دو تعرفه موبس افزایش سهمیه و رقابت بین کشورها شده است به طوری که در حال حاضمر بمیش از   

سهمیه وبود دارد که به سازمان بهانی تجارت اعالم شده است. این سهمیه هما و مسمائل پیراممونی آن بمه کشمورهای       0470

وارداتی استفاده کنند که ماحصل نظام سهمیه است و این حراج رانت حاصل  واردکننده ابازه میدهد که از رانت های خوشایند

ت موبهی است و ارائه کننده رهنمودهایی در مورد نحوه برگزاری چنین حراج از سهمیه به اعتقاد سازمان بهانی تجارت سیاس

 هایی.  

مذاکرات دور اروگوئه، مبنای حقوقی برای اعطای یارانه های صمادراتی به کاالی کشماورزی فراه  کرد؛ این درحالی اسممت کمه   

این امکان با دو شمرط همراه اسمت: نخسمت ایمن  اعطای این یارانه ها برای صمادرات محصموالت تولیدی آشمکارا ممنو  اسمت. 

که یارانه ها را نمیتوان، برای صمادراتی اعطا کرد که پیش از پایان دور اروگوئه از هیچ یارانه ای برخوردار نبوده اند؛ دوم این کمه  

سازمان تجارت بمانی اعمالم   کشورها باید محدوده های کمیی مربوط به هر کشور و هر گروه کاالیی را به طور دقیق به دبیرخانه 

کنند. بنابراین، محدودیت روشنی در زمینه اعطای یارانه های صادراتی وبود دارد؛ بمه ایمن صمورت، فراینمد اعطمای یارانمه هما        

شفافیت بیشتری پیدا میکند و بایگزین نظمامی میشمممود کمه در آن، کشمممورهای صمممادرکننده میتوانسمممتند یارانمه همای         

ر فروش کل مازاد کاالهای کشمماورزی در بازار بهانی، ارائه کنند. گرچمه ابمرای ایمن رویمه از نظمر سیاسمی       نامحدود، به منظو
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دشوار است، ولی ه  اکنون قابل درك است که کشورهای صادر کننده با توج، ه به حج  صادراتی خود به عرصه ممذاکرات وارد  

 33خواهند شد. 

شده روشن و صریح )به رنم  همای سمبز، کهربمایی، قرممز و آبمی( را در زمینمه         موافقت نامه های کشاورزی چهار طبقه تعریف

حمایت داخلی به وبود آورده است که فاقد یک عامل موازی مستقی  در صنعت هستند. چنمین فمرض میشمود کمه تمک تمک       

گرفتمه از صمادرکننده را    کشورها وبود این یارانه ها را به اطال  سازمان بهانی تجارت رسانده اند و باید میزان حمایت صمورت 

اندازه گیری و پایبندی خود به کاهش این یارانه را در صورت امکان اعالم کنند. این طبقه بندی چنمدان روشمن نیسمت و یمک     

شرط صلح را به همراه دارد که در مورد یارانه های کهربایی خواسمتار اعممال محمدودیت همای الزم و شایسمته در زمینمه آغماز        

فراتمر   0333مرکی ببرانی میشود که حمایت )از یک کاالی خاص( از میزان تصمی  گیمری شمده در سمال    مذاکرات عوارض گ

نمیرود، آن ها را از چالش های گات معاف میکند. استاندارد کاالیی یا قواعد حاک  بر ویژگیهای محصوالت، نقش بسمیار مهممی   

تجارت است. برای نمونه، آزمایشماتی کمه دولمت هما بمرای تعیمین        در عملکرد مؤثر کاال در بازار دارد وپشتوانه مهمی برای نظام

بهداشمت   میزان باکتریها در گوشت گاو وارداتی انجام میدهند و در صورت سال  بودن اقدام بمه صمدور گمواهی میکننمد، حمافظ     

میبمرد. صمدور   عمومی است؛ چنین اقدام هایی میزان پذیرش محصوالت کشاورزی وارداتی در میمان مصمرف کننمدگان را بماال     

 گواهیهای استاندارد به تولید کنندگان امکان میدهد که دسترسی به بازار و مقبولیت بیشتری داشته باشند. 

اسمممتانداردها را همچنین میتوان به عنوان موانع تجاری غیرتعرفه ای به کمار بمرد، خمواه بما نیمت تبعمی  آمیمز باشممممد یما          

ت هزینه های شرکت های خاربی را در مقایسه با شرکت های داخلی باال ببرند. حتی اگر نباشمممد. الزامات قانونی ممکن اسممم

هر دو مشمول الزامات یکسان باشند. نوعاً تمام تولیدکنندگان باید آزمایش های مربوطه و ارزیابیهای انطباق را انجمام دهنمد تما    

کنندگان ناچمار باشمند کاالهمای خمود را بمه اسمتانداردهایی       بتوانند وابداستانداردهای بهداشت و ایمنی شوند؛ البته، اگر صمادر 

برسانند که با استانداردهای رایج در داخل کشورشان متفاوت باشد و نیز استانداردها در یمک مقصمد صمادراتی بما اسمتاندارد در      

واهد بود. نمونه تاریخی مقصد صادراتی دیگر تفاوت داشته باشد، هزینه های آن ها بیشتر از هزینه های تولیدگنندگان داخلی خ

در این زمینه، این الزام است که فرآوردهای لبنی وارداتی به اتحادیه اروپا باید از شیر گاوهای نگهداری شمده در مزارعمی تولیمد    

شوند که با دستگاه دوشیده میشود. این قاعده به گونه ای مؤثر، مانع واردات چنین فرآوردهایی از بسیاری از کشورهای در حال 

توسعه میشود، به ویژه کشورهایی که دارای مزار  کوچک بسیاری هستند که ماشینی شدن فعالیمت )مکانیزاسمیون( در آن هما    

مقرون به صرفه نیسممت. تا محدوده ای که این قواعد ه  در مورد تولیدکنندگان داخلی و ه  در مورد واردات اعمال میشمممود،  

با سممازمان بهانی تجارت اسمت؛ با این حال، محدودیت در دسمترسمی به بازار وبود این قواعد تبعی  آمیز نیسممت و مطابق 

 دارد. اگر کشمور صمادرکننده و کشمور وارد کننده، خواسمتار انجام آزمایش های دوباره شوند، این کار نیز بسیار پرهزینه است. 

لی از کاالی مورد معامله به طمور مشمممخ  و روشمممن در    اکنون که تعرفه ها و سممهمیه ها و نیز یارانه ها و حمایت های داخ

تجاری بالقوه معطوف  مذاکرات تجاری بین الملل مطرح شممده، به تازگی توبیه بیشتری به استانداردهای کاالیی به عنوان موانع

اشتی و بهداشمت گیماهی و   شده است. این مساله به صراحت در دور اروگوئه مورد توبیه قرار گرفت و در موافقت نامه تدابیر بهد

 موافقت نامه موانع فنی تجارت، گنجانده شد.  
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 : موافقت نامه تجارت ترجیحی اتحادیه ی اروپاگفتار دوم

از دیگر موافقت نامه های تجاری محصمموالت کشمماورزی میتوان به موافقت نامه تجارت تربیحی اتحادیه ی اروپا اشمماره کرد. 

افقت نامه نقش محصوالت کشاورزی به خصوص میوه های خوراکی و خشمکبار در کسمری تجماری و    نکته قابل توبیه در این مو

 ایجاد تنو  در کاالهای صادراتی است. 

محصوالت کشاورزی هرساله بخش عمده ای از صادرات کشور را به خود اختصاص میدهند. این محصوالت شمامل میموه بمات،    

ه بدون فرآوری و یا با فرآوری نماچیز از زممین همای کشماورزی و بماغ هما بدسمت        سبزیجات، غالت، دانه ها و غذای دام است ک

میآیند. فرآورده های این محصوالت نیز هرساله بخشی از صادرات را به خود اختصاص میدهد که تحمت عنموان صمنایع غمذایی     

 قرار میگیرند.  

ی تعریف شده در کنوانسیون بیع مورد معاملمه قمرار   از بمله محصوالت کشاورزی که به عنوان کاال و با صفت و ویژگیهای کاال 

میگیرد و مشمول موارد حقوقی کاال میشممود، میتوان به موارد زیر اشمماره نمود: گنمدم، بمو، ذرت، شمممکرخام، روغمن آفتماب      

غمالت، آرد؛ کاکمائو   گردان، روغن سممویا، توتون و تنباکو؛ فرآورده های خوراکی گوناگون؛ فرآرده ها از سمممبزیجات؛ فرآوردهای 

و فرآوردهای آن؛ قند و شمممکر و فرآوردهای آن؛؛ چربیها یا روغن های نباتی؛ مواد قابل بافت؛ سمممایر محصموالت نبماتی؛ انگم     

ها، صمغ ها، رزین ها؛ دانه و میوه های روغن دار؛ محصوالت صنعت آردسازی؛ غالت؛ سبزیجات، نباتات، ریشه؛، تخ  پرنمدگان،  

 خوراکی؛؛ قهوه، چای ماته و ادویه. عسل؛ احشا 

 

 و غذایی محصوالت كشاورزیووین  0891بیع بین المللی كاال : مبحث چهارم

وین مشمول تمامی محصوالت کشاورزی میشود این مقمررات و قموانین    0341تمامی موارد حقوقی کاال در بیع بین المللی کاال 

 عبارتند از: 

شامل میشود )و مواردی مانند نق  اساسی، اعالم )اخطار(الغا )فسخ(، تماخیر یما اشمتباه در    را  33تا  35مقررات عام که مواد  -

  .اعالمات، الزام به ابرای قرارداد و قواعد مقر دادگاه، الزام به ابرای عین تعهد و اصالح قرارداد؛ لزوم مکتوب بودن را در بردارد

 

 تعهدات فروشنده: اول گفتار

و مواردی مانند بیان ابمالی تعهمدات فروشمنده، محمل تحویمل )تسملی (،       را شامل میشود 53تا  41تعهدات فروشنده که مواد 

قراردادهای حمل، زمان تحویل، اسناد مرتبط با کاالها، تطابق کاالها، خسازت به کاالها، حق رفع نق  کاالها، حداکثر تما تماریخ   

لث نسبت به کاالها؛ ادعای شخ  ثالث بر مبنای اخترا  یما دیگمر   تحویل، زمان بررسی کاالها، عدم تطابق کاال، ادعای شخ  ثا

مالکیت های فکری؛ اعالم ادعای شخ  ثالث، عذر موبه در دادن اعالمیه؛ حق خریدار در مطالبه ی ابرای عین تعهمد، اخطمار   

رخواسمت ای ماح؛ حق خریمدار  خریدار دائر بر تعیین مهلت اضمافی نهایی برای ابرا؛ رفع عیس بعد از تاریخ مقرر برای تحویل: د

 34در الغای فسخ قرارداد؛ تقلیل ثمن؛ عدم تطابق بخشی از کاالها؛ تحویل پیش از موعد: کاالی بیش از میزان مقرر؛ 

 

                                                           
پژوهشی -، فصلنامه علمی0430ایران و اتحادیه ی اروپا بر تجارت محصوالت کشاورزی؛ نصرالهی، زهرا، ثاقس، حسن و سمیهه افشاریان؛ آثار برقراری موافقتنامه ی تجارت تربیحی بین  - 34

 .051-035، ص  3مطالعات، اقتصادیِ کاربردی در ایران سال اول، شماره 



 هفق و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 364 -343، صفحات 0311 زمستان ،3 شماره ،7 دوره

340 

 

 خریدارتعهدات : گفتار دوم

، زممان  را شامل میشود )و مواردی ماننمد تعهمدات خریمدار، وزن خمال ، مکمان پرداخمت       65تا  54تعهدات خریدار که ماده  -

پرداخت: بازرسی کاالها، پرداخت قیمت بدون نیاز به درخواست فروشنده، تعهد خریدار به تسل  )قب (، طرق ببرانمی موبمود   

برای فروشنده، حق فروشنده در الزام )خریدار(به ابرای تعهد؛ اخطاریه فروشنده دائر بر تعیین یک مهلمت اضمافی نهمایی بمرای     

 وشنده، اعالمیه خریدار برای تعیین یک مهلت اضافی نهایی برای ابرا؛ ابرای، الغای قرارداد توسط فر

 

 انتقال ضمان )ریسک(: سوم گفتار

انتقال ضمان به خریدار، ضمان در  زرا شامل می شود )و مواردی مانند خسارت بعد ا 71تا  66انتقال ضمان )ریسک( که مواد  -

حمل، قواعد عمومی در مورد ضمان، ضمان در فرضمی کمه فروشمنده    قراردادی که مت من حمل کاالست؛ فروش کاال در طول 

 مرتکس نق  قرارداد شده(؛  

را در برمیگیمرد )و ممواردی ماننمدنق  پمیش      44تما   70مقررات مشمترك رابع به تعهدات فروشممنده و خریمدار کمه ممواد      -

ا، فسممخ قراردادهای اقسممماطی، قاعمده کلمی در    دوسمتانه و قراردادهای اقسماطی، تعلیق ابرا، فسممخ قرارداد قبل از موعد ابر

مورد برآورد خسممارات، معامله بایگزین، خسممارت بر مبنای بهای رایج، تکلیف زیان دیده به تقلیمل خسمممارات، بهمره وبموه     

، تکلیمف  معوقه، مسمملولیت ببران خسممارت )فورس ماژور(، اسممترداد منافع حاصممله، تکلیف فروشممنده در حفاظمت از کماال  

 خریدار به حفاظت از کاال، سپردن به انبار، فروش کاال و..( اشاره نمود.

 

 :  نتیجه گیری

در قمانون   عیم . انعقاد عقمد ب ردیگ یقرار م عیمجموعه عقد ب ریاست که ز ییاز بمله قراردادها ییفروش مواد غذاخرید و قرارداد 

بمه   زیم ن ییمواد غذا دی. نمونه قرارداد خرشود یفسخ قرارداد م اینکردن از آن، سبس باطل شدن  یرویدارد که پ یمشخص وهیش

بمه اشمکال مختلمف پرداخمت      ییثمن نمونه قرارداد فروش ممواد غمذا   منعقد شود. یانوناصول ق تیبا رعا دیبا عیاز عقد ب تیتبع

و اگمر روش   دیم ممتن ذکمر کن  پرداخمت را در   خی، حتما مبلمغ و تمار  دیکن یمعامله م یرا به شکل نقد ی. اگر مواد خوراکشود یم

 نیم ا.دیسیبنو قراردادو مبلغ هر قسط و در صورت استفاده از چک، شماره آن را در متن  خیاست، تار یپرداخت به صورت اقساط

 توانمد  یعمل نکردن به آن مم  نیدر مقابل فروشنده است؛ بنابرا داریبه منزله تعهد خر ییقسمت از نمونه قرارداد فروش مواد غذا

 افمت یخود و قبمل از در  لیرا داشته باشد. البته اگر فروشنده به م ییفسخ قرارداد فروش مواد غذا ارید که فروشنده اختباعث شو

از  یلم یبمه همر دل   داریم اسمت کمه خر   یزمان گرید حالتدهد حق پس گرفتن آن را ندارد. لیتحو داریرا به خر عیوبه معامله، مب

 لیتحو یو اگر هنوز به و ردیپس بگ داریرا از خر عیمب تواند یصورت فروشنده م نیا ؛ درشود یمانده ثمن ناتوان م یپرداخت باق

مرابعمه بمه آن در زممان     یمربمع بمرا   نییقبل از انعقاد قرارداد، در خصوص تع نیطرف کند. یآن خوددار  ینداده است از تسل

 نیو اگمر طمرف   شود یآن مربع در متن قرارداد ذکر م. رسند یبه توافق م گریکدیبعد از عقد قرارداد، با  یوقو  اختالفات احتمال

 اگمر .کننمد  یشموند، بمه آن مرابمع ربمو  مم      قرارداددر خصوص  یدچار اختالفات یینمونه قرارداد فروش مواد غذا یبعد از ام ا

دادگماه  بمه   دیم نکنند، در صمورت وقمو  اخمتالف با    نییتع یبهت حل اختالفات احتمال یدر زمان انعقاد قرارداد، مربع نیطرف

 یاز سمو  یدارد و تعمداد خاصم   نیبمه توافمق طمرف    یکامال بستگ ییقرارداد فروش محصوالت غذا یها نسخه تعدادمرابعه کنند.

 نشده است. نییقانونگذار تع
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در نظر نخست دیدی  که قوانین آنسیترال محل رسیدگی نیستند بلکه اعتبارات قانونی هسمتند کمه بمر اسماس آن میتموان بمه       

لمللی یا حتی داوری درون نظام حقوقیای که به قوانین نمونه این نهاد پیوسته باشمد مرابعمه نممود. مسملله ممواد      داوری بین ا

غذایی در افق کلی خود از قوانین بیع و قراردادهای تجاری پیروی میکند اما برخی از مسائل آن را ه  در حقوق ایران و هم  در  

میتموان در  ، ی مثال اگر بیع کالی به کالی صورت بگیرد آنگاه کاال مشمخ  باشمد  حقوق بین المللی تا حدی متفاوت میکند. برا

مورد آن داوری صریحتری داشت اما در مورد محصول مزرعه کشاورزی که حج  بازدهی آن مشخ  نیست این مسلله مع مل  

حمال آن  ؛ کلیت محسوب میشموند ساز میگردد. با اینحال در قوانین آنسیترال تمامی مجموعه مواد غذایی و آشامیدنی بزس این 

که برخی از مواد غذایی بنا بر حقوق ایران با توبه به فقه امامیه که یکی از زیربناترین منابع حقوقی ایران است نه تنهما اکمل و   

بلکه خرید و فروش آن نیز حرام است و اساساً چنین بیعی باطل و البته پیشاپیش دچار بطالن است. از مسیر مباحث ، شرب آن

فوق میتوان به این نتیجه رسید که باید ظرفیت های استثنایی چنین نظام های حقوقی ای نیمز در آنسمیترال گنجانیمده شمود.     

همچنین ورد دومی که اختالف به وبود میآورد مبنای بطالن فقهی بیع دین به دین در فقه امامیه است که در حقوق آنسیترال 

 پذیرفته شده میباشد.

 : گفت در مجمو  می توان

عقمد را بمه هم      تواننمد  یبه طور کامل به توافق برسند، م گریکدیبا  نیطرف یینمونه قرارداد فروش مواد غذا یاگر بعد از ام ا.0

 .آورد یفرد متعهد به وبود نم یبرا یکه در متن قرارداد نوشته شده است، الزام یصورت، تعهدات نیبزنند )اقاله(. در ا

اسمت کمه آن تعهمد از ابتمدا در      نیم فع او نوشته شده است، از انجام آن تعهد صرف نظر کنمد، ماننمد ا  که تعهد به ن یاگر کس.3

 قرارداد ذکر نشده است.

را  ییها داده شده است، قرارداد فروش محصوالت غمذا  که در متن قانون، به آن یگوناگون اراتیبه موبس اخت توانند یم نیطرف.4

 یاسمت کمه تممام    یمعنم  نیم ، بمه ا شود یسلس م اراتید نوشته شده باشد که کافه )همه( اختفسخ کنند؛ اما اگر در متن قراردا

 خود استفاده کنند. یقانون اراتیاز اخت توانند یها نم و آن هاز دو طرف قرارداد سلس شد اراتیاخت

را  عیم آن مب ایم را فسمخ کنمد   معامله  تواند یم یفاسد بوده است، مشتر ییقرارداد مشخ  شود که مواد غذا  یاگر بعد از تنظ.3

 قبول کند و مبلغ خسارت را از فروشنده مطالبه کند.

 .ستین حیصح یمثال، معامله مشروبات الکل یباشد. برا یبا مشرو  و قانون شود یکه مورد معامله واقع م ییکاال.5

 دیکاال متوبمه شمو   لیاما پس از تحو دیده یمارك خاص( انجام م یدنیخاص )مثال نوش ییکاال دیخر یاگر شما قرارداد را برا.6

 باطل است. عیمورد نظر شما نبوده است، عقد ب یدنی، آن نوشیافتیدر یکه کاال

)شامل نام محصول، نام مارك خماص آن، وزن و   دیسیمورد معامله بنو ییاز مواد غذا یقیحتما در متن قرارداد خود، وصف دق.7

 در صورت لزوم، رن (.

مقرراتمی بمرای ت ممین    ، ایی به سود کشورهای صادرکننده است که بهت چیرگی بر عدم موفقیت بمازار در عرصة بیع مواد غذ

کیفیت مواد غذایی صادراتی وضع کند که این مواد از حداقل سطح ایمنی مواد غذایی برخوردار باشند. بحث اصلی این است که 

بمرای  ، ه دلیل خصوصیت اعتممادی ایمنمی ممواد غمذایی    آیا ابرای این مقررات به عهده بخش دولتی یا بخش خصوصی باشد. ب

امکان این که از روی اعتماد متعهد به تهیه صادرات ممواد غمذایی بما کیفیمت بماال      ، مؤسسات خصوصی به ویژه در نبود مقررات

ی مصرف ها برای سلیقه SPS در زمینه بهداشت مصرف کننده و ایمنی مواد غذایی چیزی در ابرای معاهده .شوند وبود ندارد

شود اسمتوار اسمت و بمایی     کنندگان وبود ندارد. ثبات مقررات واردات بر پایه ارزیابی خطر که تنها شامل برآورد احتماالت می
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کننده رابع به خطر یا مالحظات اقتصادی وبود ندارد. حذف این مورد احتماالٌ نتیجه ممذاکرات اولیمه و    های مصرف برای سلیقه

رویکمرد   .از به کسس توافق بوده است. اما ذاتاٌ بنبه ای منفمی و ناخوشمایند در ایمن معاهمده اسمت     براساس مصلحت گرایی و نی

باشمد. در اینصمورت    گیری بامع تر می کنندگان و احتماالت غیر بمعی در چهارچوب تصمی  های مصرف بهتری مشمول سلیقه

 .ل از تجارت مواد غذایی بهتر مشخ  خواهد شدموانع تجاری و منافع حاص، پیوند بین استانداردهای ایمنی مواد غذایی

 

 پیشنهادات

نخسمت اختصماص   : در این راستا دو پیشنهاد مه  در طول نگارش این پژوهش به نظر رسید که ضرورت آنهما احسماس میشمود   

ن بما قموانین   کارگروه تقنینی و کارشناسی در زمینه استخراج دقیق قوانین متفاوت مربوط به مواد غذایی در ایمران و تطبیقمی آ  

آنسیترال و احیاناً استفاده از قوانین بین المللی و یا در صورت مشاهدة چنین خألیی در قوانین آنسیترال توصمیه کمردن بمه آن    

ثانیًا مبادرت به طرحهای تحقیقاتی مبتنی بر تحلیل تطبیقمی حقموق تجمارت ممواد غمذایی و آشمامیدنی ایمران و قموانین         ؛ نهاد
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