
13

ماهنامه  علمى- ترويجى اكتشاف و توليد نفت و گاز/ شماره 111 / ارديبهشت ماه 1393

شرط قبض- يا- تأديه، قراردادهاى طويل المدت تأمين، قراردادهاى خريد و فروش گاز2، حق جبران، قاعده منع شروط جريمه، وجه التزام 

 اميد نصير پور  وكيل پايه يك دادگسترىيحيى راد  شركت ملى صادرات گاز ايران

بررسـى تطبيقـى اعتبار شـرط قبض - يـا - تأديـه در قراردادهاى 
طويل المـدت تأمين كاال و انـرژى در پرتو حقوق انگليس و ايران

 (با نگاه ويژه به قراردادهاى خريد و فروش گاز)

در چند سال اخير پرونده اى در خصوص شروط قبض- يا- تأديه1 به يكى از محاكم انگلستان ارجاع گرديد و براى اولين بار رويه قضايى اين كشور 
مجبور شد در اين خصوص اظهار نظر نمايد. دادگاه بررسى كرد كه آيا شروط مذكور يك نوع جريمه قراردادى است يا خير؟ اين مقاله به بررسى 
موضع حقوق انگلســتان و ايران در خصوص اعتبار و الزم االجرا بودن شــروط مذكور در پرتو راى صادره مى پردازد. صنعت انرژى على الخصوص 
قراردادهاى طويل المدت به شــدت به اين شــروط براى تضمين ســرمايه گذارى هاى مربوطه وابسته است. با درج اين شــروط در قرارداد، بايع ملزم 
مى گردد مقدار حداقلى از محصول را قبض و يا در صورت عدم قبض، قيمت آن را بپردازد. سوألى كه ممكن است در خصوص اعتبار اين شروط 
مطرح شود اين است كه ماهيت حقوقى اين شروط چيست؟ آيا اين شروط، افاده جريمه قراردادى مى كند يا خسارت؟ و يا ماهيت آن غير از اين دو 
مفهوم اســت؟ شــروط قبض- يا- تأديه ماهيتاً افاده دين مى كند و در حقوق ايران و انگلستان معتبر مى باشد. از طرفى، در حقوق ايران قاعده اى به نام 

قاعده منع جريمه قراردادى ( بر خالف حقوق انگلستان) وجود ندارد؛ بنابراين، حتى اگر اين شروط، جريمه هم تلقى شوند، باز، الزم االجرا هستند. 

مقدمه
در قراردادهاى طويل المدت تجارت كاال و 
على الخصوص انرژى كه تعهدات ســنگينى 
بــه هريــك از طرفيــن تحميل مى شــود و 
ارزش ثمن و مُبيع بســيار باالســت، تضمين 
خريــد و ارائه كاال در زمان مقــرر و تداوم 
عرضــه و تقاضــا در طــول مــدت حيــات 
قــرارداد، اجتناب ناپذير اســت. درحالى كه 
پروژه هــاى مربوط به تأمين انرژى مســتلزم 
سرمايه گذارى هاى كالنى است كه بعضاً از 
ميلياردها دالر فراتر مى رود، نياز به مكانيزم 
و روش هــاى قــراردادى كه تــداوم جريان 
عرضه و تقاضا و عايدات ناشــى از قرارداد 
را به منظــور برگشــت ســرمايه گذارى هاى 

باالدستى و ميان دستى تضمين كند، بيش از 
هر چيز احســاس مى شود. حقوقدانان بخش 
تأمين انرژى شــرطى به نام قبض- يا- تأديه 
را عرضه نموده اند كه بر مبناى آن، مشــترى 
مكلف اســت بعد از ممكن الوصول شــدن 
قسمت مشخصى از مقادير قراردادى توسط 
بايــع، ثمن مربوطــه را صرف نظر از قبض يا 

عدم قبض كاال، بپردازد.
هميــن تعهــد و الــزام باعــث اختالف نظر 
حقوقدانــان در خصــوص ماهيــت تكليف 
مذكور شــده اســت. چنانچه ايــن تكليف، 
خسارت ناشى از عدم انجام تعهد قبض كاال 
توســط مشترى تلقى شــود، در اين صورت 
در حقــوق انگلســتان با قاعده منــع جريمه 

قراردادى مواجه خواهيم شــد و چنانچه آن 
را ما به ازاء انجام تعهد ممكن الوصول كردن 
مبيع توسط بايع و در نتيجه ِدين تلقى كنيم، 
مجالى براى اعمال قاعــده مذكور به وجود 
نمى آيــد. مولــف در ايــن مقاله اصــوالً به 
بررسى همين ديدگاه ها در پرتو رويه قضايى 
انگليس و نيز قوانيــن و مقرارت مربوطه در 
حقوق ايران مى پردازد. اين مقاله شــامل سه 
بخش و نتيجه گيرى اســت؛ در بخش اول، 
ماهيت شــرط قبض- يا-تأديه و ميزان آن، 
در بخش دوم، موضع حقوق انگلســتان در 
خصوص اعتبار شــرط مذكــور و در بخش 
سوم، موضع حقوق ايران مورد بررسى قرار 

مى گيرد.

(rad_yahya@yahoo.com) نويسندة عهده  دار مكاتبات*
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مقاالت تحليلي-كاربردي

1- ماهيت شروط قبض- يا- تأديه و ميزان آن
1-1- ماهيت شروط قبض- يا-تأديه

همان طور كــه در مقدمه به آن اشــاره شــد، 
شروط قبض- يا- تأديه در اغلب قراردادهاى 
طويل المدت كاال و انرژى گنجانده مى شوند. 
ماهيت اقتصادى و تجارى بعضى از پروژه هاى 
كالن انرژى و صنعت نفت به نحوى است كه 
ســرمايه گذارى در آن ها بدون در نظر گرفتن 
امكان برگشت سرمايه امرى غير معقول تلقى 
مى گردد. از طرفى، برگشــت سرمايه مستلزم 
انعقــاد قــرارداد تأميــن طويل المدتي اســت 
كــه عايدات ناشــى از آن به عنــوان تضميني 
براى برگشت ســرمايه گذارى هاى باال دستى3 
و ميان دســتى4 عمــل كــرده و ريســك هاى 
اقتصادى پروژه هاى باال دســتى را به مشتريان 

پايين دستى5 منتقل كند6.
همچنيــن، در حــوزه بازارهــاى گاز طبيعى، 
خريداران عمده انرژى نيز، على رغم حركت 
اين بازار به ســمت َســيّاليت7 و آزادى كامل 
عرضــه و تقاضــا، به شــدت به چند قــرارداد 
مطمئــن طويل المــدت تأميــن گاز طبيعــى 
قراردادهاى  فلســفه  مى كنند8.  نياز  احســاس 
طويل المدت، تضمين برگشت سرمايه گذارى 
اوليــه از طريق تضمين و تعهــد خريد مقدار 
مشــخصى از مقادير قراردادى اســت كه اين 
امــر بــا درج  قبض- يــا- تأديــه در اين نوع 
قراردادها امكان پذير مى باشد. به بيان ساده تر، 
اين شروط به طور مثال در يك قرارداد خريد 
و فــروش گاز، خريــدار را موظف مى كند تا 
ميزان مشــخصى از گاز را برداشــت كرده و 
مبلــغ آن را طبق فرمول قيمــت9 بپردازد و يا 
در صورتي كــه به هر علتى نتوانســت مقادير 
مذكور را برداشــت كند، قيمت را بر اســاس 
فرمول، پرداخته و متعاقباً طى مدت مشخصي 
برداشــت نمايــد. پرداخت مبلــغ10 به موجب 
شرط قبض- يا- تأديه و عدم برداشت، باعث 
به وجود آمدن حق جبران11 براى مشــترى مى 
گردد كه البته اين حق تا مدت زمان مشخصى 

معتبر بوده و بعد از آن قابل استناد نيست. 

1-2- ميزان تعهد قبض- يا-تأديه
ميــزان تعهد قبــض- يا-تأديه بســته به توافق 
طرفيــن از قراردادى به قرارداد ديگر متفاوت 
بوده و به علل و عوامــل ديگرى نظير فرمول 
قيمــت، اهميت اســتراتژيك قــرارداد براى 
هريك از طرفين و به تبع آن، قدرت چانه  زنى 
آن ها بســتگى دارد. همچنين، ميزان اين تعهد 
تأثير مســتقيمى در قيمت قراردادى دارد كه 
در سطور بعد توضيح داده خواهد شد. قبل از 
هر چيز بايد اشــاره كرد كه در قرارداد خريد 
و فروش گاز طبيعى، ميزان تحويل و برداشت 
گاز براى هر ســال از قرارداد12 توسط طرفين 
مشــخص مى گردد كــه به آن مقدار ســاالنه 
قــراردادى13 مى گويند. درصــدى14 از مقدار 
مذكــور، البته بــا در نظر گرفتــن تعديالتى، 
ميزان تعهد ســاالنه قبض- يا-تأديه15 مشترى 
را تعيين  مى كند. اين تعديالت معموالً شــامل 

موارد زير مى شود:
1) مقاديــرى كه بايع به هر علتى نتوانســته در 
طول ســال قراردادى در نقطه تحويل، جهت 

برداشت در اختيار مشترى قرار دهد16، 
2)  مقاديرى كه مشــترى به دليل قوه قهريه17 

نتوانسته تحويل بگيرد،
3)  مقاديــرى كه مشــترى به دليــل تعميرات 

توافقى18 نتوانسته تحويل بگيرد،
4)  مقادير ذخيره19 كه مشــترى در ســال هاى 
قبل بيشــتر از ميزان مقدار ســاالنه برداشت و 

براى سال هاى بعد ذخيره كرده است20. 
براى محاسبه و اعمال تعديالت مذكور و در 
نتيجه، رســيدن به رقم نهايى دو روش وجود 

دارد:
الــف: روش اول ايــن اســت كــه تعديالت 
مذكــور از مقدار ســاالنه قراردادى كســر و 
ســپس در درصد مقرر ضرب شود. بنابراين، 

چنانچه درصد مقرر 90 باشد، داريم: 
(ACQ-Adjustments)×90%=A TOP Q

 ب: روش دوم اين است كه مقدار ساالنه در 
درصد مقرر ضرب و سپس تعديالت از عدد 
به دســت آمده كسر شــود. بنابراين، چنانچه 

درصد مقرر 90 باشد، داريم:
(ACQ×90%)-Adjustments= A TOP Q

على رغم شباهت ظاهرى اين دو فرمول، نتيجه 
اعمال هريــك از آن ها، ما را به رقم متفاوتى 
مى رســاند. به طــور مثال، اگر مقدار ســاالنه 
قراردادى 1000 و مقدار تعديالت 200 باشد، 

براساس فرمول اول به رقم 720 مى رسيم:
A TOP Q = (1000 - 200) × 90% = 720 

و اگر بر اساس فرمول دوم عمل كنيم به رقم 
700 خواهيم رسيد:21

A TOP Q = (1000 × 90%) - 200 = 700  

ميزان تعهــد قبض- يا-تأديه تأثير مســتقيمى 
در قيمت قراردادى دارد بــه نحوى كه ميزان 
كمتِر تعهد مذكور به معناى دادن امتياز بيشــتر 
به مشترى و قيمت باالى محصول و نيز ميزان 
بــاالى آن، به معناى تعهدات بيشــتر وى و در 
نتيجه قيمت پاييِن محصوِل قراردادى خواهد 
بود. در يك مورد، شركت گاسپرم22 زمانى كه 
با تقاضاى تجديد نظر در فرمول قيمت مواجه 
شــد، به جاى پاييــن آوردن قيمت، بــا پايين 
آوردن ميــزان تعهد قبــض- يا-تأديه از 90-

رضايت  توانســت  به75-60درصد  85درصد 
مشــتريان را به دست آورده و به سازش برسد. 
در واقــع با اين كار به جــاى كاهش قيمت، با 
كاهش ميــزان تعهد قبض- يــا- تأديه امتياز 
بيشترى به مشــترى داده و ارزش محصول را 

در نظر وى باال بُرد.23 

2- موضع حقوق انگليس 
در حقوق انگليس قاعده اى به نام منع شروط 
جريمه،24 تمامى شــروط مربــوط به تضمين 
تحت الشــعاع  را  قراردادى  تعهــدات  اجراى 
قرار داده و بر آنها حاكم مى شــود. به موجب 
اين قاعده، چنانچه شــرطى از قــرارداد وجه 
التزامى25 فراتر از ميزان واقعى خسارت ناشى 
از نقض تعهد مقــرر نمايد، معتبر نبوده و اگر 
موضوع به محاكم انگليس ارجاع شود، حكم 
به اجراى شرط نخواهند داد. بنابراين، تنها در 
صورتى اين شــروط معتبر تلقى مى شوند كه 
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فقط ميزان خســارات آتيه را كه ممكن است 
در اثر نقض تعهد حاصل شود، برآورد كنند. 
اصوالً در حقوِق انگليس، متعهد، بين اجراى 
تعهد و يــا نقض تعهد و پرداخت خســاراِت 
طرف مقابل آزاد اســت و هيچ چيز نبايد اين 
آزادى را از بين ببرد؛ بنابراين، اين پيش فرض 
وجود دارد كه شروط جريمه اصوالً نافى اين 
آزادى طرف قرارداد بوده و قاعده منع شروط 

جريمه ناظر به همين مسأله است.26 
با اين مقدمه مى توان اين سوال را مطرح كرد 
كه به لحاظ حقوقى ماهيت شــرط قبض- يا-

تأديه چيســت؟ به عبارتى اگر مشترى مجبور 
باشــد حتــى در صورت عــدم قبــض مقادير 
مصرح در قرارداد، تمام قيمت يا بخش اعظم 
آن را بپردازد، نوعى وجه التزام است يا خير؟ 
اگر جواب مثبت باشد، قطعاً قاعده منع شروط 
جريمه قابل اعمال خواهد بود. اما اگر ماهيت 
التزام)  جريمه (وجــه  يا-تأديه  قبض-  شــرط 
نبوده و تنهــا مطالبه ما بــه ازاء ( ثمن) اجراى 
عين تعهد (ممكن الوصول نمودن گاز در نقطه 
تحويل) توســط بايع باشد، ديگر قضيه كامًال 
فرق مى كند و آن چيزى كه شــرط مذكور به 
مشــترى تحميل مى كند ِدينى27 است كه بايد 
در قبال انجام تعهد تأديه گردد. قبول هركدام 
از اين فرضيات، به نتايج كامًال متفاوتى منجر 

خواهد شد.

2-1- رويه قضايى انگليس؛ شـروط قبض- يا-
تأديه نوعى خسارت عدم انجام تعهد است

بــراى اولين بار در يكى از محاكم انگلســتان 
پرونــده اى در هميــن زمينه مطــرح گرديد؛ 
ال تــى دى" عليه  "ام جى پليمــرز   پرونــده  در 
دادگاه  ال تــى دى28"،  "ايمريس ماينــرال 
قاعــده منــع جريمــه قــراردادى را در پرتو 
شــرط قبض- يا-تأديه مورد برســى قرارداد. 
ام جى پليمرز مشــتقات پليمرى را تحت يك 
قــرارداد بلند مدت بــراى ماينــرال ال تى دى 
تأميــن مى كرد. قــرارداد حاوى شــرطى بود 
كــه به موجب آن، خريــدار الزم بود حداقل 

مقدار مواد شيميايى را سفارش و آن را قبض 
و يــا در صــورت عدم قبض، قيمــت را تأديه 
مى نمود. مقدمه قرارداد تأمين29 پليمر تصريح 
مى كــرد، خريدار مى خواهد نســبت به تأمين 
منظــم و مطمئن محصــوالت اطمينان حاصل 
كنــد و در مقابل، تأمين كننده بايد نســبت به 
تضمين چنين تأمينى تحت شروط و مفاد اين 

قرارداد موافقت به عمل آورد.
قرارداد تأمين پليمر متضمن شرط قبض- يا-

تأديه براى مدت سه سال به شرح ذيل بود:
ماده 5: ميزان ذخيره و حداقل خريد 

5-3-: در طول مدت قرارداِد حاضر، مشترى 
حداقــل مقــدار محصــول را به شــرح ذيل 

سفارش و قبض خواهد نمود:
5-5-: قبــض- يــا- تاديه: مشــترى مجموعاً 
قيمــت حداقل مقــدار محصــول مذكور در 
مــاده 5-3 را تأديــه خواهد نمــود حتى اگر 
مقدار مذكور را در طول دوره ماهانه مربوطه 

سفارش ندهد.»
در دادگاه عالــى از "بورتون جى"30 خواســته 
شــد كه تعييــن نمايد كه آيا مبلغــى كه قرار 
اســت تحت شرط قبض- يا- تأديه بايد تأديه 
گردد در صورتى كه خالف قاعده منع جريمه 
قراردادى باشد، الزم االجرا هست يا نه؟ براى 
حل اين مســأله، آقاي "بورتون جى" دو مورد 
را بررســى كرد: اول اينكه آيا شــرط قبض- 
يــا- تاديه افاده ِدين31 مى كند يا خســارت؟32  
ثانياً اگر شرط قبض- يا -تاديه افاده خسارت 
كند، آيا يك شرط جريمه است يا يك شرط 

پيش برآورد خسارت احتمالى؟ 
يــا-  قبــض-  شــرط  اينكــه  اثبــات  بــراى 
تاديــه افــاده ِديــن مى كنــد و نه خســارت، 
ام جى پليمر آقــاى بورتون جى را بــه پرونده 
عليــه  "اكســپرت كرديت گارانتى دبت" 
ارجــاع  پروداكت كــو"33  "يونيورســاالويل 
داد كه در آن قــرارداد فيما بين طرفين، تاديه 
مبالغ قراردادى را منوط بــه حدوث اتفاقات 
خاص34 كرده بــود. در آن پرونده آقاى "لرد 
رســكيل"35 اظهار داشــته بود: «شــرط مورد 

بحث يك شرط جريمه نيست به خاطر اينكه 
پرداخت را منوط به حــدوث اتفاقى مى كند 

كه ربطى به نقض تعهدات قراردادى ندارد.»
را  ام جى پليمــرز  ادعــاى  ايــن  بورتون جــى 
نپذيرفــت و حكــم داد كه شــرط قبض-يا-

تأديــه در مــوارد خاصى مى تواند بــه عنوان 
شــرط جريمه قــراردادى عمل كنــد. قاضى 
حكم داد كه مبالغ قابل مطالبه تحت شــروط 
قبــض- يا-تأديــه افاده خســارت ناشــى از 
نقــض قــرارداد مى كنــد و بنابرايــن، ادعاى 
مدعــى، مطالبــه ديــن نيســت. بورتون جــى 
پرونده "اكســپرت كرديت گارانتى دبت" عليه 
پرونده  از  را  "يونيورســاالويل پروداكت كو" 

حاضر تفكيك و چنين حكم كرد:
« من درك نميكنم كه چه طور ممكن اســت 
تحت ماده 5-5 (شــرط قبض- يــا -تاديه) و 
در حالى كه ماده 5-3(شــرط سفارش حداقل 
مقدار) نقض نشده باشد، مبلغى را بتوان مطالبه 
كرد. اگر ســفارش محصولى داده شود، طبعاً 
آن محصول تحويــل و قيمت آن صرف نظر 
از مــاده 5-3 و 5-5 تأديــه مى گردد. مدعى 
مختار است كه ادعاى خود را يا تحت عنوان 
خسارت نقض ماده 5-3 و يا مطالبه مبلغ مقرر 
در ماده 5-5 به دليل (حدوث اتفاقات خاص) 
كــه همان نقض مــاده 5-3 مى باشــد، مطرح 

نمايد و در هر دو صورت نتيجه يكى است.»
در خالل اين اســتدالل، بورتون جى تصريح 
مى كند كه قاعده منع جريمه قابل اعمال است. 
اما به اين نتيجه مى رســد كــه در اين پرونده 
شــرط قبض- يا-تأديه، قاعــده منع جريمه را 

نقض نمى كند زيرا:
* شــروط قراردادى به ندرت به عنوان جريمه 

تلقى شده اند.
* شرط قبض-يا - تأديه به لحاظ تجارى قابل 

تأييد بوده و ناعادالنه نيست.
* شــرط قبض- يا- تأديه بين طرفين مذاكره 
گرديــده و به طور آزادانه بيــن طرفيني كه به 
لحاظ قدرت چانه زنى در شــرايط يكســانى 
بوده انــد، مورد توافق قرار گرفتــه و بنابراين، 



16

مقاالت تحليلي-كاربردي

اين شرط با هدف به خطر انداختن حق نقض 
قرارداد ايجاد نشده است.36

2-2- نقد رأى؛ شـروط قبض- يا-تأديه افاده 
ِدين مى كند

گرچه قاضى بورتون جى صراحتاً به اين نتيجه 
مى رسد كه شرط قبض- يا – تأديه ِدين نيست، 
امــا به طور حتــم نحوه طرح ادعا و اســتدالل 
ام جى پليمرز در اين نتيجه گيرى بى تأثير نبوده 
اســت. تكيــه ي خواهان بر حــدوث اتفاقات 
خاص نتوانســت به قاضى پرونــده در تحليل 
واقعى ماهيت شــرط قبض- يا– تأديه كمك 
نمايد. اگر ام جى پليمر روى اين موضوع تكيه 
مى كرد كه ِدين مــورد مطالبه، در اثر اجراى 
عيــن تعهــد قراردادى (ممكن الوصول كردن 
كاالهــا جهت ســفارش و قبــض)، به وجود 
آمــده، شــايد بورتون جى به نتايــج متفاوتى 

مى رسيد. 
ضمــن احترام به نظر قاضى پرونده بايد اذعان 
داشــت كه داليلى فراوانى دال بر اينكه شرط 
قبــض- يا- تأديــه افــاده ِدين مى كنــد و نه 
خســارت، وجود دارد كه بــه مهمترين آن ها 

اشاره مى شود:
و  بورتون جــى  اســتدالل  بر خــالف  اوالً: 
ام جى پليمرز، تعهد مشــترى مبنى بر پرداخت 
قيمت مبلغ مقــدار حداقل به موجب قبض- يا 
–تأديه نه در مقابل نقض تعهد قبض توســط 
مشــترى و نه حــدوث اتفاق خــاص بلكه در 
مقابل اجراى تعهد ممكن الوصول نمودن مبيع 
در نقطه تحويل توســط بايع قــرار مى گيرد. 
به عبارت ديگر، زمانى كــه بايع مبيع را مطابق 
قرارداد در نقطه تحويل جهت قبض مشــترى 
آماده كرد، اســتحقاق دريافــت مابه ازاء مبيع 
را پيدا مى كند. همان طور كــه قبًال در فرمول 
مقــدار تعهد قبض- يا-تأديه37 اشــاره شــد، 
چنانچه بايع نتواند هــر مقدار مبيع را در نقطه 
مذكور  مقادير  كنــد،  ممكن الوصول  تحويل 
جــزء تعديالت38 حســاب شــده و از مقادير 
تعهد قبض- يا-تأديه كسر مى گردد. بنابراين، 

بــا ممكن الوصل كردن مبيع، بايع اســتحقاق 
دريافت ثمــن را پيدا كرده، مشــترى مديون 
مى گردد و عدم قبض مشــترى و نقض تعهد 

وى، تأثيرى در مانحن فيه ندارد. 
ثانيــاً: وجود "حق جبران" در قــرارداد دليلى 
واضح بــر ِدين بودن تعهد قبــض- يا- تأديه 
اســت. همان طور كه اشــاره شــد، اين شرط 
در اكثــر قراردادهــاى طويل المــدت تأمين 
انرژى و كاال گنجانده مى شــود و به موجب 
آن، مشــترى مى تواند، مقاديرى را كه قبض 
نكرده39 طى مدتى مشــخص پس از پرداخت 
قيمت، برداشــت كند. اگر تعهــد قبض- يا- 
تأديه خســارت عدم انجام تعهد قبض توسط 
مشترى تلقى شود، وجود حق جبران براى وى 
كامًال بى معنى مى گــردد. به عبارتى نمى توان 
تصــور كرد كــه مشــترى ناقض قــرارداد با 
اســتناد به نقض تعهد خــود و تنها با پرداخت 
خسارت مربوطه درخواست اجراى عين تعهد 
توســط بايع را مطرح نمايد. در واقع، مشترى 
ثمــن مقاديرى از مبيع را مــى پردازد كه بعداً 
مى توانــد آن را قبض نمايد و همه اين مقادير 

در بانك جبران40 وى ذخيره مى گردد.
حال كه ماهيت شرط قبض- يا-تأديه مشخص 
شــد، مى توان اين سوأل را مطرح كرد كه در 
حقــوق انگليــس پرداخت ثمــن چه حكمى 
دارد؟ ماده 49 قانون بيع كاالى انگليس41 در 
خصوص تأديه ثمن مقرر مى دارد: "1- هرگاه 
مطابق قرارداد مالكيت، مبيع به مشترى منتقل 
شده باشد و او به ناروا از پرداخت ثمن امتناع 
نمايد، بايــع مى تواند الزام او به پرداخت ثمن 

را بخواهد.
2- هــر گاه بــر طبق قــرارداد، ثمــن بايد در 
روز معين پرداخت شــود، قطع نظــر از اينكه 
مالكيت مبيع به مشــترى منتقل شــده باشد يا 
خير و مشــترى به ناروا از پرداخت ثمن امتناع 
نمايد، بايــع مى تواند الــزام او را به پرداخت 
ثمن بخواهد، هر چند مالكيت مبيع به خريدار 
منتقل نشــده باشــد و مبيع هم آمــاده تحويل 

نباشد." 

بنابراين طبق مقرره مذكور، تنها يك شــرط 
براى الزام مشترى به پرداخت ثمن وجود دارد 
و آن، انتقال مالكيت مبيع به مشترى در صورت 
حــاّل بودن ثمــن اســت. در صورتى كه ثمن 
موجل باشــد، نيازى به انتقال مالكيت مبيع و 
حتى ممكن الوصل نمودن آن نيســت. شــرط 
قبض- يا-تأديه و ساير شروط مرتبط با آن نيز 
دربرگيرنده تعهد مشترى به تأديه ثمن مقادير 
مشــخص از مبيع در دوره هاى مشــخصى از 
طول مــّدت حيات قرارداد طويل المدت بوده 
و مشمول شّق دوم مقرره 49 قانون بيع كاالى 

انگلستان است. 

3- موضع حقوق ايران
بر خــالف حقوق انگليــس، در حقوق ايران 
هيچ قاعده اى اصــل لزوم و آزادى قراردادها 
را محــدود و مقيد نمى كند و قــراردادى كه 
شرايط اساســى صحت معامله را داشته باشد، 
دكترين  بنابراين،  الزم االجراست.  طرفين  بين 
اصل آزادى قراردادها و اصل لزوم قراردادها 
را تنهــا قواعــد آمره و نظــم عمومى محدود 
مى كنــد. در حقوق ايران حتى نهادى مشــابه 
آنچه كه در حقوق انگليس قاعده منع شروط 

جريمه ناميده مى شود، وجود ندارد.
در غيــاب چنيــن قاعــده اى، اصل لــزوم بر 
قراردادهــا حاكم بوده و طرفيــن تا زمانى كه 
مفــاد توافق آن ها خالف قانون نباشــد، ملزم 
بــه اجراى قرارداد هســتند. مــاده 219 قانون 
مدنى ايران در اين خصــوص مقرر مى دارد: 
«عقودى كه بر طبق قانون واقع شده باشد، بين 
متعاملين و قائم مقام آن ها الزم االتباع اســت، 
مگــر اينكه به رضاى طرفيــن اقاله يا به علت 
قانونى فسخ شــود.» عالوه بر مقرره مذكور، 
اصــل مهم ديگــرى نيز بر توافقــات و عقود 
حاكم است كه در ادبيات حقوق ايران از آن 
به عنوان اصل صحت ياد مى شــود. به موجب 
اصل مذكــور، چنانچــه در فســاد يا صحت 
عقدى ترديدى به وجود آيــد، تا زمان معلوم 
شــدن فســاد، عقد مذكور همچنان از اعتبار 
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قانونــى برخوردار خواهد بــود. در ما نحن فيه 
نيــز اگر ترديدى در اعتبار شــرط قبض- يا-

تأديه به وجود آيد، خللى در اعتبار اين شرط 
به عنوان بخشى از معامله وارد نمى شود. اصل 
مذكــور در ماده 223 قانــون مدنى بدين نحو 
مورد تصريح قــرار مى گيرد: «هــر معامله اى 
واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر 

اينكه فساد آن معلوم شود.» 
بــا اين مقدمه مى توان هــر دو فرض و تئورى 
مربوط به شروط قبض- يا-تأديه را در حقوق 

ايران بررسى نمود؛

3-1- چنانچه شـروط قبض- يا-تأديه را  وجه 
التزام و توافق راجع به خسارات تلقى كنيم:

بر اســاس حقوق ايران، توافق طرفين راجع به 
ميزان مســئوليت متخلف از انجام تعهد به هر 
ميزان معتبر و الزم االتباع مى باشــد. ماده 230 
قانون مدنى ايران در اين مورد مقرر مى دارد: 
" اگر در ضمن معامله، شرط شده باشد كه در 
صورت تخلــف، متخلف مبلغــى را به عنوان 
خســارت تأديه نمايد، حاكم نمى تواند او را 
به بيشــتر يا كمتر از آنچه ملزم شــده اســت، 

محكوم كند." 
"مطابق ماده مذكور توافق طرف هاى قرارداد 
در مورد ميــزان قرارداد مبلغ مربوط به جبران 
خسارت تخلف، معتبر است، حتى اگر ميزان 
واقعى خســارت وارده بيشــتر يا كمتر از مبلغ 
مورد توافق طرفين باشــد. بنابراين و مثًال اگر 
طرفين توافق كنند كــه در صورت تأخير در 
احداث ســاختمان مــورد قــرارداد، پيمانكار 
براى هر روز تأخير مبلغ يك ميليون بپردازد، 
دادگاه نمى توانــد دعــواى كارفرما را داير بر 
اينكه كه خســارت ناشــى از تأخير در انجام 
تعهــد مبلــغ دو ميليــون ريال اســت، بپذيرد 
و پيمانــكار را بــه دو ميليــون ريــال به عنوان 
خســارت تأخير در انجــام تعهد براى هر روز 
تأخير محكوم كند."42 همين قضيه در فرضى 
كه ميزان خســارت توافق شده در قرارداد از 
ميــزان خســارت واقعى ناشــى از نقض عهد 

بيشــتر باشــد، نيز صــدق مى كنــد و دادگاه 
نمى تواند ادعــاى ناقض عهد را در خصوص 
پايين بودن خسارات واقعى از خسارت مورد 
توافق ( وجه التــزام) پذيرفته و حكم به تقليل 

وجه التزام بدهد.

3-2- چنانچه شروط قبض- يا-تأديه را توافق 
راجـع به ما بـه ازاء قراردادى و ِدين ناشـى از 
اجـراى تعهـد ( ممكن الوصول كـردن كاالها 

جهت قبض) تلقى كنيم:
در ايــن فــرض هم اين شــرط ماننــد حقوق 
انگليــس الزم االجراســت. همان طور كه قبًال 
اشــاره شــد، به موجب قرارداد طويل المدت 
تأمين كاال و انرژى، ميزان مبيع در طول يك 
ســال به موجب شروطى مقدار ساالنه قرارداد 
و شــرط قبض يــا تأديــه مشــخص و معلوم 
مى گــردد. بايع از همان زمــان انعقاد قرارداد 
مستحق دريافت ثمن مى گردد. البته، دريافت 
اين ثمن به موجب شروط مذكور مشروط به 

دو شرط كلى است:
 اول: تســليم يا ممكن الوصــل كردن مبيع در 

موعد و مكان مقرر جهت قبض مشترى
دوم: حال شدن ثمن

با تحقق اين دو شــرط، بايع مطلقاً اســتحقاق 
دريافــت ثمن مقــرر را پيدا مى كنــد و هيچ 
چيــزى نبايد مانــع دريافت ثمن توســط بايع 
گــردد. بــه موجب شــرط قبض- يــا- تأديه 
مقاديــرى كه بايع نتواند ســر موعــد، آماده 
تحويــل نمايد، از مقــدار تعهد كم مى گردد. 
بنابرايــن، هميشــه و به خصــوص در قرارداد 
خريــد و فروش گاز طبيعــى (GSPA) بايع 
بايد گاز كافى براى ايفاى تعهد خود داشــته 
باشد به نحوى كه مشــترى بتواند مقادير مقرر 
را ســر موعد قبض نمايــد و در واقع، وظيفه 

بايع تسليم است نه تسلّم.
تســلّم و قبض حق مشــترى اســت كه حتى 
مى توانــد از آن اعراض نمايد. با تســليم و يا 
در مــورد قراردادهاى فــروش گاز طبيعى با 
ممكن الوصول نمودن مبيــع، بايع به تعهدات 

خود عمــل كــرده و مســتحق دريافت ثمن 
مى گردد.

 در عقد بيع، ثمن با مبيع مبادله مى شــود. پس 
منطقى اســت، همچنان كه بايع ملزم به تسليم 
مبيع مى شــود، مشــترى نيز ملزم به پرداخت 
ثمــن گردد.43 بنــد 4 مــاده 362 قانون مدنى 
ايــران در اين خصوص مقرر مــى دارد "عقد 
بيع مشــترى را به تأديه ثمن ملزم مى كند." به 
هر حــال چنانچه ثمن كلى فى الذمه باشــد، به 
صورت ِدين در ذمه مشــترى متجلى شــده و 
با رســيدن اجل هيچ چيــزى مانع دريافت آن 
نخواهد شد. در ماده 394 همان قانون مجدداً 
اين الزام مورد تأييد قانون گذار قرار مى گيرد: 
" مشترى بايد ثمن را در موعد و در محل و بر 
طبق شرايطى كه در عقد بيع مقرر شده است، 
تأديه نمايد." ماده 395 نيز مقرر مى دارد: "اگر 
مشترى ثمن را در موعد مقررتأديه نكند، بايع 
حق خواهد داشــت كه بر طبق مقررات راجع 
به تأخير تأديه ثمن معامله را فسخ يا از حاكم 

اجبار مشترى را به تأديه ثمن بخواهد."

نتيجه گيرى 
شــروط قبض- يــا– تاديــه به عنــوان يكي 
از اركان قراردادهــاى طويل المــدت تأميــن 
كاال و انــرژى اهميت بســيار زيادى در زمينه 
تسهيل و توجيه سرمايه گذارى در پروژه هاى 
صنايع ســنگين على الخصوص صنعت انرژى 
دارند. شــروط مذكــور صرف نظر از مباحث 
حقوقى، به لحاظ تجــارى، يكى از مهمترين 
روش هــاى انتقال ريســك احجــام و مقادير 
بــاالى پروژه هــاى باال دســتى بــه مشــتريان 
پايين دستى بوده و كامًال معقول و توجيه پذير 
مى باشــند. در محاكم انگليســى بــه اعتبار و 
الزم االجرا بودن شــروط قبض- يــا– تاديه، 
على رغــم آن به عنوان وجه التزام، خدشــه اى 
وارد نشــد. زيرا دادگاه به اين نتيجه رسيد كه 
طرفين با قدرت چانه زنى يكســان و با علم به 
ضرورت هاى تجارى، چنين توافقى را منعقد 
كرده اند و شروط مذكور برخالف قاعده منع 
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مقاالت تحليلي-كاربردي

       پا نويس ها
1.  Take-or-Pay

تجــارى  محيــط  در  مذكــور  اصطــالح      
 Long) تأميــن  طويل المــدت  قراردادهــاى 
Term Supply Contracts-)  شــكل گرفته 

و بــه همراه خــود مفاهيم ديگــرى مانند حق 
Make up را نيز وارد ادبيات حقوق تجارت 

بين الملل نموده است. على رغم كاربرد فراوان 
آن در فضــاى تجارت جهانى انــرژى به غير 
از چند مــورد، قرارداد صــادرات گاز كمتر 
مورد اســتفاده صنعت انرژى ايران واقع شده 
اســت كه البتــه با توجــه به جريــان غيرقابل 
اجتناب خصوصى ســازى و لزوم ورود بخش 
خصوصــى بــه فعاليت هــاى توليــد و توزيع 
انرژى، ضرورت توجه به مفاهيم مذكور بيش 
از هر زمان احساس مى شود. با توجه به فقدان 
مفاهيم مشــابه در ادبيــات حقوقى ايران براى 
مفهــوم Take-or-Pay، مـولــف، اصطــالح 
قبــض- يا- تأديــه را به عنوان معــادل در نظر 
گرفته اســت. ترجمه مفاهيم حقوقى از زبانى 
بــه زبان ديگر به خصوص اگر معادل قبلى هم 
نداشته باشــد، امرى غامض اســت. بنابراين، 
ضمن اعتراف بــه قلت دانــش حقوقى، مايه 
مسرت خواهد بود چنانچه از مساعدت اساتيد 

و اهل فن در اين زمينه استفاده نماييم. 
2. Gas Sale and Purchace 

Agreements (GSPA)
3. Up Stream  Investor 
4. Mead stream 
5. Down Stream Buyers 
6. Patricia Pulido, To What Extend 

Do TAKE-OR-PAY Contracts 

Enhance Natural Gas Development 

In Colombia? p 2, Available 

at: www.dundee.ac.uk/cepmlp/

gateway/files.php?file=cepmlp_

car14_55_382097656.pdf
7. Market Liquidity 
8. Holland Ben and Ashley Phillip, 

Natural Gas Price Reviews: Past, 

Present and Future Journal of Energy 

& Natural Resources Law, Vol 30, no 

1, 2012, p 43
9. Price Formula 

10.  البته همه مبلغ مقدار قبض يا تأديه پرداخت 

نمى شــود بلكــه معمــوالً توافق مى شــود كه  
درصد عمــده اى از مبلغ مذكــور پرداخت و 
مابقــى نيز در زمان جبــران Make Up تأديه 

گردد.
11. Make up

12. الزم بــه ذكــر اســت كه اين مقــدار براى 

ســال هاى اوليه قرارداد و سال هاى بعدى فرق 
مى كند. 

13. Annual Contractual Quantity 

(ACQ)

14.  بســته به توافــق طرفين، ايــن عدد ممكن 

اســت  بيــن 60 تــا 95 درصد مقدار ســاالنه 
قراردادى متغيير باشــد. با توجه به روند كلى 
بــازار گاز و رقابتــى شــدن آن، رقم مذكور 
در قراردادهــاى جديــد گاز رونــد نزولى به 
خود گرفته تا مشــترى مانور بيشترى داشته و 

بتواند ميزان برداشــت را بــا توجه به نياز خود 
و محــدوده تعهدات قــراردادى تعيين نمايد. 
بنابراين، هرچه درصد مذكور پايين تر باشــد، 
مشترى از اختيارات بيشترى برخوردار بوده و 
مجبور نيســت بيشتر از نياز خود گاز برداشت 
نموده و يا طبــق تعهد  قبض- يا-تأديه قيمت 
مقادير برداشت نكرده را بپردازد. به خصوص 
مقاديرى  جبران (برداشــت  حق  معموالً  اينكه 
كه قيمــت آن پرداخت شــده، امــا به قبض 
مشترى در نيامده اســت)، نيز به لحاظ زمانى 
محدوديــت داشــته و بعد از آن قابل اســتناد 

نيست.
15. Annual Take or Pay Quantity (A 

TOP Q)

در بعضى از قراردادها به جاى عبارت مذكور، 
از عبــارت حداقل مقدار ســاالن قــراردادى 
(Min ACQ) استفاده مى شود كه ماهيتاً فرقى 
 A) بــا مقدار ســاالنه تعهد قبض- يــا- تأديه
TOP Q) نداشته و تنها، دو شيوه توضيح يك 

مفهوم مى باشــد. به عبارتــى، تعهد قبض- يا- 
تأديه تعهد به پرداخــت قيمت حداقل مقدار 
ســاالنه قراردادى حتى در صورت عدم قبض 

مقدار مذكور است. 
16. Non-delivered Quantity 
17. Force major  
18. Agreed Maintenance 
19. Carry forward quantity 

در قراردادهــاى فروش گاز طبيعــى معموالً 
توافق مى شــود هر چقدر مشــترى بيشــتر از 
مقدار ســاالنه قــراردادى (ACQ) در ســال 

شروط جريمه نيست. هرچند ديدگاه مخالف 
يعنى تفسير اين شــروط به عنوان شرطى براى 
تضمين اخذ ما به ازاء قراردادى و ِدين ناشــى 
از اجــراى تعهد بايــع ( ممكن الوصول نمودن 

مبيــع) نيز قوى تر و به لحــاظ حقوقى از بنيان 
محكمى برخوردار مى باشــد. در حقوق ايران 
صرف نظر از اينكه شروط قبض يا تأديه افاده 
دين مى كند يا خســارت، الزم االجرا بوده و 

دادگاه در اجراى اين شــروط با مانع خاصى 
روبرو نخواهــد. در نتيجه، طرفين در صورت 
درج شــروط مذكور در قــرارداد بايد به آن 

پايبند باشند.
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برداشــت نمايد، به عنوان مقاديــر ذخيره از 
تعهد قبض- يا-تأديه مشــترى در ســال هاى 
بعد كسر شــود. توضيح تفصيلى اين مفهوم 
از حوصله اين بحث خارج اســت. بنابراين، 
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