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 المللی دعواي فسخ قرارداد با استناد به مواد کنوانسیون بیع بین

  میالدي: 1980کاال مصوب سال 

  بازاریابی و عرضه شرحی بر پرونده شرکت

  1اوي گرینی تجاري شرکت و گرینی شرکت علیه والرو
  

  *مترجم: معین فروغی
  

 پرونده مبادرت نمـوده اسـت مربـوط بـه یکـی از آراء     رجمه آنچه نگارنده به ت

در صـادره  باشـد. ایـن رأي    با فسخ قرارداد مـی ارتباط هاي آمریکا در  قضایی دادگاه

است. مطالـب اسـتنادي   حقوق قرارداده زمینه ترین آراء در مهمجمله از، 2006سال 

 1980مصـوب  (المللـی کـاال    برگرفته از مـواد کنوانسـیون بیـع بـین     مزبور، در رأي

لـو و عـرف تجـاري    حقـوق کـامن  از  مقتبس ،دادگاه تو استدالال باشدمی )میالدي

. ازجمله مطالب مستند در رأي مزبور، بعضی اصطالحات قراردادي میـان  المللی نبی

در قراردادهـاي   موجـود » Take or Leave It«انند قاعده ماست قرارداد  طرفین

باالتري برخوردار است شرایط خـود  مکاس طرفی که از قدرت  ،طبق آن که الحاقی

در حقـوق آلمـان و   » Nachfrist« قاعـده نیـز   و کند طرف مقابل تحمیل می  را به

المللـی کـاال    سیون بیـع بـین  ـنوانـ ـک 25اده ـدر مـ ندرج ـ(م اسی قراردادـنقض اس

جدید بودن بعضی از اصطالحات مورد استنادي در ایـن رأي   به . نظر)1980مصوب 

الملل،  با توجه به اهمیت ترجمه صحیح و دقیق اصطالحات حقوق تجارت بیننیز و 

  
  المللی کاال به آدرس:  برگرفته از سایت کنوانسیون بیع بین .1

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060404u1.html 
United States 4 April 2006 Federal District Court [New Jersey] (Valero 
Marketing & Supply Company v. Greeni Oy & Greeni Trading Oy)  

]Cite as: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060404u1.html[  
  المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران گذاري بین دانشجوي دکتري حقوق تجارت و سرمایه *

Foroughi.moein@gmail.com 

   118/  1395، تابستان 15قضایی، شماره  يفصلنامه رأي: مطالعات آرا

را هـدف قـرار   کل ممکـن  ـترین شـ  یقـقوقی به دقـطالحات حـاصرجم، ترجمه ـمت

  .داده است
  

 مشخصات رأي

 )2006آوریل  4( 2006.04.04گیري:  تاریخ تصمیم

 متحده  : ایاالتحوزه قضایی

 ]، نیوجرسی [دادگاه فدرال بدويمتحده  دادگاه بخش ایاالتمرجع رسیدگی: 

  جی دیبیویس قاضی:

 . (دي.آر. دي) 5254. 01: سیو. دعاوي حقوقی شماره پرونده / شماره دفتر ثبت

شرکت عرضه و بازاریابی والرو علیه شـرکت گرینـی و شـرکت تجـاري      نام پرونده:

 اويگرینی 

 ژوئـن  15در متحده، ایالـت نیوجرسـی     دادگاه بخش ایاالت خالصه روند قضاوت:

بعد از تجدیدنظرخواهی از رأي، رأي در حـوزه قضـایی    .رسیدگی بدوي کرد 2005

سومین حوزه قضایی) بررسی مجدد شد که خالصه رأي دادگـاه  دیدنظر (دادگاه تج

نقض بخشی از رأي بـدوي و اعـاده پرونـده بـه دادگـاه نخسـتین بـراي         ،تجدیدنظر

   رسیدگی مجدد بود.

  فنالند (خوانده) کشور فروشنده:

 حده (خواهان) مت  : ایاالتکشور خریدار

 (بنزین سنگین)  کاالي موضوع قرارداد: نفتا
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CASE NUMBER/DOCKET NUMBER: Civ. 01-5254 
(DRD) 
CASE NAME: Valero Marketing & Supply Company v. 
Greeni Oy & Greeni Trading Oy 
CASE HISTORY: Summary judgment proceeding: U.S. 
District Court, New Jersey 15 June 2005; appellate 
review Circuit Court of Appeals [3rd Circ.] [reversed and 
remanded] 
SELLER'S COUNTRY: Finland (defendant) 
BUYER'S COUNTRY: United States (plaintiff) 
GOODS INVOLVED: Naptha 

  یادداشت مترجم: 

المللـی فنالنـدي (فروشـنده)، و شـرکت آمریکـایی       میان شرکت تجاري بـین 

منظور فروش مقادیر معینی نفتا قراردادي منعقد گردیـد کـه طبـق آن،    (خریدار) به

اي باشد که توسـط فروشـنده تـدارك دیـده شـده و      بایستی محموله کشتینفتا می

اي نیست. محدوده زمانی معین و چنین کشتی طور غیرمعقول قادر به ردخریدار به

بـود.   2001سـپتامبر   20الـی   10مقرر براي رسیدن بار به مقصد (بندر نیویورك)، 

 1»کشتی بیر.جی«فروشنده طی یک اقدام جانبدارانه و بدون تأیید قبلی خریدار، از 

کشتی که شرکت خریدار به محض اطالع از این موضوع، طورينماید؛ به استفاده می

کند، اما فروشنده هیچ شانسی براي یـافتن کشـتی جـایگزین در آن     مزبور را رد می

شـده از   مقطع زمانی نداشت، زیرا قرار بود بیر.جی، حجم عظیمی از نفتاي خریداري

  هاي مختلف را حمل کند. شرکت

سـپتامبر   22تـا  عدیـده نتوانسـت بـار را     بـا مشـکالت  طی رویارویی فروشنده در 

شـده   زمان تعیـین  تأخیر دربه معناي دو روز این امر  صد موردنظر برساند. وبه مق 2001

، خریـدار پیشـنهاد جدیـدي مطـرح     محمولـه تـأخیر دو روزه   بابود.  در قرارداد براي اجرا 

رسـیدن  ) 1: شـرط سـه    بهمحموله و بار بود منتها  نشان از قصد وي براي خریدکه  نمود

کاالهـا  ) حمـل  2؛ اولیـه قـرارداد  مقـرر  از زمـان  روز بعـد   چهـار حداکثر ظرف  محموله،

فروشـنده ایـن    کاهش ثمـن قـرارداد بـه میـزان مشـخص.      )3؛ هاي سبک وسیله قایق به

  
1. Vessel Bear. G. 
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.جـی بـه   رسـیدن بیر  حـین تدارك هیچ قایقی در هیه و پیشنهاد را پذیرفت، اما قادر به ت

علیه فروشنده اقامه دعـوا  ، خریدار به دلیل نقض قراردادآن،  نیویورك نبود. متعاقب بندر

النفـع) ناشـی از قیمتـی    (عـدم  رفتـه  متقابـل منـافع ازدسـت    یدعواینیز . فروشنده نمود

    کرد.اقامه  ،تر از قیمت قراردادي پایین

رد اي هشایسـت نحـو  و قبل از بررسی هر موضـوعی، بـه  گام نخست ، در دادگاه

لذا عـودت دادن آن   ،دانست بیر.جی توسط خریدار را امري غیرمعقولکردن کشتی 

آیـا تـأخیر در    :کـه پرداخـت  به ایـن مسـئله    متعاقباً و شمار آوردنقض قرارداد بهرا 

شـمار آمـده و خریـدار را مسـتحق     ، نقض اساسی قرارداد بهتحویل توسط فروشنده

در  ؟کند یـا خیـر   کنوانسیون بیع کاال می 49و  20اعالم فسخ قرارداد بر طبق مواد 

ـــاه ادعـــادگــجریــان ایــن موضــوع، د ــاده  )ب(دار را مشــمول بنــد ـاي خری  49م

قـرارداد را در صـورت عـدم تحویـل کـاال       سـازد  که خریدار را قادر می ـکنوانسیون  

بـا   باطـارتـ دار در ـوسـیله خریـ   شده به تعیین زمان تمدید مدتتوسط فروشنده در 

حقیقت اگر خریدار، کشتی بیر.جـی را  . درداند نمی ـکنوانسیون فسخ کند   47ماده 

کـرد، فروشـنده قـادر بـه      جلوگیري نمـی محموله از تخلیه فوري نیز و اشتباه رد،  به

  قرارداد بود. زمان اضافی براي اجراي تحویل نفتا در مدت

زمان تمدیدشده براي اجراي قـرارداد توسـط    عالوه، توافق جدیدي که مدتبه

 47شـد؛ چراکـه طبـق بنـد دو مـاده      تلقـی نمـی   کرد معتبـر  فروشنده را فراهم می

منظور اجراي قرارداد، مهلت معقـول و بیشـتري تعیـین    کنوانسیون، خریداري که به

یـک از طـرق جبـران     تواند به هـیچ  کند در مدت مزبور از بابت نقض قرارداد نمی می

  خسارت ازجمله تقلیل ثمن، متوسل گردد.

یر در تحویل توسط فروشـنده نقـض   تأخ ،کنوانسیون 49ماده  )الف(طبق بند 

شـده قـرارداد    روز بعـد از زمـان تعیـین    تنهـا دو د. فروشـنده  مـ آمیشمار اساسی به

نماید و خریدار هم قادر به آمیختن نفتـا بـا دیگـر    توانست شروع به تخلیه بارها  می

شـده،   هـی دکه طبق برنامه سازمانترکیبات و ترخیص محصول نهایی بود درصورتی

، مسـتنبط  اینبنابر. گرددوارد بازار  2001سپتامبر  30 نهایی باید تا قبل ازمحصول 

وزه براي اجـراي قـرارداد   چهار ر قادر به اعطاء یک مهلت ،خریداراز مطالب مذکور، 

صـدور رأي  زمان در اینجا قید تعهـد نبـوده اسـت. درنهایـت،      ،دیگر  عبارت  بود؛ به
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مستحق خسـارات ناشـی از تـأخیر دو روزه    تنها  ،که خریدار نحو است ینبددادگاه 

حق خسـارات ناشـی از نقـض قـرارداد توسـط      ـمستـ  ،دهـفروشنـ و  باشد االها میـک

  .استخریدار 

   رأي: ترجمه

  . وقایع1

پرونده مزبور درمورد اقامه دعوا به علت نقض قرارداد است. خواهان پرونده، 

شده است و محل  تأسیس» دلوار«که در ایالت » والرو«شرکت عرضه و بازاریابی 

باشد. در تمامی موارد تجارت، کاالهاي مربوط به دعوا  تجارت آن، ایالت تگزاس می

ایالت نیوجرسی، اجاره داده » آمبوي«واقع در اسکله  1»استولتیون«به تأسیسات 

شده از اشخاص ثالث در درجات  شد؛ جایی که این کاالها با ترکیبات خریداري می

شد. خوانده، شرکت تجاري  هاي جدید، مخلوط می رمولمختلف بنزین با ف

المللی بنزین است که تحت قوانین  باشد و آن یک شرکت تجاري بین می 2»گرینی«

  کشور فنالند تأسیس شده است.

تاجر مجرب  و »گرین« مدیرعامل ـ 3»ایکا کوکو«، 2001در آگوست سال 

دارانی که ایکا کوکو با او  انباري از نفتا براي فروش داشت. یکی از سهام ـنفتی  هاي فرآورده

فید استاك پترولیوم استارسپالي »  شده از شرکت ثبت 4،»وندرهات سیز«داشت ارتباط 

در ایالت نیوجرسی بود. وندرهات در طی مکاتبات  5کننده بزرگ مواد خام نفت) (عرضه

الرو که مسئول عملیات ترکیب مواد شرکت والرو تاجر شرکت و ـ 6»استارت برت«خود با 

، مشخصات پیشنهادي نفتا را به اطالع وي رساند. در این هنگام ـ در استولتیون بود 

آنکه ها با یکدیگر تعامل داشتند بی مذاکرات قراردادي میان طرفین شکل گرفت. آن

وافق نمودند در فاصله ، طرفین ت2001آگوست  15اي انجام گیرد تا اینکه مستقیماً معامله

هزار تن نفتا به مخازن ساحلی  25000، شرکت گرینی 2001سپتامبر  20الی  10میان 

  
1. Stolthaven 
2. Greeni 
3. Ilkka Kokko 
4. Seez Vanderhoth 
5. Starsupply Petroleum Feedstocks Inc. 
6. Stuart Burt 
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شرکت والرو در استولتیون تحویل دهد. در آن زمان محصول نفتا در انباري واقع در 

 آلمان قرار داشت.» هامبورگ«

تاجري چون هاي نفتی تغییرپذیر است و  ها براي فرآورده بدیهی است که قیمت

ها  گذاري، تمایل به مدلی دارد که در آن، قیمت هاي مختلف قیمت برت از میان مدل

هاي  منظور فرآوردهتوجهی را به نوعی سنجیده شوند که حاشیه امنی از سود قابل  به

شده در این معامله، ناشی از ترکیب مواد مستعمل، براي او فراهم آورد. قیمت توافق

براي محصوالت نهایی که  2تعیین شد. نرخ ارز آتی 1کنار کشتیصورت تحویل در  به

صـورت بنـزین ارز تجـاري     صورت تحویل در محل کار است، مقارن با ماه اکتبر به به

  به ازاي هر گالن نفت بود. 1515کمتر از تخفیف  3نیویورك

بود و ارتباط به  شدهقید و ثبت معامالتی وندرهات  سنددر ، توافق شروط مورد

 شروط موردمزبور،  کرد. تأییدیه وندرهات با کوکو را تأیید میاز سوي دورنگار  شیوه

) و 2001دسامبر  20الی  10( فرآورده، کمیت، کیفیت، زمان تحویل ازجمله: توافق

 شودارسال با آن کشی که قرار بود نفتا  داد. نفت شرح می تفصیل قیمت قراردادي را به

(هرچند اجتناب از پذیرش این امر،  ل اداره دریایی شرکت والرو قرارگرفته بودقبو مورد

مالکیت و ریسک ضرر و خسارات وارده به نفتا بر عهده شرکت  کاري است نابخردانه)، و

گرینی باقی خواهد ماند تا فرآورده در بندر مقصد در یک ارتباط تنگاتنگی بین تماس با 

  تحویل داده شود.کشتی و خط ساحلی بندر مقصد، 

، شرکت والرو تأییدیه مکتوبی به شرکت گرینی ارسـال  2001آگوست  17در 

حاضر، مـواد    پروندهترین مواد در  موادي مشابه بود. ازجمله مهم  دربردارنده که کرد

 4»انتی.بی.کشتی «از  2001آگوست  20 الی 10مربوط به تحویل در فاصله زمانی 

و موافقـت نهـایی    تأییـد  مـورد کـه  ـ  شده توسط فروشنده تدارك دیده 4»انتی.بی.

  
1 .Ex Ship:  یکی از قراردادهاي اینکوترمز است که در آن، فروشنده کاال را در بندر مقصد و در کشتی به

 دهد. خریدار تحویل می

2 .Futures Market or Futures Exchange A : یک بازار مبادالت مالی مرکزي واقع در آمریکاست

 توانند قراردادهاي تجاري آتی خود را استاندارد نمایند. یمکه در آن مردم 

3.(NYMEX)  New York Mercantile Exchange The:  یک مرکز معامالت آتی کاالست که تحت

 گیرد. یمقرار  استفاده موردباشد و براي تعیین نرخ ارز آتی معامالت، شیکاگو میمالکیت شرکتی آمریکایی در 

4  . Vessel T.B.N 
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طـور غیرمعقـولی رد    به بایستمینپذیرش و توافقی باشد. چنین  می ـخریدار است  

گونه مخالفتی با تأییدیه شرکت والرو ندارد و  شد. شرکت گرینی اظهار کرد: هیچ می

کشتی براي حمل نفتـا وارد  کوکو با مباشرین مالکین کشتی براي فراهم آوردن یک 

 مذاکره شد.

کشـتی را   آن ازقضـا وي کشتی بیر.جی را به کوکو معرفی کردند.  ،کارگزاران

منظـور حمـل   مرتبـه بـا کشـتی مزبـور، بـه      15یا  10که سابقاً طوريبهشناخت می

تـرین  آنکـه کوچـک  منعقد کرده بود بـی » اجاره کشتی«هاي نفتی، قرارداد  فرآورده

قبـل از انعقـاد    ـ 2001قراردادها بروز کرده باشد. در اوایل آگوست  مشکلی در این

نفـت  «هاي گرینی و والرو وارد مذاکرات قراردادي براي فروش شرکت ـقرارداد نفتا  

بایسـت از اروپـا بـه سـمت      از گرینی به والرو،  شدند. نفت گاز خأل مـی   1»گاز خأل

شـد.   حمـل مـی   2»کرپس کریستی ایالـت تگـزاس  «تأسیسات شرکت والرو واقع در 

مواد به شرکت والرو معرفی کـرد و   شرکت گرینی، کشتی بیر.جی را براي حمل این

  را پذیرفت. مزبور نیز آن شرکت

اد اجاره کشتی را با متصدي حمل کشتی در ابتدا شرکت گرینی، قرارد

زمانی معقول براي تحویل،  بیر.جی براي تحویل نفتا مشروط به رعایت مدت

منعقد نمود تا بعد از تأیید آن، بیر.جی براي بارگیري وارد بندر هامبورگ شود. 

هیچ توضیحی به شرکت والرو،  احتیاطی، و بی شرکت گرینی با بی آگوست، 29در 

آگوست بیر.جی را به شرکت والرو معرفی کرد.  30گیري نمود و در کشتی را بار

 3»ون. ولچـجیس«لع گردید. ـتارسپالي مطـرکت اسـریق شـت والرو از طـرکـش

مدیر  ـ 4»الرنس. آر. اسمیت«از  ـمسئول کارخانه و عملیات شرکت والرو  ـ

خواستار ارزیابی کشتی شد؛ چراکه یکی از  ـعملیات دریایی شرکت والرو 

هاي نفتی هنگام تحویل  هاي حامل فرآورده هاي اسمیت ارزیابی کشتی مسئولیت

به والرو بود. بنابراین، امنیت در دریا و بندر را تضمین، و اعتماد به تحویل را 

  
1. Vacuum Gas Oil (VGA): 

تواند مورد استفاده  ها می شده از بنزین که در واحدهاي کاتالیزوري پاالیشگاهنفتی است سنگین و استخراج

  قرار گیرد.

2. Corpus Christi, Texas 
3. Jason Welch 
4  . Valero's Lawrence R. Smith 
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 خود نسبتاً  نوبه کرد. فرآیند ارزیابی در شرکت والرو در آن زمان به تقویت می

ترسیم این روش  اي درگونه آموزش رسمی شخصه هیچجدید بود و اسمیت به

. وي به علل مختلف، بیر.جی را رد کرد که ازجمله آن دالیل: ندیده بودارزیابی 

 15هاي با قدمت بیش از  کارانه شرکت والرو در رد کشتی ) سیاست محافظه1

جثه بودن کشتی ال ) عظیم2سال قدمت داشت)؛  20سال (که کشتی بیر.جی 

) قدمت فناوري آن، زیرا 3مزبور که مختص حمل سنگ معدن و نفت بود؛ 

  اي داشتند.ونقل، درگذشته با آن مشکالت عدیده متصدیان حمل

بازرسـی کشـتی   درخصـوص  بازرسـی کشـتی     شده اصالحگزارش گونه، و این

 گـزارش  اسـت . گفتنـی  مورد ارزیابی قـرار داد  را 2001فوریه  12بیر.جی در تاریخ 

ذکـر   را زنامخـ  فوقانی هاي ها در لبه و بعضی فرسودگی ،سن کشتی را تأیید مزبور،

 بود. یبخش زارش رضایتگرفته  هم کرد، اما روي می

پاسـگان  «اسـمیت آخـرین اطالعـات گـزارش تبـادل اطالعـات ایـالتی بنـدر         

و اذعـان  مورد ارزیـابی قـرار داد    2001ژوئن  30ایالت متحده را در تاریخ » ساحلی

 2001سـپتامبر    30هـاي کشـتی در    نامـه  نمود که تاریخ بعضی از اسناد و گـواهی 

در  موضــوع، 2000اکتبــر  29منقضــی شــده بودنــد. و همچنــین بیــان داشــت در 

نـوامبر   16گزارش مـنعکس و ثبـت گردیـده اسـت و بـا ورود کشـتی بیر.جـی در        

در حال نشـت بـود و   به بندر نیویورك، سوخت نفت از مخازن سنگین نفتی  2000

گـالن نفـت در    30با از میان رفتن اتصـاالت میـان مخـازن، منجـر بـه آزاد شـدن       

مخازن گردید. اگرچه بعدها با تعمیـر موقـت، ایـن عیـوب قبـل از حرکـت کشـتی        

قبـل از حرکـت بـه     می بایسـتی کشتی «برطرف شد، زیرا در گزارش قید شده بود: 

در حـال حمـل بـراي جلـب رضـایت      شـود، بـار نفـت     سمت آمریکا تعمیـر دائمـی   

توان گفت اسـمیت از اینکـه تعمیـرات،    نوعی میبه». شود عودت  1»جامعه طبقاتی«

صورت گرفته است یا خیر، و نیز از اینکـه شـرکت والـرو اخیـراً کشـتی بیر.جـی را       

اطالعـی نمـوده و صـرفاً از ایـن     براي حمل نفت گاز خأل تأیید کرده است اظهار بی

اي در بوده است کـه وي حـدود یـک سـال قبـل از تخلیـه محمولـه       موضوع مطلع 

توسـط کشـتی بیر.جـی، بـا تأسیسـات      » کرپس کریسـتی «تأسیسات والرو واقع در 

  
1. Class Society 
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تماس گرفته بوده و درباره حمل مربوطه استیضاح نموده ولـیکن هـیچ پاسـخ و یـا     

  درنگ موضوع را تعقیب و پیگیري نمود.  توضیحی دریافت نکرده بود، لذا بی

در نظـر   بـا  ورا در کمتر از یـک سـاعت کامـل کـرد.     خویش   اسمیت ارزیابی

سـال   15هاي باالي  تأیید کشتی  سن کشتی و سیاست شرکت والرو در عدمگرفتن 

آیجـا  «و نیـز   »ولـچ « وي .خـود را بـر رد کشـتی بیر.جـی نهـاد      ، بناي تصمیمسن

مـا  «  :کـه این سـاخت مبنـی بـر    مطلـع  را از تصمیم خـود از شرکت گرینی  1»آنتوال

متأسفانه این کشتی معیارهـاي    .تعیین کشتی بیر.جی توسط شما را دریافت کردیم

شرکت والرو را براي قبول در این زمان ندارد. ما باکمال مالیمت درخواسـت داریـم   

  .»که شما کشتی دیگري را براي بررسی ما تعیین کنید

رکت استارسـپالي و  این تصمیم منجر به آشفتگی در شرکت گرینی شد. کوکو شـ 

حتی شخص ولچ را مستقیماً مورد استیضـاح قـرار داد، امـا هـیچ توضـیحی جـز اینکـه        

گاه توضـیح  عاید او نگردید؛ معیارهایی که هیچ» بیر.جی معیارهاي شرکت والرو را ندارد«

  داده نشد. و تأکید والرو بر عدم لغو تصمیم بود.  

فـراهم نمـودن کشـتی دیگـر را     از طرفی شرکت گرینی در آن مرحله، امکان 

توانسـت  هاي نفتـی مـی   تن فرآورده 56000نداشت، لذا کشتی بیر.جی با گنجایش 

 2»تالین استونیا«تن)، باشد. شرکت گرینی، در شهر  25000حاملِ بار شرکت والرو (

 28نفتایی با درجه و کیفیتی یکسان با نفتـاي موجـود در هـامبورگ، داشـت و در     

بـراي تحویـل در   » نرتویلیا«به  3»نفتاي تالین«وش درصدي از منظور فرآگوست به

 سپتامبر، منجر بـه فـروش    7بندرگاه نیویورك وارد انعقاد قراردادي شد و مذاکرات

براي تحویل در بندرگاه نیویورك گردید.  4»تاسکو«نسبت متعادلی از نفتاي تالین به 

  داد.  کرد و تحویل می بایست تمام بار را حمل میبنابراین، کشتی بیر.جی می

چند روزي بـه   شده از هامبورگ راطبار مخلوحاملِ حرکت بیر.جی  ،دو اتفاق

، انداخت. شرکت گرینی براي حمل نفتا از تالین به کشـتی بیر.جـی  و تعویق تأخیر 

لولـه انتقـال نفتـا    به میزان کافی از یکی از دو کشتی،  ؛دو کشتی را اجاره کرده بود

  
1. Aija Antola 
2. Tallinn, Estonia 
3. Tallinn Naptha 
4. Tosco 
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انتقـال نفتـا    منظورهها ب فی، آن لولهمکحد به در صورت دارا بودن یا  برخوردار نبود

دو بایسـتی  می ،هاي مناسب لوله نمودنفراهم براي نبودند.  مناسبمزبور به کشتی 

گنجـایش   ظرفیت و موردشد و به علت اطالعات غلط گرینی در صرف میروز زمان 

 افتـاد  اتفاق مـی ي نفتا در بیر.جی در آنجا بارگیربایست میتأسیسات هامبورگ که 

و همچنـین  حجـم نفتـا را نداشـتند)    میـزان  (تأسیسات هـامبورگ گنجـایش ایـن    

   نیاز بود.به دو روز تمدید  ،و بارگیري نفتا دیگر انتقال به تأسیساتمنظور  به

هامبورگ حرکت نکـرد.   رسپتامبر از بند 10، کشتی بیر.جی تا هاخیرأاین ت در پی

یـک روز   ـ  سپتامبر 21ن تحویل با تخمین زمان ورود در بندرگاه نیویورك اولین روز زما

ن حین بیر.جی دچار طوفـانی شـدید در دریـا    ای درکه  بود ـ  مهلت تحویل  بعد از آخرین

  دیگري به مدت یک روز گردید.تأخیر  این امر منجر به شد و 

معرفی کرد.  1»نورتویل«کشتی بیر.جی را به تاسکو و  ،گرینی سپتامبر 12در 

ه جثـه عظیمـی کـ    سبب، بلکه به آن علت  ناکاراییبیر.جی را نه به  ،هر دو خریدار

طـرفین،  توافـق  ، لذا بـا  ، رد کردندنبود و نورتویلتخلیه بار در اسکله تاسکو قادر به 

، خریـداران د. و بدین نحـو  به خریدار تحویل داده ش منتقل، وهاي بزرگ با لنجنفتا 

  ر اختیار گرفتند. د با موفقیترا  گرینی شده توسطيخریدار هايلنج

همچنین از میان دو شرکت (گرینی و والرو)، والرو به کشتی بیر.جی اجـازه تخلیـه   

بار در استولتیون را نداد و بدیهی است که بیر.جی با توجه به اتفاقات مـذکور، در فاصـله   

از مباحثـات ونـدرهات بـا    سپتامبر قادر به رسیدن نخواهـد بـود. بعـد     20الی  10زمانی 

بردن یـا  «سپتامبر به وندرهات اجازه داد تا پیشنهادي مبنی بر  14استارت برت، وي در 

  هنگام تحویل کاال ارائه نماید.  عنوان رفتار عرفی به به 2»گذاشتن کاال

شده، مورد تأیید اداره دریایی شـرکت والـرو قـرار گرفتـه      اینکه کشتی تعیین

و محرز شده بود، بـه همـین دلیـل گرینـی تصـمیم گرفـت         است در قرارداد معین

هـاي  جوسـیله لـن   کشتی بیر.جی را اجاره نماید. حمل این حجم عظیم قراردادي بـه 

گونـه تعهـد    قبول اداره دریایی شرکت والـرو نبـود، امـا ازآنجاکـه هـیچ      بزرگ مورد

، اداره قراردادي براي انجام چنین کـاري بـراي اداره عملیـاتی والـرو وجـود نداشـت      

هـایی بـراي ایـن    لـنج چنین  بکارگیري و لزوم، موافقت نمود که در صورت ضرورت

  
1. Northville 

2 .»Take or Leave It:« الحاقی میان فروشنده و خریدار؛  عقود درخصوص اي استاصطالح، قاعده این

 طرف و کند. می تعیین خود را قرارداد شروط همه برخوردار است باالتريمکاس  قدرت طرفی که از یعنی

 گردد.می منصرف قرارداد انعقاد از است و یا قرارداد شروط ملزم به پذیرش کلیه یا مقابل
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گردد گونه استنباط میبا توجه به مطالب مذکور، این عملیات ایرادي نخواهد داشت.

چنـین  کشـتی بـا     اجـاره قـرارداد  مبنـی بـر انعقـاد    از گرینی با درخواست که والرو 

هرگونه تأخیر عملیاتی به علت مشکل بـودن بـازار    یتمسئول، قصد دارد از هایی لنج

  شانه خالی کند.، و یا کمبود آن لنج

  بنابراین، براي تعیین قیمت و زمان تحویل، دو نکته را باید لحاظ نمود:

سپتامبر، غیرممکن بـود   20با در نظر گرفتن تعهد بیر.جی به تحویل در اوالً، 

  که نفتا را در موقع قراردادي تحویل دهد.

، والرو خواهان دریافت تمام حجم محصول توسط مزبوروقایع ثانیاً، با توجه به 

بـه علـت ایـن     1باشـد.  خـود مـی    سـپتامبر در پایانـه   24شـب   گرینی، قبل از نیمـه 

دالر به ازاي هر گـالن آمریکـا، تعـدیل     0.0175مقتضیات، قیمت قرارداد با تخفیف 

گونـه تعهـدي نسـبت بـه      داد، هـیچ خواهد شد. با گذشت این موعد، والرو طبق قرار

 20هاي نفتایی کـه تـا    قبول هیچ کاال یا محصول بیشتري ندارد. به ازاي تمام گالن

  شود، والرو تمام قیمت قراردادي را پرداخت خواهد کرد. سپتامبر تحویل داده می

 قـرارداد را ، وسـیله کشـتی بیر.جـی    به کاال والرو ادعا کرد که گرینی با ارسال

، لذا والرو به شده براي تحویل را رعایت نکرده است برنامه زمانی تعیین ،نمودهنقض 

تـن نفتـا    25000ی گرینی از تحویل ایتواناز عدم  ناشیشده خسارات متحمل علت

، 2001سـپتامبر   24یا حداقل تا  2001سپتامبر  20 الی 10بین تاریخ ) لرواو (وابه 

الـرو  و، گرینـی همچنـین بنـا بـه ادعـاي     دادگاه شکایت و ادعاي خسارت  کـرد.  به 

از قبـول نفتـا در بـازه زمـانی     اجتناب کشتی بیر.جی و   قرارداد را با رد غیرمعقوالنه

 خسـاراتی کـه در   ابتاست و ب نمودهشده، نقض  معقولی بعد از انقضاي تاریخ تعیین

  .مدعی خسارت شد تحت قیمت قراردادي متحمل شده آن، فروش

  اعمال   بل. صالحیت و قانون قا2

»U. S. C« 28دادگاه مطابق عنوان 
. برخـوردار اسـت  صـالحیت مـاهوي   از  2

دالر  75000هـا مـازاد بـر     در مواردي که منافع و هزینـه  A1) 2( 1332ماده  طبق

  
سپتامبر بود اما طرفین توافق کردند که تـاریخ   23شده میان طرفین تاریخ تحویل،  نامه اصالح . در موافقت1

 سپتامبر باشد. 24تحویل، واقعی 

2. U.S. Code › Title 28 › Part IV › Chapter 85 › § 1332(28 U.S. Code § 1332 - 
Diversity of citizenship; amount in controversy; costs) 
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داراي دادگـاه آمریکـا    گـردد شهروند آمریکایی و خارجی دعـوا مطـرح    میانباشد و 

همچنـین  بـه درخواسـت والـرو و    رسـیدگی   منظور هبباشد، لذا صالحیت ماهوي می

حقـوق و تکـالیف    صـادر نمـود:  رأي مزبـور چنـین   براساس مقررات  موجز،قضاوتی 

  گیرند. قرار می 2المللی کاال مشمول کنوانسیون بیع بین ،قراردادي والرو و گرینی

  موضوعات مورد اختالف. 3

  معقول بودن رد کشتی بیر.جی) الف

شـده   والرو و گرینی مبنی بر این امر بود که کشتی تعیـین نامه اصلی میان  موافقت

طور غیرمعقـول رد  توسط گرینی مورد قبول خریدار است...، پس چنین پذرفتنی نباید به

 ی تأمـل برانگیـز  پرسشـ رد کشتی بیر.جی توسط والرو یـک   یا نبودن گردد. معقول بودن

رسد کـه رد کشـتی بیر.جـی    یاست. دادگاه بنا به ارزیابی مدارك موجود به این نتیجه م

  توسط شرکت والرو، غیرمعقول و نقض قرارداد بوده است. 

  تأخیر در تحویل )ب

طبـق  مکلف اسـت   ،دارد بایع بیان می کاال المللی کنوانسیون بیع بین 30ماده 

اوضـاع و احـوالی کـه زمـان تحویـل      نیز بنا به اقتضاي و مزبور نوانسیون کقرارداد و 

مضـافاً   )ب(بنـد   33. مـاده  نمایـد شود کـاال را تسـلیم    دقیق تعیین می ،در قرارداد

، زمـان و  یـا براسـاس آن  اسـت  شده   مدتی معین ،چنانچه در قرارداد :دارد مقرر می

در مدت مزبور تحویل گـردد. کشـتی بیر.جـی در    کاال باید  باشد تعیین  قابل مهلتی

تخلیـه  بـراي  یورك رسـید و   به بندرگاه نیو 2001سپتامبر  22بامداد  3:30ساعت 

در حتـی   ،. بنـابراین بود آمادهسپتامبر  22بعدازظهر  3یا  2 ساعت رمحموله خود د

نیـز در صـورت دادن مجـوز از سـوي وي     و از سـوي والـرو   بیر.جی صورت پذیرش 

  
1  . 28(1332 A(2): citizens of a State and citizens or subjects of a foreign state, 

except that the district courts shall not have original jurisdiction under this 
subsection of an action between citizens of a State and citizens or subjects of a 
foreign state who are lawfully admitted for permanent residence in the United 
States and are domiciled in the same State;-See more at:  
http://codes.lp.findlaw.com/uscode/28/IV/85/1332#sthash.Wps3IoDV.dpuf 

2. the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods ("CISG") 
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خـارج از بـازه    ،تحویـل باید گفت بـاز هـم   ، در پایانه استالتیونخود  تخلیه بار براي

  گرفت.می انجام )سپتامبر 20 الی 10فاصل  نی خارج از حدیع( زمانی قرارداد

 و( تحویل نداده اسـت  ،حقیقت که گرینی نفتا را در موقع مقرر قراردادياین 

شده بـود، تحویـل داده نشـده بـود)، رسـیدگی را پایـان         حتی اگر بیر.جی پذیرفته

دارد  بیان میرا مورد شده، دو درخصوص قرارداد فسخ کنوانسیون 49دهد. ماده  نمی

  اعالم کند. 1شده تواند قرارداد را فسخ ها خریدار می که در صورت بروز آن

  شده اعالم نماید: تواند قرارداد را در موارد زیر فسخ می ، مشتري49 مادهطبق 

موجب قرارداد یـا ایـن    که عدم ایفاي هریک از تعهدات بایع به درصورتی .الف

  محسوب شود.نقض اساسی قرارداد کنوانسیون، 

 بنـد  مطابق که اضافی مدت ظرف بایع کاال: هرگاهدر صورت عدم تسلیم  .ب

 یـا  ننمایـد  تسـلیم  را کـاال  اسـت  شده تعیین  مشتري توسط 47 ماده یک

   .کرد نخواهد تسلیم را کاال مزبور، مدت ظرف که کند اعالم

، والرو حق فسخ قرارداد 49ماده  )ب(در پرونده حاضر، مطابق بند یک قسمت 

گرینی توانسته  سواي رد اشتباه کشتی بیر.جی توسط والرو، زیرادهد،  را از دست می

سـپتامبر)  24( زمان اضافی کـه والـرو بـه او داده بـود     بود بدون شک نفتا را در مدت

آمد یعنی زمـان،   حساب می تحویل دهد. اگر چنین تأخیري، نقض اساسی قرارداد به

 10مستحق فسخ قرارداد به علت تأخیر در تحویل بین تاریخ  وبود، والر تعهد می قید

   سپتامبر بود. 20الی 

  شده است:  کنوانسیون چنین تعریف 25نقض اساسی قرارداد در ماده 

شود کـه   زمانی نقض اساسی محسوب می ،نقض قرارداد توسط یکی از طرفین

آنچه اسـتحقاق انتظـار    گردد که او را ازطرف دیگر   منجر به ورود چنان خسارتی به

مگر اینکه طرفی که مبـادرت  محروم کند  موجب قرارداد داشته است، اساساً آن را به

فـرد   کـرده و یـک   بینـی نمـی   پـیش اي را  به نقض قرارداد نموده است چنین نتیجه

توانسته است چنـین نقضـی را    متعارف همانند او نیز در اوضاع و احوالی مشابه، نمی

  .نماید بینی پیش

  
 »Terminated«عنـوان وجـه تمـایزي از کلمـات رد و بطـالن       در کنوانسیون بـه  »Avoided«واژه  .1

or»Cancelled« کار رفته است. به  

   130/  1395، تابستان 15قضایی، شماره  يفصلنامه رأي: مطالعات آرا

حسـاب   تأخیر دو روزه گرینی در تحویل نفتا، نقض اساسی قرارداد به ،بنابراین

داد،  به والرو حق فسخ قرارداد نمی ،49) ماده الف(قسمت یک  مطابق بندو آمد  نمی

شـده   توانـد قـرارداد را فسـخ    مشتري می مزبور، بند )ب(مضافاً اینکه مطابق قسمت 

 توسـط  47 مـاده  یـک  بنـد  مطـابق  کـه  اضافی مدت ظرف ایعب ماید. هرگاهناعالم 

 مزبـور،  مـدت  ظرف که کند اعالم یا ننماید تسلیم را کاال است، شده تعیین مشتري

، مشتري مجاز است قرارداد را 47 ماده دو کرد طبق پاراگراف نخواهد تسلیم را کاال

  فسخ نماید.

حـق فسـخ   تنهـا   ، نهبه فروشندهاین مهلت اضافی با دادن هرحال، مشتري  به

حق توسل بـه سـایر طـرق جبرانـی     از هد، بلکه قرارداد را در این مدت از دست می

  1.گرددمحروم میهم در طول این مدت،  غیره همانند تقاضاي تقلیل ثمن و

  گفته باید چنین نتیجه گرفت که:مطالب پیش بندي جمع در

  بیر.جی نقض کرده بود.شرکت والرو، قرارداد را با رد غیرمعقوالنه کشتی . 1

تحویـل نفتـا هنگـام رسـیدن      در عین داشتن تمایل و قدرت، برايگرینی . 2

آمـادگی   2001سپتامبر  22کشتی بیر.جی در بندرگاه نیویورك در تاریخ 

الـی   10زمان مقرر بین تاریخ  با تأخیر در تحویل نفتا در مدتداشت، ولی 

نقـض   ،نقض قراردادهر حال،  در 2ه بود.نمودقرارداد را نقض  ،سپتامبر 20

  .کرد میناعطاء اساسی نبود و حق فسخ را به والرو 

والرو بر تقاضاي انعقاد قرارداد جدید با گرینی محق نبود، لـذا دومـین قـرارداد،     .3

  باشد و طرفین، تنها ملزم به اجراي قرارداد اصلی هستند.خنثی می

تـأخیر دو روزه کاالهـا   که بـه علـت    والرو مستحق مطالبه هرگونه خسارت .4

  باشد. بوده است، می

  
 »Nachfrist«باشد که درواقع به قاعده . این قاعده به معناي اعطاي مهلت اضافی جهت ایفاي تعهد می1

  باشد که در کنوانسیون هم انعکاس یافته است. از حقوق آلمان می . این واژه، مأخوذمعروف است

استثناي طوفـان و   توسط گرینی را رد کرد، زیرا به » قوه قاهره«یا  »Force Majeure«. دادگاه ادعاي 2

اوضاع و احوالی که بر وي حاکم بود، موانع دیگر، نه تنها خارج از کنترل او نبودند بلکه طبق بند یک ماده 

بینی هم نبودند. و طبق بند چهار ماده مزبور، گرینی در هر شرایطی، اخطـار   پیش کنوانسیون غیرقابل 79

 مورد نیاز را نداده بود.
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والـرو و  پـذیرش  گرینی مستحق مطالبه هرگونـه خسـارت ناشـی از عـدم     . 5

رد اشـتباه   سـبب شـده بـه  قیمت قراردادي نفتا و سایر خسـارات متحمـل  

  باشد. می ،کشتی بیر.جی

  

  
  


