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 چکيده

 بیکاال به تصو یالملل نیب عیب ونیتحت عنوان کنوانس یونیکنوانس ،یالدیم ۱۹۸۰ لیآور ۱۱ در

 4در  ونیکنوانس نیبود. ا یالملل نیپارچه کردن قواعد بیع در سطح ب کیکه هدف از آن،  دیرس

عقد  نیو تعهدات طرف است که بخش سوم آن مربوط به حقوق افتهی نیماده تدو ۱۰۱بخش و 

با  یقیبه صورت تطب ونیرا در کنوانس خریدار و فروشنده ، حقوق و تعهداتتحقیق نیا راست. د

نهاده است عبارت اند از:  عیبه عهده با عیب ونیکه کنوانس یتعهداتگردید.  یبررس رانیفقه و حقوق ا

قت کاال با قرارداد که هم شامل تعهد به مطاب نیکاال و اسناد و مدارک مربوط به آن و همچن میتسل

ون با انعقاد عقد، مستحق یدر کنوانس عیبا نیهمچن .است یو هم مطابقت حقوق یمطابقت ماد

تواند از انواع مختلف حق حبس موجود در  یثمن است و عالوه بر آن در تسلیم مبیع هم م افتیدر

شکل است که در آن او  نیبد نرایتعهدات بایع در فقه و حقوق ا اما .دیاستفاده نما ونیکنوانس

تعهد به  نیاند و بنابر امنفک نشده گریو تعهد به مطابقت کاال با قرارداد از همد میتعهد به تسل

تخلف از تعهد گرچه فقط الزام  یباشد و برایم زیمتضمن تعهد به مطابقت ن م،یعالوه بر تسل میتسل

موجود در  یها نیتضم ریسا شریشده است اما پذ ینیب شیحق فسخ پ وبه انجام تعهد 

حقوق  گریآنها وجود ندارد. از طرف د رشیدر پذ یبا فقه ندارد و مشکل یهم تعارض ونیکنوانس

اصلی  است. ونیشده در کنوانس فیمطابق با حقوق تعر د،یآیکه با انعقاد عقد به وجود م عیبا هیاول

 ازرسی کاال می باشد.ترین تعهد خریدار نیز پرداخت ثمن و در پی آن قبض مبیع و ب

 .الملل نیب عیب ونیکنوانس، عیعقد ب، داریخر ،فروشنده د،تعه :يديکل واژگان
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 مقدمه
که عدم  یباشد، به طور یبرخوردار م یفوق العاده ا تیاز اهم ادقرارد یاجرا یو حقوق آنها برا نیشناخت تعهدات طرف

 یتعهد و تحمل ضمانت اجراها یاز تبعات عدم اجرا زیگر یبرا نیخواهد داشت که طرف یدر پ ییآنها ضمانت اجراها یاجرا

 تیتعهد و مسئول یدر اجرا شیخو یسهل انگار جهیکه به نت یمتعهد .دهندیتعهدات خود تن در م یاز آن به اجرا یناش

-یمفاد آن مراقبت م قیدق یدر اجرا زیکند و پس از انعقاد نیتعهدات دقت م رفتنیاز آن توجه دارد از ابتدا در پذ یناش نیسنگ

 یهستند که از ضمانت اجرا یمطلوب و واقع تیحائز اهم یقرارداد نیطرف یبرا یتعهدات و قراردادها زمان نیابنابر. دینما

 نییبا تب تحقیق نیراستا وجود دارد که ا نیدر هم یمختلف یها و ابزارهاها و روشوهیبرخوردار باشند. ش یمناسب و کارآمد

که متعهد  یرا در زمان یو قرارداد یقانون یراهکارها گر،یان حقوق آنها نسبت به همدیو ب عیدر عقد ب نیرفتعهدات ط قیدق

 . دینما یم انینموده است ب شیتخلف از وعده خو

به  کند،یواگذار م یگریبه شخص د گریمال د یرا در ازا یمال ،یموجب آن شخصکه به است معین عقود از یکی بیع عقد

 کندیواگذار م داریخر یعنی گر،یمال خود را به شخص د کتیپول، مال افتیدر یفروشنده در ازا یعنیکه مالک مال، صورت  نیا

 گاهیاز جا عیعقد ب ن،یعقود مع نیدر ب .دهدیقرار م یو اریرا در اخت ودمال از فروشنده پول خ افتیبا در زین داریو متقابال خر

قرار  یاز همه عقود و معامالت مورداستفاده روزمره در جوامع انسان شیعقد ب نیچراکه ا در حوزه معامالت برخوردار است؛ یخاص

تر از مسائل و احکام گسترده یلیخ ،یفقه اسالم ماننده یحقوق یهاستمیجهت مسائل و احکام آن در س نیو به هم ردیگیم

عقود  ریفراتر از مواد دربردارنده مقررات سا یلیخ یمربوط به آن در قانون مدن یاست و مواد و مقررات قانون گرید نیعقود مع

 داریبه خر عیمب میفروشنده ملزم به تسل جه،یدر نت شود؛یو فروشنده مالِک ثمن م عیمالکِ مب داریبه مجرد وقوع عقد، خر .است

از الفاظ اضداد و هم  بیع .ی(، قانون مدن3۶7ماده ) تصرّف کند عیبتواند در مب داریآن است که خر میاز تسل مقصود .خواهد بود

در حکم  ایمملوک  نیاست که در آن ع یو در اصطالح فقها عقد فروش و در کل دادوستد است یو هم به معنا دیخر یبه معنا

آن را  نی. همچن(23۶ه.ق، ص ۱3۸7 ،یطوس) ابدییانتقال م یگریبه د یاز شخص یبر وجه تراض ینیآن، در مقابل عوض مع

 (.7ه.ق، ص ۱۶۱۵ ،یانصار) دانند یل مال ممبادله مال در مقاب

 گریبیع هم مانند د عقد آورد. دریبه بار م نیطرف یبرا یداشته و حقوق و تعهدات یبه تناسب موضوع آن آثار یهر عقد

 از فسخ و یریمفاد قرارداد و جلوگ یکه شناخت آنها جهت اجرا دیآیم نیبه عهده طرف یعقود، با انعقاد آن حقوق و تعهدات

مالک  یمنعقد شده، متفاوت خواهد بود. تعهد اصل نیطرف نیکه ب یعقد تیاست. نوع تعهد با توجه به ماه یانحالل آن ضرور

 ای کیممکن است  یاست. در کنار تعهد اصل ی و تعهد اصلی خریدار پرداخت ثمن معاملهبه مشتر عیمب میلتس ع،یدر عقد ب

از  کیکه هر  یطیاز شرا یناش ایاز خود عقد بوده  یکه ممکن است ناش دیود آعقد به وج نیطرف یهم برا یتعهد فرع نیچند

 .گذارد باشدیم یگریبه عهده د نیطرف

خود،  به  یو تجار یمال یازهایو ن جیکشورها در مرتفع نمودن حوا ییبشر امروز و عدم خودکفا ازین یبا توجه به گستردگ

که الزمه آن  گرددیمرتفع م یالملل نیمبادالت ب قیها از طردولت یازمندیکه ناست  یهیبد یالملل نیروابط ب یاعتبار گستردگ

 یحقوق یهانظام یمختلف که دارا یتجار در کشورها انیقراردادها م نیا کهی. بطوراست «یالملل نیب عیب یقراردادها میتنظ»

 یکشورها یالملل و با تمام نی، ارتباط در سطح بامروز یایدر دن ی. الزمه توسعه و رشد و بالندگشودیهستند منعقد م یمتفاوت

حاکم در  نیقوان رشیارتباط منوط به پذ نیا یشود، ولیاحساس م شتریارتباط ب نیهم ضرورت ا ی. در روابط اقتصاداستیدن

 است. یالملل نیسطح ب

مختلف  یها تیاشخاص از مل یروابط حقوق یالملل و برا نیاست که در سطح ب ینیاز قوان یکیالملل  نیب عیب ونیکنوانس

سازمان ملل و  ۱۹۸۰که در سال  دیموضوع موجب گرد نیااست.  افتهی نیباشد، تدو عیاز عقد ب یکه ناش یدر خصوص روابط

خود را  یتا کشورها نظام حقوق دینما بیرا تصو یکاال مقررات یالملل نیب عیب یسازمان ملل متحد راجع به قراردادها  ونیکنوانس

 یاز تخلفات قرارداد یناش یضمانت اجراها نیو همچن عیدر مورد حقوق و تعهدات با ونیکنوانس نی. اندیهنگ نماآن هما با

به  ونیقسمت اعظم کشورها با قبول کنوانس البتهما در تعارض باشد.  یفقه یدارد که ممکن است با مبان یاحکام و ضوابط

و  یلیتحل یاعالم نکرده است که بررس ونیکنواس نیخود را در ا تیعضو رانیاما تاکنون ا آمدنددر  ونیکنواس نیا تیعضو
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و  رانیحقوق ا نیاست را ب یالملل نیب عیب طیاز شرا یکه قسمت فروشنده و خریدار در عقد بیعتعهدات  رامونیپ یقیتطب

 تیکشف قابل یتراک آن برانقاط افتراق و اش افتنی یبا آنها برا ییلذا آشنا .میدهیحاضر قرار م قیرا موضوع تحق ونیکنواس

 است. یعدم آن ضرور ایو  ونیالحاق به کنوانس

 به امکان المللی و بین بیع کنوانسیون در تطبیق با بیع عقد در خریدار و فروشنده تعهدات بررسی حاضر مقاله ی از هدف

 ایران حقوق در آن بررسی به سپس کنوانسیون و در موضوع بررسی ابتدا به رو این از. است ایران حقوقی نظام در آن کارگیری

 .می پردازیم

 

 کاال المللی بين بيع کنوانسيون

 کنوانسيون تاریخی پيشينه

 قبل دهه چندین به المللی بین بیع قراردادهای مخصوصا و قراردادها بر حاکم مقررات سازی یکسان برای تالش پیشینه

 المللی بین بیع حقوق وحدت جهت در علمی های تالش. ددگربر می ۱خصوصی حقوق سازی یکسان المللی بین موسسه توسط

 طرح تهیه کار کارشناسان، از متشکل گروهی. شد آغاز خصوصی حقوق وحدت برای موسسه این نظر زیر ۱۹3۰ سال در

 ملل معهجا به آمده فراهم طرح و یافت پایان ۱۹3۶ سال در کار این. گرفت عهده به را المللی بین بیع یکنواخت قانون مقدماتی

 در جدیدی طرح شده، ارائه اصالحی پیشنهادهای به توجه با و گرفت قرار انتقاد مورد آمده فراهم طرح ولی. شد تقدیم سابق

 دوم جهانی جنگ آغاز دلیل به راستا این در تالش ۱۹3۹ سپتامبر در. رسید تصویب به مذکور موسسه توسط ۱۹3۹ سال

 که المللی بین اجالس. شد گرفته سر از حقوقی حرکت این ادامه برای تالش ۱۹۰۱ لسا در جنگ اتمام از بعد ولی شد متوقف

 ۱۹۵۹ سال در را جدید طرح کمیسیون، این. کرد جدید طرح تهیه مأمور را کمیسیونی داشتند، حضور آن در کشور 2۰ حدود

. گردید منتهی ۱۹۹3 سال در دومی طرح تهیه به مختلف های سازمان و ها دولت اظهارنظر و بررسی از پس کار این. کرد تهیه

 را کنوانسیون دو اجالس این. گرفت قرار بررسی و بحث مورد ۱۹۹۶ آوریل ۱۵ تا اول از الهه در المللی بین اجالس در طرح این

 های سنت تلفیق و دادن سازش در سعی که ۱۹۶4 های کنوانسیون. هستند معروف ۱۹۹4 های کنوانسیون به که کرد تصویب

 که ای گونه به شوند واقع کشورها پذیرش و اقبال مورد نتوانستند هم داشتند ال کامن و ژرمنی - رومی حقوقی های نظام

 یکنواخت قانون به مربوط کنوانسیون و رسید کشور ۸ فقط تصویب به منقول مادی اشیا المللی بین بیع به راجع کنوانسیون

 مواجه شکست با کنوانسیون دو این عمال و رسید کشور 7 تصویب به منقول دیما اشیا المللی بین بیع قرارداد تشکیل به راجع

 خود کارهای نخستین از را المللی بین بیع بررسی آرا اتفاق به ۱۹۶۸ سال به خود اجالسیه دوره نخستین در آنسیترال .گردید

 کنوانسیون از الهام با کنوانسیون طرح ود شد گرفته جدیدی های کنوانسیون تهیه به تصمیم الزم های بررسی از پس. داد قرار

 در. بود بیع قرارداد تشکیل به راجع دومی و( مشتری و بایع تعهدات بیع )حقوق آثار به مربوط یکی که آمدند فراهم ۱۹۶4 های

 زمانسا عمومی مجمع به سال همان در طرح این. کرد ادغام طرح یک در را آنها و تصویب را طرح دو هر آنسیترال ۱۹7۸ سال

 اجالس. کرد موافقت آن با رابطه در گیری تصمیم جهت المللی بین کنوانسیون یک تشکیل با مجمع و گردید تقدیم متحد ملل

 و بحث از پس و تشکیل المللی بین سازمان ۸ و کشور ۶2 نمایندگان شرکت با ۱۹۸۰ آوریل ۱۱ الى مارس ۱۰ از وین در مذکور

 به کاال المللی بین بیع قراردادهای به راجع متحد ملل سازمان کنوانسیون عنوان حتت اصالحاتی با آنسیترال طرح بررسی

 .گردید منتشر و چاپ( روسی و فرانسه اسپانیایی، چینی، عربی، انگلیسی،) ملل سازمان رسمی زبان ۶ به و رسید تصویب

 بر مشتمل مقدمه یک با کنوانسیون. است المللی بین سطح در موفق اسناد جز عضو، ۸2 با کاال المللی بین بیع کنوانسیون

 و برابری المللی، بین اقتصادی نوین نظم یک برقراری از اند عبارت که کنوانسیون اهداف و اصول آن در که می شود بند آغاز 3

 دنآور فراهم و الملل بین تجارت حقوقی موانع رفع کشورهاست، بین دوستانه روابط ارتقاء در مهمی عامل که متقابل نفع

  :از اند عبارت که شده تنظیم کلی فصل چهار در آن مواد کنوانسیون، مقدمه از بعد. است شده ذکر آن، موجبات توسعه
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 اجرای قلمرو آن در که شود می شامل را کنوانسیون ۱3 تا ۱ مواد فصل این ؛2کلی مقررات و اجرا قلمرو: اول فصل 

 مشمول که قراردادهایی و کنوانسیون شمول از شده استثناء دهایقراردا آن، مشمول کشورهای و مکان در کنوانسیون

 .کند می تبیین را هستند کنوانسیون

 بین قرارداد انعقاد بر حاکم مقررات که است( 42 تا 4۱ مواد) ماده ۱۰ بر مشتمل فصل این ؛3قرارداد انعقاد: دوم فصل

 .ندک می بیان را آن به مربوط مسائل و قبول و ایجاب یعنی المللی

 بیع آثار عنوان کاال فروش عنوان جای به بود بهتر و نیست گویا چندان آن عنوان که فصل این ؛4کاال فروش: سوم فصل

 آن، طی و میدهد تشکیل را کنوانسیون عمده قسمت ،(۸۸ تا 2۵ مواد) ماده ۶4 بر مشتمل شد، می گرفته نظر در آن برای

 .نماید می بیان را آنها اجرای ضمانت و خریدار و فروشنده تعهدات و حقوق و بیع آثار به راجع مقررات

 بینی پیش شکلی مقررات آن طی که گیردمی بر در را کنوانسیون ۱۰۱ تا ۸۹ مواد فصل این ؛۵نهایی مقررات: چهارم فصل

 اجرا، مرحله هب کنوانسیون ورود زمان به مربوط مباحث یعنی زمان در کنوانسیون اجرای قلمرو همچنین کنوانسیون، در شده

 .شود می بیان آن، شدن االجرا الزم از بعد کنوانسیون به الحاق و پذیرش

 مقررات بیان به که است آن سوم و دوم های بخش تطبیقی مطالعات نظر از خصوص به کنوانسیون های بخش ترین مهم

 تطبیقی بررسی نظر از و پردازد؛ می مشتری و بایع تعهدات و حقوق بیع، قبول و ایجاب به مربوط مسائل قرارداد، انعقاد به راجع

 کامال زمینه این در ایران اسالمی جمهوری قوانین که بیع فقهی مباحث خصوص به و ایران جمله از مختلف کشورهای حقوق با

 لیلد همین به و است نشده مطرح کنوانسیون در موضوعات همچنین برخی .است اهمیت حائز و جالب بسیار است، مبتنی آن بر

 همچنین. ندارد آن شروط اعتبار یا بیع صحت اساسی شرایط به راجع مقرراتی کنوانسیون: جمله از شده شناخته ملی قانون تابع

 شده احاله داخلی قوانین به هم مالکیت انتقال موضوع دیگر طرف از. است ساکت بیع معامالت در معمول هایعرف به نسبت

 .واگذار کرده است قوانین داخلی به را آنها و است ساکت کنوانسیون اتموضوع این به راجع بنابراین است؛

 

 بيع عقد در بایع تعهدات

مطابقت  و قرارداد با کاال مطابقت کاال، به مربوط مدارک و اسناد تسلیم مبیع، تسلیم به متعهد بایع بیع، عقد شدن جاری با

 .می دهیم قرار بحث مورد را تعهدات ایت از یک هر که می گردد ثالث ادعای از کاال مصونیت به تعهد یا حکمی

 

 تسليم مبيع

 مبیع تسلیم تعهد دارد را آن اجرای درخواست حق مشتری و آید می بایع عهده به بیع انعقاد با که تعهدی اولین گمان بی

 شرط عقود، از برخی در حتی و دارد وجود است، تعهد مورد انتقال متضمن نوعی به که عقودی تمامی در تسلیم عنصر .است

 از و طرفین خود وسیله به که است التزامی عقود، این در تسلیم مبنای.  است اعتبار بی و باطل عقد آن بدون و بوده صحت عقد

 مشتری به بایع از مبیع مالکیت شد، واقع صحیحا عقد که زمانی که است دلیل این به هم التزام این و است شده قرارداد ناشی

 غیر مال بر ید اثبات است، مجاز قانون که مواردی از غیر در مبیع، بر بایع بد اثبات آن، آنعقاد بعداز رو این از. دشو منتقل می

 به تعهد. است آن از ناشی آثار و قرارداد خود از ناشی مبیع، تسلیم به طرفین التزام بنابراین. است قانونی غیر و و نامشروع بوده

 .شود می تقسیم کاال مدارک و اسناد تسلیم به تعهد و مبیع تسلیم به تعهد به کنوانسیون تسلیم در

 کنوانسيون در مبيع تسليم

 در اگر همچنین. کرد تلقی شده تمام را بیع توان نمی است، نشده داده مشتری تحویل مبیع که زمانی تا است این حقیقت

 نخواهند نائل اند، کرده قرارداد انعقاد به اقدام آن مبنای رب که نیتی و هدف به طرفین نباشد تسلیم نام به عنصری معاوضی، عقد

                                                           
2 - Sphere of application and general provisions 
3 - Formation of the contract 
4 - Sale of goods 
5 - Finaa Provisions 
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 به کاال تسلیم کنوانسیون، 3۰ ماده براساس. باشد می بایع تعهدات شمار در مشتری به مبیع تسلیم که است دلیل همین به شد؛

 با ولی( ۶است متصور غیر بیع وقوع تسلیم، بدون چراکه. اوست تعهد ترین اساسی گفت توان می و بایع تعهدات جمله از مشتری

 تعریف گونه این را آن مفسران، برخی البته. است نگرفته صورت کنوانسیون در آن از تعریفی معامله، در عنصر این اهمیت وجود

 .«7بیاورد در خود اختیار و سیطره تحت را مبیع دهد اجازه مشتری به که عملکردی نوع هر از است عبارت تسلیم» اند نموده

 تسلیم، مکان و زمان به مربوط قواعد مواد، این در و است آمده 33 الی 3۱ مواد خالل در کنوانسیون، در تسلیم به مربوط دقواع

 .است شده مشخص

 

 تسليم زمان
 :نماید تسلیم را کاال زیر مواعد در است مکلف بایع: »دارد می مقرر 33 ماده در کنوانسیون تسلیم، زمان خصوص در

 .تاریخ همان در باشد، تعیین قابل تاریخی براساس قرارداد، یا باشد شده تعیین تاریخی قرارداد، در چنانچه - الف

 و اوضاع اینکه مگر مزبور، مدت ظرف باشد، تعیین قابل مدتی آن براساس یا شده تعیین مدتی قرارداد، در چنانچه - ب

 .است مشتری با مزبور مدت خالل در مشخص تاریخ تعیین که باشد این از حاکی احوال

 .«قرارداد انعقاد از پس معقولی مدت ظرف موارد سایر در -ج

 این براساس. است دانسته عرف بر مقدم را آن و پذیرفته را اراده حاکمیت اصل صراحت به خود وب الف بند در ماده این

 برای مشخصی زمانی دوره اگر و دشو انجام تاریخ آن در باید تسلیم باشد، شده مشخص تسلیم برای معینی تاریخ اگر ماده،

 در تسلیم زمان اگر مثال. کند اقدام مبیع تسلیم به نسبت تا دارد عمل آزادی مزبور مدت در بایع باشد، شده تعیین تسلیم

 مبیع تسلیم به نسبت انعقاد، تاریخ از ماه دو ظرف است مکلف بایع باشد، شده مشخص انعقاد تاریخ از ماه دو ظرف بیع، قرارداد

 هر یا و فوریه ماه آخر یا اول در تواند می بایع صورت این در باشد فوریه ماه مثال مبیع تسلیم زمان اگر همچنین. کند اقدام

 این از حاکی احوال و اوضاع که زمانی ماده، این بند به براساس که گفت باید البته. ۸نماید مشتری تسلیم را مبیع آن، از تاریخی

 هر باشد، مشتری اختیار در تسلیم، تاریخ تعیین که است این مبین مبیع، تسلیم برای مشخص زمانی محدوده تعیین که باشد

 بایع به را شده تعیین تاریخ است موظف خریدار مورد این در و است تعهد انجام به موظف بایع کند، تعیین مشتری که زمان

 .دهد اطالع

 این در باشد، نداشته وجود طرفین بین تسلیم زمان خصوص در یتوافق که داشت خواهد کاربرد زمانی 33 ماده ج بند

 بستگی قرارداد، آنعقاد از پس معقول مدت مالک. شود مشتری تسلیم قرارداد آنعقاد از پس معقولی مدت ظرف باید کاال صورت

 ممکن قبیل این از اموری و ونقل حمل وسیله و شود طی باید تسلیم برای که مسافتی و کاال طبیعت به توجه با و دارد شرایط به

 .۹باشد متفاوت است

 موعد از پیش تسلیم -الف 

 صورت در و دهد؟ مشتری تحویل موعد، از قبل را کاال تواند می بایع آیا که است این کرد مطرح باید اینجا در که سؤالی

 نه؟ یا باشد می قبول به مکلف مشتری آیا تحویل،

 نماید، تسلیم شده تعیین موعد از پیش را کاال بایع که درصورتی: »دارد می راظها خصوص این در کنوانسیون ۵2 ماده

 .«نماید امتناع آن قبض از یا کند قبض را آن که است مخیر مشتری

 قبض عدم یا قبض در را مشتری و نکرده تعیین موعد، از قبل شده تسلیم کاالی پذیرش به اجباری کنوانسیون بنابراین،

 نمی بنابراین باشد داشته ای هزینه و زحمت خریدار برای است ممکن کاال موعد از قبل تسلیم چراکه. است نموده مخیر کاال

                                                           
۶ - Enderlein Fritz, Reproduced with permission of Oceana Publications, 1996, P: 145 

  ۱23، ص ۱3۸4صفایی،  - 7

۸  -Enderlein, Fritz, Ibid, P: 152 
۹ - Schlechtriem. Peter, ibid, p:16 
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 قرارداد فسخ معنای به موعد از قبل تسلیمی کاالی رد در مشتری اختیار البته،. ۱۰نمود هزینه و زحمت این به ملزم را وی توان

 شده تعیین موعد در را کاال تواند می فروشنده و شود نمی سوبمح قرارداد اساسی نقض موعد از قبل تسلیم چراکه نیست

 شکل بدین است شده محدود آن در نیت حسن اصل رعایت لزوم و کنوانسیون 7 ماده براساس اختیار این ولی. ۱۱نماید تسلیم

 آن تسلیم و شده تعیین یعبا بیشتر عمل آزادی و تسلیم امر در سهولت برای و بوده بایع نفع به فقط مهلت، و اجل تعیین اگر که

 از مشتری صورت، این در که کند می اقتضا نیت حسن. باشد نداشته را مازادی هزینه و زحمت مشتری برای موعد، از پیش

 .۱2بپذیرد را آن و ننماید امتناع کاال قبول

 داشته مشتری برای یهای هزینه و زحمت موعد، از قبل کاال قبول و بوده دو هر نفع به مهلت تعیین که فرضی در ولی

 ذکر به الزم البته. ۱3نماید امتناع آن قبول از تواند می مشتری نباشد، هم توجه قابل و کم وارده هزینه و خسارت اگر حتی باشد،

 کرده بینی پیش را دیگری راهکار کنوانسیون موعد، از قبل تسلیم در آن پذیرش از امتناع و تسلیمی کاالی رد فرض در که است

 به مربوط مقررات در معامله طرفین چراکه شود؛ می مربوط کنوانسیون المللی بین خصیصه به بیشتر راهکار، این که است

 ماده دو بند لذا آورد؛ می وجود به او برای ای عدیده مشکالت بایع، به کاال استرداد و هستند مختلف های کشور از کنوانسیون

 حق از او و شود داده قرار او اختیار در نظر مورد مقصد در مشتری، به شده ارسال کاالی چنانچه: »داردمی مقرر کنوانسیون ۸۶

 و ثمن پرداخت بدون بتواند امر این اینکه شرط به دارد، نگه خود تصرف در را کاال بایع، از نیابت به است مکلف کند، استفاده رد

 را کاال حفظ بتواند وی، طرف از که ماذونی شخص یا ایعب چنانچه. گیرد صورت نامعقول های هزینه یا و نامتعارف زحمت بدون

 «شد. نخواهد اعمال مزبور شرط باشد، حاضر مقصد در بگیرد عهده به

 می هم او که رسد می نظر به باشد، داده تحویل موعد از قبل را کاال اشتباه، و سهو روی از بایع که فرضی در نماند ناگفته

 نخواهد استرداد حق و بود خواهد منتفی باشد آگاهی و عمد روی از که فرضی در حق ینا ولی نماید استرداد را آن تواند

 .۱4داشت

 

 تسليم مکان
 معین محل در کاال تسلیم به مکلف بایع که صورتی در: »دارد می مقرر مبیع تسلیم محل خصوص در کنوانسیون 3۱ ماده

 :است زیر شرح به تسلیم به او تعهد نباشد، دیگری

 نقل و حمل موسسه اولین به کاال تحویل از است عبارت تسلیم به تعهد باشد، کاال حمل متضمن قرارداد چنانچه( الف

 .مشتری به ارسال جهت

 کلی کاالی یا معین انبار از کلی یا معین کاالی به راجع قرارداد چنانچه نباشد، نخست قسمت مشمول که مواردی در( ب

 باید یا دارد قرار معینی مکان در کاال که اند داشته اطالع قرارداد، انعقاد زمان در نیز طرفین و بوده دشو تولید با ساخته باید که

 .معین مکان همان در مشتری اختیار در کاال دادن قرار از است عبارت تسلیم به تعهد شود، ساخته یا تولید معینی مکان در

 بوده، او تجارت محل قرارداد، انعقاد زمان در که محلی در را کاال بایع نکهای از است عبارت تسلیم به تعهد موارد سایر در( ج

 .«دهد قرار مشتری اختیار در

 :است شده معین کاال تسلیم محل برای حالت چندین ماده این در

 می تسلیم مکان تعیین در طرفین و شده واگذار طرفین به تسلیم محل تعیین اختیار صراحت به الف، بند در( اول حالت

 کنوانسیون 3۱ ماده که است خاطر همین به شود، می مشخص طرفین توسط تسلیم مکان هم معموال و نمایند توافق توانند

 .است کرده اشاره مورد این به ابتدائا

                                                           
۱۰ - Schlechtriem. Peter Published by Manz, Vienna:1986, p:80 
11 - Honnold, 1999, P:347 
12  -Enderlein. Fritz, Ibid, P:199 
13 - Schlechtriem. Peter, Ibid, P:80 

 ۱3۵و ۱۱3، ص۱3۸4صفایی،  - ۱4

http://www.joce.ir/


 1 -23، ص 1399، پاییز 17فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 این در. است مشتری به تحویل مکان به کاال استقرار محل از آن حمل متضمن کاال تسلیم که است زمانی( دوم حالت

 تسلیم محل باشد؛ کاال حمل به مکلف بایع قرارداد، طی که صورتی در دارد، اشاره بدان کنوانسیون 3۱ ماده الف ندب که حالت

 .دهد می تحویل آن به ارسال جهت را کاال بایع که است نقل و حمل موسسه اولین محل مشتری، به کاال

 باید مسیر از بخشی اینکه مثل برسد؛ مقصد به تا شود حمل متعددی نقل و حمل موسسات توسط باید کاال که فرضی در

 از را بایع و شده تلقی تسلیم نقل، و حمل موسسه اولین به تسلیم شود، حمل کشتی توسط آن دیگر بخش و آهن راه توسط

 .۱۵کند می مبرا تسلیم به تعهد

 باید ولی است؛ ساکت خصوص این در کنوانسیون دهد، تحویل و نقل حمل موسسه کدامین به را مبیع باید بایع اینکه در

 نخست فرض در که صورت این به شد، تفصیل به قائل نه یا باشد توافقی خصوص این در طرفین بین که حالتی بین مورد این در

 .نماید تسلیم و نقلی حمل موسسه هر به را مبیع که است مختار توافق، عدم صورت در ولی. نماید اقدام توافق براساس باید

 از مبیع شدن خارج است، بوده کنوانسیون قانونگذار مدنظر که چیزی نقل، و حمل موسسه اولین به مبیع لیمتس مورد در

 حمل او کارگزار یا نماینده توسط کاال یا کند می حمل را کاال خود فروشنده که فرضی در این، بنابر. است بایع اختیار و سلطه

 به کاال تحویل با بلکه. شود نمی محسوب تسلیم شخصی چنین به حویلت و نیست 3۱ ماده الف بند مشمول موضوع شود، می

 را تسلیم آثار و شده محسوب تسلیم نقل، و حمل متصدی به تحویل که هم این در و گیرد می صورت تسلیم مقصد در مشتری

 متصدی که موردی با این و داشت نخواهد هم مسؤولیتی لذا ندارد؛ حمل متصدی بر کنترلی بایع که است این خاطر به دارد

 .۱۶باشد مستقل باید حمل متصدی بنابراین، دارد؛ تفاوت باشد او کارگزار یا بایع خود

 کاالی یا و معین انبار از کلی یا معین کاالی به راجع و نباشد کاال حمل متضمن بیع، قرارداد که است زمانی( سوم حالت

 یا دارد، قرار معینی محل در کاال که اند داشته اطالع قرارداد انعقاد زمان در نیز طرفین و بوده شود، تولید یا ساخته باید که کلی

 این در .معین محل همان در مشتری اختیار در کاال دادن قرار از است عبارت تسلیم به تعهد شود، تولید معینی محل در باید

 در مبیع، تسلیم بر را طرفین ضمنی اراده تعلق آن، تولید محل یا مال وقوع محل به طرفین اجمالی علم لحاظ با گذار قانون بند،

 مال وقوع یا تولید محل. است پذیرفته ضمنی طور به هم بند این در را طرفین اراده حاکمیت و داده قرار مدنظر مال، وقوع محل

 .۱7باشد مشخصی انبار یا و مزرعه یا کارخانه تواند می بند این در

 بایع تجارت محل در باید مبیع صورت این در نباشد، فوق بندهای از یک هیچ ولمشم مبیع که است زمانی( چهارم حالت

 هم قرارداد و است نشده تعیین مبیع تسلیم برای مشخصی مکان که دارد اجرا قابلیت زمانی بند این. گردد مشتری تسلیم

 در باید مبیع صورت، این در. اردند را کنوانسیون 3۱ ماده ب بند های ویژگی مبیع دیگر طرف از و نیست کاال حمل متضمن

 .شود تسلیم است، بوده بایع تجارت محل بیع، قرارداد انعقاد زمان در که محلی

 

 ایران حقوق و فقه در مبيع تسليم

 به مشتری، تصرف به مبیع دادن از است عبارت تسلیم: »کند می تعریف گونه این را تسلیم خود، 3۶7 ماده در مدنی قانون

 عبارت هم فقه در تسلیم«. مبیع بر مشتری استیال از است عبارت قبض و باشد انتفاعات و تصرفات انحاء از متمکن که نحوی

 آن هم برخی. ۱۸باشد نداشته وجود وی تصرف برای مانعی هیچ که نحوی به مقابل طرف اختیار به علیه معقود گذاشتن از است

 .۱۹باشد متفاوت تواند می رفع و مبیع نوع با که دانند می مشتری به مبیع اعطای را

 
 عقد انعقاد زمان در تسليم بر قدرت

                                                           
15 - Enderlein. Fritz, Ibid, P:146 
16 - Lookofsky Joseph, ibid, P:8 
17 - Enderlein. Fritz, Ibid, P:148 

 .۶۹7 ص ،۱ج ،۱3۸4 طاهری، انصاری و - ۱۸
 .4۵۵ ص ،۱ج ،۱4۱۹ عبدالمنعم، عبدالرحمن، محمود -  ۱۹
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 در تسلیم، بر قدرت وجود شود، محسوب بیع آثار از تسلیم اینکه از جدا و دارد بیع عقد در تسلیم عنصر که اهمیتی به نظر

 و نفوذ در را، تسلیم بر قدرت فقها، که روست این از شود؛ می عقد اعتباری بی باعث آن فقدان و است شرط هم عقد انعقاد زمان

 می شرط تسلیم استحقاق زمان در را تسلیم بر قدرت وجود البته،. 2۰کنند می اجماع ادعای آن بر و میدانند شرط عقد صحت

 استحقاق زمان در و باشد داشته وجود بعد آن حصول امکان ولی نباشد تسلیم بر قدرت بیع، انعقاد زمان در اگر بنابراین،. دانند

 و بوده مؤثر بیع عقد تحقق در تسلیم بر قدرت فقه، از تبعیت به هم مدنی حقوق در. بود خواهد صحیح بیع آید، وجود به لیمتس

 قانون آن فروش و خرید که چیزی بیع: »داردمی مقرر 3۸4 ماده در مدنی قانون که روست این از است، بیع عقد شرایط جزء

 ... .«است باطل ندارد آن تسلیم بر قدرت بایع که چیزی یا ندارد عقالیی منفعت یا و ندارد مالیت که چیزی یا و است ممنوع

 این ناچار به قراردادی، تخلف وقوع از جلوگیری و تعهد شدن عملی برای آن به اقدام لزوم و تسلیم مقوله اهمیت به توجه با حال

 پردازیم. می تسلیم انجام مکان و زمان به قسمت این در پذیرد، انجام معینی مکان در و خاصی زمانی ظرف در باید تسلیم

 
 تسليم زمان
 از را مختلف حاالت باید شد، گفته کنوانسیون در آنچه همانند هم ایران حقوق و فقه در مبیع تسلیم زمان تشخیص برای

 :نمود تفکیک هم

 آن در باید تسلیم باشد شده توافق آن بر و شده تعیین آن از بعد یا عقد وقوع حین در تسلیم برای موعدی اگر( اول حالت

 باید بایع. 2۱نامند می «دار مدت یا مؤجل» را قراردادی چنین شود، ذکر قرارداد در تسلیم موعد و زمان اگر. گیرد انجام زمان

 مبیع تسلیم. نماید اجرا آن، مقتضای با مطابق و شرط به وفای راستای در و قرارداد در شده تعیین زمان با مطابق را تعهد مورد

 .نماید امتناع آن قبول از تواند می مشتری و نبوده تعهد اجرای شده، تعیین زمان از بعد

 معینی موعد در آن تسلیم بیع عرفی اقتضا ولی است، نشده تعیین موعدی مبیع تسلیم برای که است زمانی( دوم حالت

 در تجارت عادت و عرف یا محل عادت و عرف حسب بر اینکه مگر: ».. دارد می مقرر 344 ماده ذیل در مدنی قانون. است

 گرفتن نظر در با فرض این در.« باشد نشده ذکر بیع قرارداد در اگرچه باشد، معهود موعدی یا شرط وجود تجارتی، معامالت

 ایفای برای ار خاصی زمان عادت و عرف هرگاه احوال، و اوضاع سایر نیز و عقد تشکیل هنگام در موجود شرایط و قرارداد موضوع

 .22کند ایفا زمان همان در را خود تعهد باید متعهد کند، مشخص تعهد

 زمان هم طرفین و نکند مشخص تعهد اجرای برای را خاصی زمان عادتا عرفی، احوال و اوضاع و شرایط اگر( سوم حالت

 حکم عرف وضعیت، این در زیرا گذارد؛ اجرا موقع به را خود تعهد فورا باید متعهد باشند، نکرده معین تعهد انجام برای را خاصی

 انجام بودن حال چراکه شود، می فهمیده هم عقد اطالق از حکم این. 23شود اجرا تشکیل از پس بالفاصله قرارداد که کند می

. کند می آن بودن حال بر داللت باشد، نیامده آن متن در قرارداد اجرای زمان از سخنی که همین و ندارد تصریح به نیازی تعهد

 این بدون بیع، عقد چون. 24است آن بر تأکیدی صرفا بیع، عقد ضمن در تعجیل شرط اول، شهید بیان طبق و بهتر عبارت به

 شرط وقتی دادوستد در. دارد تصریح به نیاز که است آن ساختن مؤجل این و دارد را مبیع تسلیم بودن حال اقتضای هم شرط

. باشد نکرده چه و باشد کرده مطالبه را تعهد مورد متعهدله چه گردند، تسلیم درنگ بی باید مثمن و ثمن باشد، نشده تأجیل

 .کند امتناع آن پذیرش از است، نکرده مطالبه را تعهد مورد اینکه بهانه به تواند نمی نیز متعهدله که چنان

 
 تسليم مکان

                                                           
 .۱2۰ ص ،۱ج ،۱4۱۸ حلی، محقق ؛۱7۵ص ،4 جلد ،۱4۱۵ انصاری، -  2۰

 ۱7۵ ص ،۱ ج ق،.ه 72۶ حلی، عالمه - 2۱
 4۹ ص ،۵ ج ،۱377 شهیدی، - 22

 32۵ ص، ۱،حقوق مدنی، ج7۹۱3 امامی، - 23
 .2۰2 ص ، قم، دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،3 جلد الدروس الشرعیه فی فقه االمامیه، ه.ق، ۱4۱7شهید اول،  عاملی، - 24
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 است شده واقع عقد که محلی در باید تعهد انجام: »دارد می مقرر مدنی قانون 2۸۰ ماده تعهد، انجام مکان شناسایی برای

 37۵ ماده همچنین. « نماید اقتضا دیگری ترتیب عادت و عرف یا باشد مخصوصی قرارداد متعاملین بین اینکه مگر آید، عمل به

 مقتضی عادت و عرف اینکه مگر است، شده واقع آنجا در بیع عقد که شود تسلیم محلی در باید مبیع: »دارد می مقرر قانون این

 از را مختلف حاالت باید بنابراین «.باشد شده تعیین تسلیم برای مخصوصی محل بیع ضمن در یا و باشد دیگری محل در تسلیم

 :نمود تفکیک هم

 کاال حالت این در باشند، کرده توافق تسلیم مکان خصوص در طرفین آن از پس یا عقد ضمن در که است زمانی( اول حالت

 .2۵گردد مشتری تسلیم مبیع شده، توافق محل در باید

 مقتضی عادت و عرف ولی ندارد، وجود له متعهد و متعهد بین تسلیم مکان خصوص در توافقی که است زمانی( دوم حالت

 یا معامله مخارج بابت از عادت و عرف هرگاه :دارد می مقرر باره این در مدنی قانون 3۸2 ماده. است مشخصی مکان در تسلیم

 عقد در مشروط یا متعارف طبق بر باید باشد، شده شرط آن خالف بر عقد در یا شده ذکر که باشد ترتیبی برخالف سلیمت محل

 ابهام، موارد تمام در که است کلی ای قاعده یک این.« دهند تغییر تراضی به را آن توانند می متبایعین همچنین و شود رفتار

 عرف برخالف طرفین که هم زمانی و 2۶کرد کشف را قرارداد طرفین مشترک ادهار توان می آن کمک به که است مرجعی عرف

 تصریح به نیاز آن به علم صورت در عرف با مخالفت چراکه اند پذیرفته را عرف حاکمیت که گفت توان می باشند، نکرده توافق

 . دارد

 نباشد موجود خصوص این در هم خاصی عادت و عرف و باشد نشده تعیین عقد در تسلیم مکان است ممکن( سوم حالت

 جایی در را خویش تعهد موضوع باید متعهد صورت این در باشد؛ شده واگذار ثالثی شخص یا متعهدله به آن تعیین اختیار ولی

 طرفین توسط و بوده حاکم تکمیلی قانون و عرف بر شده توافق قرارداد مفاد که چرا. کند می تعیین متعهدله که نماید تسلیم

 .27است االتباع الزم

 قانون 2۸۰ ماده وفق چراکه شود اجرا عقد انعقاد محل در باید تعهد نباشد، فوق حالت سه از یک هیچ اگر( چهارم حالت

 مشخص عقد ضمن در نه تعهد انجام محل اگر ولی ... .«مگر آید عمل به شده واقع عقد که محلی در باید تعهد انجام» مدنی

 در تعهد انجام فقها برخی البته،. شود اجرا عقد وقوع محل در باید تعهد کند، معین را آن تواندب عادت و عرف نه و باشد شده

 2۸شود تعیین عقد زمان در تسلیم مکان باید سلم، بیع مثل باشد، مؤجل مبیع تسلیم اگر که معتقدند و پذیرند نمی را عقد محل

 مکان در تعهد اجرای اصل خصوص در آخر . نکته2۹دانند می عقد محل در تعهد انجام به منصرف را عقد اطالق برخی ولیکن

 خانه و باغ و زمین تسلیم و بوده منقول اموال خصوص در آن حکومت که است این شده توافق محل در تعهد اجرای یا آن ایجاد

 محل در باید که باشد لهمامثا و سند یا کلید تسلیم آن مادی وسیله اینکه مگر گیرد، می انجام ملک وقوع محل در اینها مانند و

 گیرد. انجام توافق محل یا بیع وقوع

 

 مقایسه

 حقوق در تسلیم با که تفاوتی ولی است شده نهاده بایع عهده به کنوانسیون در که است تعهدی ترین اصلی مبیع تسلیم

 در تعهد دو این که حالی در. داد ارقر با کاال انطباق به تعهد از جدا است تعهدی کنوانسیون، در تسلیم که است این دارد، ایران

 در تسلیم مقوله با بسیاری هایشباهت کنوانسیون، در تسلیم به مربوط مقررات .اند نشده منفک دیگر هم از ایران حقوق و فقه

 یقرارداد شرایط تعیین در اولی اصل عنوان به اراده حاکمیت اصل آنها دوی هر در اینکه جمله از دارد ایران حقوق و فقه

 در کنوانسیون که آنجایی از کند می واگذار عرف به را ای مسئله داخلی، حقوق که فرضی در آن بر عالوه. است شده پذیرفته

                                                           
 ۵4۵ص ،۱ج ق،.۱4۰۱ خمینی، - 2۵

 ۵۰ ص ،۱377 شهیدی، - 2۶
 بعد به ۵22 شماره ،3ج ،۱3۸۸ کاتوزیان، - 27

 ۱73ص ،2ج ق،.ه۱3۸7 طوسی، شیخ - 2۸
 4۵۹ص ،۱،ج7۹۱3 امامی، ؛23۸ص ،۶ج ق،.ه۱4۱4 ثانی، محقق - 2۹
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 می و نداشته عرف با مخالفتی بنابراین است کرده واگذار کشورها داخلی حقوق به و است ساکت معامالت بر حاکم عرفهای مورد

 طرف از. باشد داشته آن با مخالفتی بیع کنوانسیون که این بدون نمود شرط تجاری معامالت رد را عرف اجرای عدم یا اجرا توان

 کرده ذکر عقد وقوع از پس معقول مدتی ظرف باشد، ساکت آن به نسبت قرارداد که فرضی در را تسلیم زمان کنوانسیون دیگر

 عبارت جای به ایران حقوق همچنین و فقه در ولی است آن المللی بین خصیصه خاطر به بیشتر گفت توان می البته که است

 نداشته باهم چندانی تفاوت آید می نظر به که است شده استفاده «عقد انعقاد از بعد بالفاصله» عبارت از «معقول مدت ظرف»

. است مالک یمنطق فوریت و است عقد انعقاد زمان از معقول مدت لحاظ «عقد انعقاد از بعد بالفاصله از منظور چراکه باشند؛

 در معقول مدت با تسلیم عمل بودن آسان و سهل دلیل به است ممکن داخلی قرارداد در عقد انعقاد زمان از معقول مدت البته

 وارد المللی بین و داخلی حقوق در عبارت این معنای بودن همسان بر آسیبی تفاوت، این ولی باشد متفاوت المللی بین قرارداد

 شود می مشاهده ایران حقوقی نظام و کنوانسیون مقررات در که تفاوتی تنها .دارد که تفاوت است مصداق ظرن از تنها و کند نمی

 که باشد می است، ساکت آن به نسبت عرف و قرارداد که زمانی برای ایران حقوق و فقه در عقد انعقاد محل بینی پیش

 یا باشد عقد انعقاد محل همان است ممکن که است ردهک بینی پیش را بایع تجارت محل موضوع این خصوص در کنوانسیون

 .نباشد

 

 کاال به مربوط مدارک و اسناد تسليم
 کنوانسيون در اسناد تسليم

 کاال به مربوط مدارک تسلیم به مکلف بایع چنانچه :دارد می بیان بایع تعهد این تشریح در خود 34 ماده در کنوانسیون

 بر مفسرین تفسیر و ماده متن از آنچه ... .«نماید تسلیم است مقرر قرارداد در که شکلی به و مکان و زمان در را آنها باید باشد،

 با توافق صورت در بایع بلکه است، نکرده کاال به مربوط مدارک و اسناد تسلیم به مکلف را بایع ماده، این که است این آید می

 تضاد در هم 3۰ ماده آمرانه لحن با که ای نتیجه. 3۰بود خواهد آنها تسلیم به موظف مدارک، و اسناد تسلیم خصوص در مشتری

 می مطرح که سؤالی حال .باشد هم طرفین بین معمول رویه با تجاری عرف از ناشی تواند می تسلیم به تعهد این، از غیر.است

 در تواند می اسناد این» که شده گفته پاسخ در است؟ مشتری به مدارکی و اسناد چه تسلیم به موظف بایع که است این شود

 و انبار رسید و کشتی از حساب صورت مثل آن، تسلیم کنترل به مربوط اسناد همچنین و کاال جزییات به مربوط اسناد اول وهله

 بر عالوه. باشد غیره و کیفیت کنترل گواهی مبدأ، گواهی خرید، برگ نامه، بیمه شامل تواند می مربوطه اسناد سایر. باشد غیره

 فروشنده آالت، ماشین و گیاهان مورد در خصوص به. باشد محصوالت به مربوط فنی مدارک و اسناد تواند می همچنین این،

 می که دیگری سؤال .3۱کند می توافق محصوالت تعمیر و نگهداری و تعمیر به مربوط اسناد تسلیم مورد در خریدار با معموال

»...  که دارد می بیان کنوانسیون 34 ماده ادامه دارد؟ اثری چه مدارک و سنادا موعد از قبل تسلیم که است این کرد مطرح توان

 مدارک در مطابقت عدم نوع هر موعد، رسیدن تا تواند می دهد، تحویل مقرر تاریخ از پیش را مربوط مدارک بایع که صورتی در

 این با. نباشد او بر نامعقول های هزینه لتحمی یا مشتری معقول غیر زحمت موجب حق، این اعمال آنکه شرط به نماید رفع را

 هر امکان ماده این در.« است محفوظ مشتری برای شده مقرر کنوانسیون این در که نحوی به خسارت مطالبه حق نوع هر وجود

 باشد ناقص شده ارائه اسناد اگر بنابراین،. است شده بینی پیش شده، ارائه اسناد با شده متعهد اسناد بین ناهماهنگی اصالح نوع

 آنها تواند می بایع تسلیم، زمان سررسید تا باشد؛ شده ترجمه توافق مورد زبان از غیر دیگری زبان به ترجمه، متضمن اسناد در یا

 .32نماید اصالح را

 

 ایران حقوق و فقه در اسناد تسليم

                                                           
30 - Enderlien, Fritz, Ibid, P: 152 
31 - Enderlien, Fritz, Ibid, P: 152 
32  -Enderlien, Fritz, Ibid, P:155 
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 به اول نگاه در آنچه بنابراین،. ندارد وجود کاال مدارک و اسناد تحویل مورد در نصی هیچ فقه در مخصوصا و ایران حقوق در

 اثبات خصوص در بگذریم که ظهور این از اما ندارد؛ اسناد تسلیم به تعهدی بایع ایران، حقوق و فقه در که است این رسد می نظر

 باشد، ردادقرا در شرط از ناشی کاال به مربوط مدارک و اسناد تسلیم به تعهد اگر گفت باید ایران حقوق در تعهدی چنین وجود

 آن فعل شرط: »دارد می مقرر آن مورد در مدنی قانون 423 ماده 3 بند که 33باشد فعل شرط قالب در تواند می شرطی چنین

 الزام شروطهم عند المومنون فقهى قاعده مبنای بر صورت این در و «باشد شده شرط متعاملین از یکی بر فعلی به اقدام که است

 در اسناد، تسلیم اگر اما .نماید تسلیم را مدارک و اسناد توافق مورد مکان و زمان در توافق، براساس یدبا بایع و 34بود خواهد آور

 مطابق هم ایران حقوق در که گفت باید بدانیم بایع عرفی تعهدات از را آن بخواهیم اگر و باشد نشده بیان شرط قالب در قرارداد

 می ملزم نیز گردد، می حاصل قرارداد از عادت و عرف موجب به که آثاری و تایجن کلیه به متعاملین مدنی، قانون 22۰ ماده با

 به منصرف هم تصریح بدون عقد که طوری به عرف در امری بودن متعارف» مدنی، قانون 22۵ ماده با مطابق همچنین و باشند

 است گرفته قرار اساس این بر عادت و رفع ایران، حقوق کنونی وضعیت در اینکه به نظر و «است عقد در ذکر منزله به باشد آن

 اسناد، تسلیم بنابراین دهد؛ تحویل خریدار به را کاال به مربوط مدارک و اسناد کلیه است مکلف فروشنده بیعی، قرارداد هر در که

 ایران مدنی انونق در خصوص این در بدانیم قانون از ناشی صرفا را اسناد تسلیم به تعهد اگر ولی .بود خواهد بایع تعهدات جزء

 متعهد بایع هم فقه براساس که داد حکم توان می 3۵شرع و عقل حکم مالزمه قاعده به توجه با فقه در اما شود؛ نمی دیده حکمی

 توان می شک بدون بدانیم کاال اجزاء از را کاال به مربوط اسناد چنانچه ولی نماید تسلیم را کاال مدارک و اسناد است متعهد

 به مربوط مسائل هم کاال مدارک و اسناد موعد از پیش تسلیم خصوص در .3۶دانست آن تسلیم به ملزم را یعبا هم قانون براساس

 .بود خواهد مجری هم اینجا در مبیع موعد از پیش تسلیم

 

 مقایسه

 که گونه آن اسناد تسلیم که دریافت توان می حقوقی نظام دو این در کاال مدارک و اسناد تسلیم به مربوط قواعد تطبیق با

 همچنین و فقهی مسلم قواعد برخی از ولی. دارد فقهی پیشینه نه و است شده بیان مدنی قانون در نه است مطرح کنوانسیون در

 بتوان را کاال سند که مواردی در همچنین. شناخت رسمیت به بایع برای را تعهد این توان می تجار بین تجاری عرف از تبعیت با

 . است بایع عهده بر آن تسلیم هم قانون براساس که داد حکم توان می دانست آن اجزاء از

 

 قرارداد با کاال مطابقت به تعهد

 که است قرارداد با کاال انطباق به تعهد است، نهاده بایع عهده به 44 تا 3۵ مواد ذیل کنوانسیون که دیگری تعهد

 بعد به 3۵ مواد در و 37است گفته سخن تسلیم به تعهد از فقط 3۱ ماده در و است کرده جدا تسلیم مفهوم از را آن کنوانسیون

 گردیده مقرر مستقل تعهد یک عنوان به قرارداد با کاال مطابقت لزوم و شده بیان کاال مطابقت عدم یا نقص ضمان کنوانسیون،

 در که اند نموده تعیین دادقرار با کاال انطباق به تعهد برای را مختلفی اجراهای ضمانت کنوانسیون، مدونین دیگر طرف از. است

 توسل و استناد کنوانسیون، در تعهد آن موضوع خسارت جبران طرق به تا بود خواهد مستحق خریدار تعهد، این نقض صورت

 تعهد این به صرفا و اند ننموده ارائه آن از تعریفی حقوقدانان، و مفسرین نه و کنوانسیون مدونین نه کاال، انطباق تعریف در .نماید

 اجرای به ناظر صرفا کنوانسیون، 3۵ ماده موضوع تعهد و قرارداد با کاال انطباق رسد می نظر به. اند پرداخته آن معیارهای و

 می واقع اغفال مورد کنوانسیون در مقرر شروط بیان این با که است این حقیقت ولی. باشد قرارداد خود شرایط با منطبق قرارداد

 قرارداد بر کنوانسیون که شروطی و قراردادی مکتوب شروط شامل کنوانسیون، 3۵ ماده که شود هگفت است بهتر بنابراین شود؛

                                                           
 2۸۹ص ،۱، ج7۹۱3 امامی، - 33

 2۹۸ص ،2ج ، ۱3۱4 حلی، عالمه - 34
 2۰۱ه.ق، ص۱۶۱3حسینی شیرازی،  - 3۵

 3۶، ص۱، ج۱3۸3شهیدی،  - 3۶
 ۱22، ص۱3۸۶صفایی،  - 37
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 کلیه کنوانسیون، مدونین غرض راستای در تعریفی ارائه و تعهد این تعریف در باید ایراد، این رفع جهت. است نماید می مترتب

 با مطابق کاالی تسلیم به تعهد که داشت اظهار چنین توان می ابراینبن. نمود لحاظ را قرارداد با کاال انطباق معیارهای و مالکها

 با و مقرر مکان و زمان در و بوده قانونی و قراردادی الزامات واجد که کاالهایی تحویل حقوقی وظیفه از است عبارت قرارداد،

 و نماید می مستقر متعهد عهده بر نمقن که حقوقی تکلیف از است عبارت تعریف این در تعهد. گردند تحویل توافق مورد قیمت

 و متعهد اراده بدون که ای وظیفه یا و گیرد می قرار وی عهده بر شخص اراده به که ای وظیفه از است اعم دیگر عبارت به

 .گردد می ثابت متعهد عهده بر قانون حکم به مستقیما

 مادي مطابقت به تعهد

 و کمیت و مقدار دارای که نماید تسلیم را کاالیی باید بایع»: دارد می مقرر کاال مطابقت خصوص در کنوانسیون 3۵ ماده

.« ...باشد گردیده بندی ظرف و بندی بسته است مقررشده قرارداد در که ترتیبی همان به نیز و باشد قرارداد در مقرر وصف

 کاالیی تسلیم جهت در حقوقی تکلیفی از است عبارت مادی مطابقت به تعهد که گفت توان می ماده این به توجه با و بنابراین

 . باشد قراردادی و قانونی الزامات تابع تسلیم، مکان و زمان همچنین و فیزیکی اوصاف و ماده و جنس نظر از که

 کيفيت در مطابقت -الف 

 آن از التربا یا باشد توافق مورد کاالی کیفیت از تر پایین شده تسلیم کاالی کیفیت که کند نمی تفاوتی کیفیت خصوص در

 این همیشه است ممکن ولی. 3۸است صادق انطباق عدم و شده محقق تعهد نقض نباشد، قرارداد با مطابق کاال که قدر همین و

 کیفیت باید قرارداد تفسیر با که شده گفته صورت این در شود ذکر قرارداد در صریحا تسلیمی کاالی کیفیت که نباشد گونه

 انجام کاال ابتیاع از خریدار هدف نمودن مشخص طریق از تواند می خصوص این در قرارداد رتفسی. کرد کشف را توافق مورد

 .3۹گیرد

 کميت در مطابقت -ب 

 این در نماید، تسلیم مقررشده قرارداد در که میزانی از بیش را کاال فروشنده اگر» کنوانسیون ۵2 ماده 2 بند موجب به

 از بخشی یا تمام مشتری اگر. نماید امتناع اضافی مقدار پذیرش از یا کند افتدری را تسلیمی مقدار تواند می مشتری صورت

 مخیر مشتری ماده این براساس بنابراین،.« نماید پرداخت را آن بهای قراردادی نرخ براساس باید نماید، دریافت را اضافی مقدار

 و پذیرفته را مازاد از بخشی تواند می ماده این اساس بر همچنین و نماید اعاده بایع به را آن یا بپذیرد را اضافی میزان است

 .نماید اعاده را آن دیگر بخش

 شود، محسوب قرارداد نقض اضافی مقدار تسلیم شرایط این با و نماید اعاده را مبیع زیادی مقدار صرفا نتواند مشتری اگر

 مبیع کل که دهد می مشتری تحویل را ای بارنامه یک صرفا فروشنده که موردی مانند نماید؛ فسخ را قرارداد تواند می مشتری

 .4۰شود پرداخت مبیع کل برای بارنامه براساس باید نیز ثمن و کند می مشخص را

 تواند می مشتری این، بنابر. است خریدار به وارده معقول و متعارف های هزینه جبران به ملزم بایع مبیع، رد فرض در

 این صراحت اینکه خواه بپذیرد، و بگیرد تحویل را اضافی مقدار مشتری اگر ولی. 4۱کند مطالبه شده متحمل که را هایی هزینه

 عقد در مقرر مقدار از که میزانی تناسب به نکنند، اعالم را خود مخالفت مقتضی زمان مدت در اینکه خواه و کند اعالم را امر

 .42نیست استماع قابل ها هزینه و خسارات دریافت یبرا ادعایی گونه هیچ متعاقبا و یابد می افزایش نیز ثمن است، بیشتر

 کاال از عرفی استفاده با تناسب -ج 

 با متناسب - الف اینکه مگر شود نمی محسوب قرارداد با منطبق کاال» کنوانسیون 3۵ ماده الف بند از 2 بند اساس بر

 ...«گیرنده؛  می قرار همورداستفاد مزبور، مقاصد برای اوصاف همان با کاالهایی عرف که باشد مقاصدی

                                                           
3۸ - Dawwas Amin, Journal of Sharia &Law , 2012 , P:6 

3۹ - Schlechtriem. Peter, Reproduction authorized by Juris Publishing, 1984., P:20 
4۰ - Honnold. John, Ibid, P:348 

 43، ص۱3۹۰اصغری آقا مشهدی و عالء،  4۱
42 - John , Ibid, Honnold. 
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 آن با دوباره بتوان و باشد تجاری قابلیت دارای عبارتی به و باشد متناسب تجاری اهداف برای باید کاال ماده این براساس 

 .43کرد دادوستد

 یا شود می معین فروشنده تجارت محل مبنای بر کاال متعارف و معمول استفاده آیا که است این است مطرح که سؤالی

 بین اگر و شود فصل و حل قرارداد تفسیر بر حاکم قواعد مطابق باید اختالف این کاال؟ وقوع محل یا و خریدار تجارت محل

 .44شد خواهد تفسیر قرارداد توافق، طبق باشد، خریدار یا بایع تجارت محل مبنای بر قرارداد تفسیر که شود مقرر طرفین

 آن از نظر مورد خاص استفاده با کاال تناسب -د 

 یا یح صر نحو که به باشد خاصی مقصود نوع هر با متناسب»  باید کاال کنوانسیون، 3۵ ماده 2 قسمت ب بند اساس بر

 و مهارت به مشتری که باشد این از اطالع بایع رسیده ات، مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی به قرارداد انعقاد زمان در ضمنی

 .« ...است بوده معقول غیر بایع تشخیص و مهارت به او اداعتم یا و نکرده اعتماد بایع تشخیص

 شرایط دیگر جمع با خریدار هدف از فروشنده آگاهی صرف و باشد وارد شده قرارداد ضمن در خاص هدف که نیست الزم

 . 4۵است کافی بایع مسؤولیت برای ماده، در مقرر

 
 انطباق عدم مسؤليت
 نمی یا بوده آگاه قرارداد با کاال انطباق عدم از قرارداد، انعقاد زمان در مشتری ههرگا» کنوانسیون 3۵ ماده از 3 بند براساس

 نخواهد پیشین بند د تا الف های قسمت مقررات طبق مسؤولیتی انطباق، عدم نوع هر به نسبت بایع باشد، آگاه نا توانسته

 نقص و عیب به نسبت خریدار آگاهی که است حقوقی های نظام تمامی در کلی ای قاعده یک این که رسد می نظر به .«داشت

 از قبل اصالح یا تعمیر درخواست بایع از مشتری اینکه مگر. بود خواهد عیوب این به نسبت بایع مسؤولیت عدم موجب مبیع،

 خواهدن بایع متوجه مبیع، آشکار نقص و عیب بابت مسؤولیتی صورت این غیر در. باشد پذیرفته را آن هم بایع و بکند را تسلیم

 سهل صرف رسد می نظر به ولی است نکرده تعریف را معینی معیار انطباق، عدم به مشتری علم خصوص در کنوانسیون. بود

 آگاه قرارداد انعقاد لحظه در ها انطباق عدم تمام بر مشتری که رسد می نظر به بعید حال هر در ولی بود نخواهد کافی انگاری

 .4۶باشد آگاه انعقاد زمان در کاال وصف یا مقدار لحاظ از کاال مطابقت عدم به خریدار که تداف می اتفاق ندرت به این و باشد

 است انطباقی عدم نوع هر مسئول کنوانسیون، این و قرارداد طبق بایع. ۱: »است داشته مقرر هم کنوانسیون 3۶ ماده ۱ بند

 به تسلیم از بعد بنابراین،.« شود آشکار زمان آن از پس اقانطب عدم که هرچند دارد، وجود مشتری به ضمان انتقال هنگام در که

 بعد اگر ولی. داشت نخواهد مسؤولیتی ماده این براساس بایع گردد، مبیع متوجه خسارتی اگر حمل، جریان در و حمل متصدی

 .بود خواهد بایع متوجه مسؤولیت بوده معیوب تسلیم از قبل زمان از که شود مشخص تسلیم از

 زمان از پس که است انطباقی عدم نوع هر مسوؤل همچنین بایع» که است داشته مقرر هم کنوانسیون 3۶ ماده زا دوم بند

 اینکه بر دایر بایع، ضمانت نوع هر نقض جمله از باشد، وی تعهدات از یک هر نقض از ناشی و شود حادث پیشین بند در مذکور

 را معینی اوصاف یا خصایص یا بود خواهد مناسب خاص، مقاصد برخی یبرا یا عادی مقاصد برای استفاده جهت مدتی تا کاال

 داده تضمین بایع که صورتی در بلکه است، نکرده ضمانت دادن به متعهد را بایع کنوانسیون بند، این در البته .«کرد خواهد حفظ

 .47است داده تضمین آن برای که بود خواهد کیفیتی مسئول باشد،

 
 انطباق عدم از بایع کردن آگاه مسؤوليت

                                                           
  2۵۵: ۱7۵، ص۱3۸۶صفایی،  - 43

44 - Honnold. John, Ibid, P:256 
 ۱7۹، ص۱3۸۶صفایی،  - 4۵

4۶ - Enderlien. Fritz, Ibid, P:160 
47  -Enderlien, Fritz, Ibid, P;161 
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 و نموده بازرسی را کاال احوال، و اوضاع به توجه با ممکن مدت ترین کوتاه ظرف باید مشتری کنوانسیون، 3۸ ماده براساس 

 و افتد تعویق به کاال وصول تا تواند می بازرسی باشد، حمل متضمن قرارداد اگر همچنین آورد؛ فراهم را بازرسی موجبات یا

 کند، ارسال دیگری مقصد به مجددا بازرسی بدون یا دهد تغییر را حمل حال در کاالی مقصد مشتری که فرضی در همچنین

 به نسبت قرارداد، احوال و اوضاع به توجه با هم بایع دیگر طرف از و باشد داشته کاال بازرسی برای معقولی فرصت اینکه بدون

 .افتد می تعویق به جدید مقصد به کاال رسیدن تا بازرسی باشد، گاهآ نا توانسته نمی یا باشد آگاه مجدد ارسال یا مسیر تغییر

 نوع تعیین با یادداشتی کاال، انطباق عدم کشف از پس متعارف، مدت ظرف باید مشتری ،3۹ ماده ۱ بند براساس این، بر عالوه

 داشته مقرر نیز 3۹ ماده 2 بند. کند اداستن کاال انطباق عدم به تواند نمی صورت این غیر در نماید، ارسال بایع به انطباق، عدم

 از حاکی یادداشتی است، شده تسلیم وی به عمال کاال که تاریخی از سال دو مدت ظرف حداکثر مشتری اگر حال، هر در: »است

 االک تضمین دوره با مهلت این اینکه مگر شود، می ساقط انطباق عدم به استناد در او حق نکند، ارسال بایع جهت انطباق عدم

 .«باشد مغایر است شده تعیین قرارداد در که

 

 ایران حقوق و فقه در کاال مادي مطابقت

 شروط عنوان تحت توان می را آن به التزام و جزئیات بوده مطرح فقه در فرعی و تبعی تعهد یک صورت به انطباق به تعهد

 تعهد: »گفت توان می فقهی منظر از انطباق به تعهد تعریف در .دانست مرتبط «شروطهم عند المومنون» فقهى قاعده و قراردادی

 با شده توافق اوصاف و شرایط سایر و کمیت جنس، نظر از که کاالیی تحویل به فروشنده تعهد و التزام از است عبارت انطباق به

 بطالن موجب طرفین، توافق عدم و باشد نشده فوق موارد به نسبت توافقی که صورتی در و باشد داشته کامل مطابقت قرارداد،

 قراردادی، اوصاف با مبیع انطباق به همچنین تعهد.« 4۸باشد بوده عادت و متعارف اوصاف و شرایط با مطابق باشد، نبوده قرارداد

 ندارد. فقهی سابقه عنوان این با و مستقیم

 قرارداد در موصوف کاالي تسليم به تعهد
 باید مبیع تسلیم، هنگام یعنی4۹ باشد قرارداد با منطبق که نماید تریمش تسلیم را کاالیی باید فروشنده ایران حقوق در

 نموده خرید به اقدام مشتری آن براساس و است کرده ذکر عقد در آن برای بایع که باشد اوصافی و شرایط تمامی دارای

 این به پاسخ شود؟ می چه اشدنب موجود عوضین در اند نموده عقد انعقاد به اقدام آن براساس طرفین که اوصافی اگر .اما۵۰است

 مورد اساسی وصف وصف، این چنانکه زیرا بود، خواهد متفاوت آن بر طرفین اراده تعلق میزان و وصف نوع به توجه با پرسش

 اگر اما ؛۵۱بود خواهد باطل معامله ندارد، را اوصاف آن که گردد مکشوف بعد ولی. باشد شده واقع آن برابر در ثمن و باشد معامله

 در سابق، رؤیت به یا است شده فروخته مشتری به وصف، به مبیع اینکه چه حالت این در باشد نبوده اساسی وصف معهود، فوص

 رؤیت نوع از فسخ خیار خریدار، برای مدنی، قانون 4۱3 و 4۱۰ ماده به توجه با باشد، آن حکم در یا معین عین مبیع که صورتی

 جاری رؤیت خیار مدنی قانون 4۱4 ماده حکم به توجه با باشد، الذمه فی کلی معامله مورد اگر ولی بود؛ خواهد وصف تخلف و

 آن مبنای بر که اوصافی که حالتی هم فقه . در۵2آورد فراهم عقد در مذکور اوصاف به توجه با را تعهد مورد باید بایع بلکه نبوده

 مذکور، اوصاف که شرطی به بود؛ خواهد باطل بیع شد،با مذکور اوصاف از خالی مبیع تسلیم، لحظه در و گردیده منعقد عقد

. باشد می «یقصد لم وقع ما و یقع لم قصد ما» فقهى قاعده هم مورد این در بطالن فقهی مبنای. ۵3باشد مبیع اساسی وصف

 ثابت سخف خیار مشتری برای نباشد، اساسی وصف مذکور وصف اگر اما. ۵4کند می وارد خدشه طرفین تراضی بر آن فقدان چراکه

                                                           
 ۱۰، ص3۰، پژوهش های فقه و حقوق اسالمی، شماره ۱3۹۱مالئی کندلوس، فخراهلل؛ جعفرزاده میرقاسم:  - 4۸

 ۱۶۹، ص۱، ج۱37۸کاتوزیان،  - 4۹
 42۹، ص۱، ج۱37۹امامی،  - ۵۰
 437، ص۱، ج۱3۸۸کاتوزیان،  - ۵۱
 4۹۵و  4۹۶، ص۱، ج۱37۹امامی،  - ۵2
 ۶3۰، ص22، ج۱4۰4نجفی،  - ۵3
  273، ص۵ج، ۱3۸۸کاتوزیان،  - ۵4
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 معین کلی و معین عین بیع مختص را رؤیت خیار معتقدند، حقوقدانان آنچه همانند هم فقها همچنین. ۵۵شد خواهد ثابت

 بر آن قبول نباشد، قرارداد با مطابق تحویلی کاالی و باشد کلی مبیع، اگر که چرا. ۵۶دانند نمی جاری الذمه فی کلی در و دانسته

 غیر کاالی دریافت به مشتری اینکه مگر نماید، تسلیم را همان است، کرده تعهد که را چهآن باید بایع و نیست واجب خریدار

 تر پایین صفت نظر از تحویلی کاالی هرگاه. باالتر یا باشد تر پست صفت از ناشی انطباق عدم خواه. ۵7باشد داشته رضایت منطبق

 مشهور نظر بر بنا باشد، باالتر صفت نظر از اگر ولی. است امامیه فقهای همه اجماع مورد مشتری توسط آن قبول عدم باشد،

 مشتری بر را کاالیی چنین پذیرش و داشته مخالف نظر ثانی شهید مرحوم مثل برخی البته. است واجب مشتری بر آن قبول

 .۵۸نیست خریدار حق قراردادی، شرایط از بهتر کاالی تحویل زیرا است، ندانسته واجب

 

 لمسا کاالي تسليم به تعهد
 آن فقدان صورت در و نمود قرارداد با مطابق کاالی تسلیم به متعهد را بایع آن براساس توان می که قواعدی از دیگر یکی

 صورت در مشتری برای عیب خیار به مربوط قواعد وجود و سالم کاالی تسلیم به تعهد شود، می عقد بر خریدار سلطه موجب

 در پس.« ۵۹است عیب باشد اش اصلی خلقت از فروتر یا فراتر که چیزی هر» که اند گفته عیب تعریف در فقها .است آن فقدان

 و اند کرده تلقی عیب مصادیق از را باشد مبیع در که اضافاتی یا و کسر هر و داده قرار مدنظر را شیء طبیعی وجود عیب، تعریف

 مثل هم ای عده. ۶۰اند کرده لحاظ عیب تعریف رایب را عرفی معیار و دانسته مالک امر این در را عرف داوری هم برخی البته

 انتفاع» غرب حقوق از تأثیر با هم حقوقدانان. ۶۱اند دانسته مالک را جنس آن به مربوط نوعی متوسط وضعیت انصاری شیخ

 عهده بر را عیب تشخیص 42۶ ماده در مدنی قانون ولى ۶2اند داشته مدنظر عیب تعریف در را «مالیت نقصان» گهگاه و «متعارف

 .باشد متفاوت مکان ها و ها زمان حسب بر است ممکن که نهاده عادت و عرف

 
 (قراردادي شروط) آنها به پایبندي لزوم و فرعی تعهدات

 قالب در تعهدات این. آید می طرفین عهده به شرط قالب در فرعی تعهداتی اصلی، تعهدات ضمن در که شود می دیده گاه

 می تقسیم نتیجه شرط و فعل شرط صفت، شرط به آن متعلق به توجه با قراردادی شروط .دشون می شناخته قراردادی شروط

 شرط و است خارج در امری تحقق شرط هم نتیجه شرط. معامله مورد کمیت یا کیفیت به راجع است شرطی صفت، شرط. شوند

 در را شرطی هر توانند می طرفین از کهری اراده، حاکمیت اصل به توجه با .باشد می امری انجام عدم یا انجام شرط فعل،

 .کند وفا شرط به باید است، شده گذاشته او عهده به شرط که علیهی مشروط عقد، انعقاد از بعد ولی نمایند؛ مندرج قرارداد

 
  کاال کمی وصف رعایت عدم و قراردادي ميزان از بيش تسليم
 که همچنان دیگر عبارت به آن؛ کمی وصف هم و باشد آن کیفی وصف جهت از تواند می هم کاال مطابقت که است معلوم

 از ناشی مطابقت عدم باشد، می نیز مشخصی مقدار به آن تسلیم به متعهد است، خاصی وصف با مبیع تسلیم به متعهد بایع

 . شده انجام توافق به نسبت آن کسری در یا باشد مبیع بودن مازاد در تواند می کمی وصف تخلف

 

                                                           
 ۱32، ص۱۱ه.ق، ج۱4۱۵انصاری،  - ۵۵
 ۱27، ص۱۱ه.ق، ، ج۱4۱۵انصاری،  - ۵۶

 ۱۹۰، ص2ه.ق، ج۱3۸7؛ طوسی، 2۵، ص3، ج۱4۱3؛ شهید ثانی، 7۶4، ص۱3، ج۱4۱۹حسینی عاملی،  - ۵7
 42۵، ص3، ج۱4۱3شهید ثانی،  - ۵۸

 2۵۸، ص23ه.ق، ج ۱4۰4نجفی،  - ۵۹
 47۵، ص۱، ج۱423محقق سبزواری،  - ۶۰
 2۰3، ص۱۶ه.ق، ج ۱4۱۵نصاری، ا - ۶۱
 27۶، ص۵، ج۱3۸۸کاتوزیان،  - ۶2
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 مقایسه

 به تعهد بین، این در و است گرفته قرار آن مدونین صریح حکم مورد جداگانه و واضح صورت به کنوانسیون در ایعب تعهدات

 استفاده و مطابقت عدم فرض در همچنین و آن مورد در شرایطی صراحتا و نمانده مغفول تعهدات این خالل در هم مطابقت

 ایران حقوق در مطابقت به تعهد که است حالی در این. است شده بیان او برای تکالیفی مطابقت عدم اجراهای ضمانت از مشتری

 عدم صورت در که حقوقی و «شروطهم عند المومنون» مشهور روایت مثل فقهی قواعد و مباحث برخی خالل از امامیه فقه و

 دیگر طرف از. شود می برداشت است کنوانسیون در شده مطرح مطابقت به تعهد شبیه که مبیع به نسبت تعهدات برخی رعایت

 می تسلیم به تعهد از سخن که هرگاه و است مستور آن در و نشده جدا تسلیم به تعهد از ایران حقوق و فقه در مطابقت به تعهد

 با ایران حقوق و امامیه فقه تنها نه مادی مطابقت تعهد بحث در بنابراین است؛ نهفته آن معنای در نیز مطابقت به تعهد شود

 .باشد می نیز آن با منطبق بلکه ندارد تعارضی نکنوانسیو

 

 ثالث ادعاي از کاال مصونيت به تعهد یا حکمی مطابقت

 کاال که معنی بدین. است حقوقی یا حکمی مطابقت به تعهد مادی مطابقت به تعهد کنار در مطابقت به تعهد از دیگری نوع

 بررسی را تعهد این وجود ایران حقوق و فقه و کنوانسیون در که باشد ثالث شخص به نسبت ادعا یا حق نوع هر از مصون باید

 .کنیم می

 کنوانسيون در

 ادعای یا حق گونه هر از مبیع مصونیت به تعهد است، نهاده بایع عهده به بیع، عقد موجب به کنوانسیون که تعهدی آخرین

 انطباق عدم به نسبت مبیع خصوص در ثالث شخص ادعای مورد در ای جداگانه مقررات کنوانسیون البته،. است ثالث شخص

 باره دراین 4۱ ماده .شود می شناخته هم حکمی مطابقت عنوان با که است داشته بیان 43 الى 4۱ مواد خالل در کاال، مادی

 اضیر مشتری اینکه مگر نماید، تسلیم است ثالث شخص ادعای یا حق گونه هر از مصون که را کاالیی باید بایع: »دارد می بیان

 حق تواند می که است عینی حق ماده این در حق از منظور .«است ثالث شخص ادعای یا حق موضوع که باشد کاالیی دریافت به

 توجیه که نیست الزم ثالث ادعای.۶3باشد شخصی حق نوع هر یا و گرو یا وثیقه مثل تبعی عینی حق یا مالکیت مثل اصلی عینی

 ماده این .البته۶4باشد 4۱ ماده مصداق تواند می دهد قرار تأثیر تحت را مبیع از ستفادها در مشتری حق که همین و باشد پذیر

. دیگری زمان یا و قرارداد انعقاد زمان در نه و است نهاده بایع عهده به مبیع تسلیم زمان در را ثالث شخص ادعای از مصونیت

 عرفة که ای گونه به نماید، حق ادعای آن به نسبت ثالثی شخص ع،مبی تسلیم و قرارداد انعقاد زمان از مدتی از بعد اگر بنابراین،

 دیگر، طرف از ۶۵بود نخواهد او متوجه مسؤولیتی و نبوده بایع متوجه ادعا این برنگردد، بایع مالکیت زمان به ادعا این سبب

 در کنوانسیون بینیم می 4 ماده در که همچنان چراکه داشت؛ نخواهد تسلیم زمان در بایع مسؤولیت در تأثیری هم کاال مالکیت

 تسلیم زمان از قبل اینکه چه لذا،. است کرده واگذار کشورها داخلی حقوق به را آن و نیاورده میان به سخنی مالکیت انتقال مورد

 سلیمت زمان بایع مسؤولیت مالک باشد، تسلیم زمان در داخلی حقوق اساس بر مالکیت انتقال یا باشد شده انجام مالکیت انتقال

 در پذیرش این که ندارد هم لزومی و بپذیرد را است ثالث شخص ادعای موضوع که را کاالیی تواند می هم . خریدار۶۶است کاال

 است کافی باشد، ادعا از مطلع که شرطی به ثالث موردادعای کاالی پذیرش صرف و باشد شده گنجانده قرارداد در و شرط قالب

 ۶ ماده براساس توان می دیگر طرف از. ۶7است نموده کاال قبول به اقدام ثالث ادعای از اطالع وجود با خریدار که دهیم حکم تا

 به رسد می نظر به البته ،۶۸گنجاند قرارداد در آن، بر ثالث شخص ادعای صورت در را بایع مسؤولیت عدم شرط کنوانسیون،

                                                           
 .2۰2، ص۱3۸۶صفایی،  - ۶3

۶4 - Enderlien. Fritz, Ibid, P:178 
۶۵ - Enderlien. Fritz, Ibid, P:177 & 178 
۶۶ - Harry. M, Flechtner, Boston University International Law Journal, 2008, P:12 
۶7 - Enderlien. Fritz, Ibid, P:179 
۶۸ - Schlechtriem. Peter, 1984, P:33 
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 شرط این صورت این غیر در نباشد آگاه آن از بایع که باشد طوری قرارداد، در مقرر ادعایی شرط که است نافذ شرط این شرطی

 می شامل را مبیع به نسبت حقوق تمامی و گفته سخن کاال به نسبت استحقاق حق هرگونه از 4۱ ماده .بود خواهد اعتبار بی

 .بود خواهد ۶2 ماده مشمول و بوده خارج آن شمول از مبیع به نسبت فکری مالکیت ادعای ولی شود،

 از که کند تسلیم را کاالیی باید بایع. ۱: »است کرده مقرر ۹2 ماده در کاال بر ثالث ادعای خصوص در ادامه در کنوانسیون

 آنها از بایع قرارداد، انعقاد هنگام که معنوی مالکیت انواع سایر یا صنعتی مالکیت از ناشی ثالث، شخص ادعای یا حق گونه هر

 انعقاد هنگام طرفین اگر( الف :اینکه بر مشروط باشد، مصون باشد، اطالع بی آنها به نسبت است توانسته نمی یا بوده مطلع

 صورت این در اند داشته انتظار و کرده بینی پیش معینی کشور در را دیگر نحو به آن از استفاده یا کاال مجدد فروش قرارداد،

 سایر در( یا ب باشد؛ معنوی های مالکیت انواع ایرس یا صنعتی مالکیت از ناشی کشور، همان قوانین طبق مذکور، ادعای یا حق

 معنوی های مالکیت انواع سایر یا صنعتی مالکیت از ناشی مشتری، تجارت محل کشور قوانین طبق مذکور ادعای یا حق موارد

 .«باشد

 عالئم شده، تثب اختراع حق از است عبارت صنعتی، مالکیت بر عالوه ماده این در مذکور فکری های مالکیت انواع سایر

 مدونین نیز 42 ماده از بند این .در۶۹فکری مالکیت به مربوط حقوق دیگر و رایت کپی حق نمادها، و عالئم سایر تجاری،

 محدودیت با ماده این در البته که اند کرده مطرح دیگر ای گونه به را ثالث شخص ادعای خصوص در بایع مسؤولیت کنوانسیون

 ماده این در ثانیا. است ثالث شخص فکری مالکیت ادعای خصوص در 43 ماده و ماده این اوال هک بیان بدین روبروست؛ هایی

 بدان نسبت توانسته نمی که حالتی یا و کاال صنعتی و فکری مالکیت حق بر ثالث ادعای از او اطالع به است منوط بایع مسؤولیت

 فروش برای آنها انتظار مورد یا طرفین توافق مورد که کشوری آن در که بود خواهد مسئول بایع زمانی ثالثا. است باشد اطالع بی

 در بایع مسؤولیت مالک که 4۱ ماده برخالف .7۰باشد شده شناخته رسمیت به صنعتی و فکری مالکیت حقوق است، بوده مجدد

 نظر به که کرده تعیین را ردادقرا انعقاد زمان خصوص این در 42 ماده در بود، کرده تعیین کاال تسلیم زمان را ثالث ادعای برابر

 شده مطرح ادعای اگر که بیان بدین است؛ کرده محدود 4۱ ماده به نسبت هم جهت این از را بایع مسؤولیت ماده این آید می

 یعبا متوجه مسؤولیتی باشد، نداشته وجود قرارداد انعقاد زمان در آن مبنای ولی باشد، تسلیم زمان در و انعقاد از بعد زمان برای

 .7۱بود نخواهد مسئول آمده وجود به تسلیم و قرارداد انعقاد بین فاصله در که هم ادعایی به نسبت بایع دیگر طرف از. بود نخواهد

 انعقاد زمان در مشتری( الف: یابد نمی تسری زیر موارد به پیشین بند حسب بایع تعهدات» که دارد می بیان ادامه در 42 ماده

 نقشه از بایع تبعیت از ناشی مذکور ادعای یا حق( یا ب باشد؛ اطالع بی توانسته نمی یا بوده مطلع مزبور یادعا یا حق از قرارداد

 4۱ ماده با نیز 42 ماده 2 بند  .«اند شده تهیه مشتری توسط که بوده مشابهی مشخصات سایر و ها فرمول طرحها، فنی، های

 اطالع بی توانسته نمی یا و باشد داشته اطالع کاال بر ثالث ادعای حق دوجو از مشتری که صورتی در که این آن و دارد تفاوت

 اگر ولی بود، نخواهد بایع متوجه مسؤولیتی کنوانسیون، 42 ماده براساس باشد، فکری مالکیت ادعای نوع از ادعا این و باشد

 براساس بازهم کنوانسیون 4۱ ماده مطلق انبی به توجه با صورت این در باشد فکری مالکیت ادعای از غیر ادعایی هر ثالث ادعای

 خصوص در توان نمی و باشد اطالع بی توانسته نمی یا داشته اطالع آن به نسبت که این ولو بود خواهد مسئول بایع ماده این

 استناد حق ،باشد عالم ادعا یا حق به نسبت مشتری اگر» که بیان این با 34 ماده اما 72کرد استناد ماده این به او مسؤولیت عدم

 به نسبت مشتری جهل به منوط را بایع مسؤولیت و برداشته دست 4۱ ماده اطالق از واقع در «داشت نخواهد را قبل مواد به

 تولید و طراحی خصوص در مشتری خود طرح خصوص در هم ۹2 ماده 2 بند از دوم قسمت .73است ثالث دانسته ادعای

 فکری مالکیت ادعای هرگونه بفروشد او به و تولید مشتری خود طرح و نقشه مبنای بر را کاالیی بایع اگر که بیان این با. کاالست

 ادامه در  .بود خواهد مبرا صنعتی و فکری مالکیت ادعای گونه هر از صورت این در او و نبوده بایع متوجه آن به نسبت صنعتی و

                                                           
۶۹  -Enderlien. Fritz, Ibid, P:181 
7۰ - Harry M. Flechtner, Ibid, P:13 
7۱ - Enderlien. Fritz, Ibid, P:181 

72 - Enderlien. Fritz, Ibid, P:183 
73 - Harry M. Flechtner, Ibid, P:13 
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 عمل خود مسؤولیت این به مشتری که کند می بایع جهمتو زمانی را مسؤولیت مشتری، برای تکلیفی بیان با 43 ماده بحث،

 . باشد کرده

 

  ایران حقوق و فقه در

 شخص اینکه یا باشد مالکیت ادعای تواند می ادعا یا حق این که مبیع به نسبت ثالث ادعای یا حق یعنی حکمی مطابقت

 .پردازیم می موضوع این بررسی به قسمت این در هک نماید ادعا را مبیع بر انتفاع حق یا گرو حق مثل مالکیت از غیر حقی ثالث

 

 
 مالکيت ادعاي از مصونيت

.« 74نماید معلومی عوض قبال در ملک نقل بر داللت که است قبولی و ایجاب» بیع فقه، در الخصوص على و ایران حقوق در

 از یکی و است پذیر امکان مالک طرف از بیع عقد وقوع که گرفت نتیجه توان می است آمده بیع تعریف در آنچه از و بنابراین

 که است زمانی مختص امر این البته. دهد می انجام معامله آن روی بر که باشد مبیعی مالک بایع که است این عقد وقوع شروط

 مشتری صورت این در و بفروشد است نشده ملک هنوز که را مالی تواند می بایع کلی، مال بیع در چراکه. باشد معین عین مبیع

 اینکه یا نباشد خاصی شخص گرو در که معنی این به باشد طلق باید معامله مورد همچنین. 7۵شود می بایع الذمه فی ما لکما

 از یعنی باشد؛ فروش خریدو قابل باید همچنین و است مرتهن گرو در که مرهونه عین مثل باشد؛ نگرفته قرار دیگری حق متعلق

 ملک مبیع دیگر عبارت به و درآید للغیر مستحق معامله از بعد و نبوده بایع ملک( ینمع عین) مبیع اگر حال. 7۶نباشد موقوفات

 بود؟ خواهد مترتب آن بر احکامی چه صورت این در نماید حقی ادعای آن بر دیگری شخص یا و نباشد بایع

 

 مالکيت از غير حقی وجود ادعاي از مصونيت
 وثیقه حق یا و انتفاع حق تواند می نباشد هم مالکیت حق و ایدنم ادعا تواند می مبیع به نسبت ثالثی شخص که حقی

  باشد.

 می شخص آن موجب به که است حقی از عبارت انتفاع حق» که است آمده انتفاع حق تعریف در مدنی، قانون 4۰ ماده در

 فروخته خریدار به بایع که مبیعی اگر حال.« نماید استفاده ندارد، خاصی مالک یا است، دیگری ملک آن عین که مالی از تواند

 مدنی قانون ۵3 ماده خصوص این در داشت؟ خواهد حقی چه مشتری صورت این در باشد، ثالثی شخص انتفاع حق متعلق است،

 جاهل الیه منتقل اگر ولی شود، نمی انتفاع حق بطالن موجب غیر، به مالک طرف از عین انتقال: »است داده پاسخ گونه بدین

 بیع عقد نه شود می دیده که طور همان.« داشت خواهد را معامله فسخ اختیار است، دیگری به متعلق فاعانت حق که باشد

 را معامله تواند می مشتری صرفا بلکه باشد، می باطل انتفاع حق وجود دلیل به بیع نه و شود می انتفاع حق رفتن بین از موجب

 غرور گفت توان می حتی یا ضرر نفی قاعده آن مبنای و است شده اجماع ادعای آن مورد در نیز فقه در مطلب این و نماید فسخ

 . 77است

 

 مقایسه

 تسلیم به تعهد از که است تعهدی کاال مادی مطابقت به تعهد کنار در کنوانسیون در ثالث شخص ادعای از کاال مصونیت

 غیر مال فروش که طوری به داشته بقهسا هم امامیه فقه و ایران حقوق در تعهد این. است مستقل تعهدی و گردیده منفک

                                                           
 22۱، ص3، ج۱4۱۰شهید ثانی،  - 74
 ۱2۱، ص۵، ج۱4۱7یی، خو - 7۵

 ۵۱7، ص۱، ج۱4۰۱موسوی خمینی،  - 7۶
 ۱4۶، ص2۸، ج ۱4۰4نجفی،  - 77

http://www.joce.ir/


 1 -23، ص 1399، پاییز 17فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 شود؛ می مال مالک و -باشد بودن فضولی به جاهل اگر - مشتری قبال در فرد مسؤولیت به منجر و یافته فضولی معامله عنوان

 این در باشد نموده تنفیذ را معامله هم راهن و باشد( رهن) وثیقه حق دارد شده فروخته مال بر ثالث شخص که حقی اگر اما

 و باشد ادعایی نوع چه مبیع بر ثالث شخص ادعای که ندارد تفاوتی کنوانسیون در که حالی در بود خواهد صحیح معامله صورت

 .دارند یکسان اجرایی ضمانت آنها تمامی

 

 تعهدات خریدار در عقد بيع
 کاال( بازرسی و مبیع قبض ثمن، تعهد)پرداخت نوع سه به توان می ایران حقوق مطابق بیع عقد در را مشتری تعهدات

 تقسیم کرد. 

 کاال المللی بين بيع کنوانسيون در بيع عقد در مشتري تعهدات

 ثمن پرداخت به تعهد

 پذیرفته اعتراض بدون را کاال چنانچه انطباق عدم فرض در یا باشد قرارداد با منطبق کاال که صورتی در است متعهد خریدار

 دائر خریدار تعهد بدو. است شده ذکر کنوانسیون ۶۰ تا ۵4 مواد در تعهدات این. نماید بضق را آن و پرداخته را کاال ثمن است،

 شود رعایت است الزم حاکم مقررات و قوانین اساس بر یا داد قرار موجب به که گردد می نیز تشریفاتی کلیه شامل ثمن تأدیه به

 نکرده، تعیین را ثمن ضمنا یا صریح متبایعین لیکن است، شده منعقد بیع قرارداد که موردی در. 7۸گردد ممکن ثمن پرداخت تا

 که اند داشته مدنظر را ثمنی ضمنی طور به» متعاملین شود می فرض اند، نکرده بینی پیش آن تعیین برای کاری و ساز یا

 ثمن چنانچه این، از هگذشت 7۹«گردد می مطالبه نظر مورد تجارت در مشابه شرایط در مبیع برای قرارداد انعقاد زمانه در معموال

 قرارداد در آن خالف بر عبارتی اینکه بر مشروط شد، خواهد تفسیر کاال خالص وزن به ارجاع این شود، تعیین کاال وزن حسب بر

 .۸۰نشود یافت

 

 ثمن تأدیه زمان
. نیست فروشنده ناحیه از تشریفات دیگر یا و مطالبه به نیز و باشد می ثمن پرداخت به متعهد مشتری قرارداد انعقاد با

 در مشتری هرگاه شده، بینی پیش کنوانسیون ۵۸ ماده یک بند در که حبسی حق رعایت با بنابراین(. کنوانسیون ۵۹ ماده)

 قبال وی هرچند گیرد، قرار فروشنده اختیار در تعهد نقض اجرای ضمانت نکند اقدام بوده ثمن پرداخت به ملزم که زمانی

 از برخورداری داخلی، های نظام از برخی در که است این کنوانسیون ماده این وضع علت. باشد نکرده مطالبه را ثمن پرداخت

 ۵۹ ماده به توجه با باید را کنوانسیون ۵۹ ماده. است فروشنده طرف از ثمن مطالبه به منوط ثمن پرداخت تعهد اجرای ضمانت

 پرداخت به ملزم است، نشده داد قرار او اختیار در مبیع که زمانی تا و دارد حبس حق مشتری ۵۸ ماده مطابق. کرد تفسیر آن

.... و حمل داده ترتیب آن بندی بسته کاال، تولید قبیل از اعمال برخی انجام مستلزم مبیع دادن اختیار در طرفی، از. نیست ثمن

 مشتری به باید متعاقبا و گیرد می صورت زمانی چه در اقدامات این که داند می او تنها و دهد انجام باید فروشنده که باشد می

 اطالع مشتری به را کاال تحویل بودن آماده فروشنده که زمانی تا گفت توان می نتیجه، در. است تحویل آماده کاال که دهد اطالع

. پردازدب را ثمن باید که یابد می در مشتری که است آن از پس فقط و نداده قرار مشتری اختیار در را کاال واقع، در است نداده

 قابل یا و شده معین قرارداد در ثمن پرداخت زمان که موردی در همچنین.۸۱شود می اعمال ۵۹ ماده که است زمان این در

 .شود می اعمال ۵۹ ماده هم باز ندارد، وجود حبس حق یا و است تعیین

 

                                                           
7۸ - CISG,Art. 54 

7۹ - CISG. Art. 55 
۸۰ - CISG,Art. 56 

۸۱ - Honnold, john. Uniform law for international sales under 1980 United Nations convention, second edition 

kiuwer. p. 426,427 

http://www.joce.ir/


 1 -23، ص 1399، پاییز 17فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 ثمن تأدیه مکان
 ثمن پرداخت مکان قرارداد در چنانچه. است نثم تأدیه بر دائر خریدار تعهد اجرای محل به ناظر کنوانسیون ۵7 ماده

 هرگاه -۱» :کنوانسیون ۵7 ماده اساس بر .بپردازد فروشنده تجارت محل در را ثمن است مکلف خریدار باشد، نشده مشخص

 تپرداخ اگر( فروشنده ب تجارت محل در( الف :را ثمن است مکلف او نباشد، دیگری معین مکان در ثمن تأدیه به ملزم خریدار

 هر -2. بپردازد فروشنده به گیرد، می صورت اسناد یا کاال تسلیم که مکانی در گیرد، صورت باید اسناد یا کاال تسلیم مقابل در

 . ماده«اوست عهده بر باشد، قرارداد انعقاد از پس بایع تجارت محل تغییر از ناشی و ثمن پرداخت الزمه که ای هزینه افزایش نوع

 کرده توافق ضمنا یا صریح طرفین که محلی در باید پرداخت که دارد می مقرر و دهد می قرار بحث مورد ار ثمن تأدیه مکان ۵7

 باید پرداخت که اند کرده توافق طرفین که وقتی:  دارد وجود احتمال دو نباشد، موجود توافقی چنین گاه هر .پذیرد صورت اند

 34 و 3۱ ماده) پذیرد صورت کنوانسیون یا قرارداد اساس بر تسلیم این که محلی. گیرد انجام اسناد یا کاال تسلیم مقابل در

 محل فروشنده تجاری مرکز باشد، نکرده توافق هم اندازه همین به حتی طرفین گاه هر اما است، ثمن پرداخت محل( کنوانسیون

 تعیین جغرافیایی نظر از باید محل این -اوال:  شود مشخص بعد در باید فروشنده تجاری مرکز .۸2شود می محسوب ثمن تأدیه

 محل اصال اگر. گردد می انتخاب باشد داشته داد قرار با نزدیکتری رابطه که مرکزی باشد، داشته تجاری مرکز چه اگر شود،

 موجب به کند، تغییر اثناء این در است ممکن تجارت محل - ثانیة است، قاطع وی، عادی سکونت محل باشد، نداشته تجاری

 این دهد، تغییر را خود تجارت محل بعدا فروشنده اگر. دارد پرداخت زمان در فروشنده که است محلی تجارت محل ۵7( 2) ماده

 به باشد شده اطالع با معقولی طور به قبل از تغییر این از خریدار که شد خواهد محسوب پرداخت محل صورتی در تنها محل

 .کند رعایت جدید محل در را پرداخت به مربوط تشریفات بتواند وی که نحوی

 

 مبيع قبض به تعهد

 ۶۰ ماده طبق کند می بیان شده عنوان ۵3 ماده در که را خریدار اصلی تعهد دومین خود ۶۰ ماده در کنوانسیون

 تسلیم، بر بایع ساختن قادر منظور به که اقداماتی کلیه انجام - الف:  از است عبارت کاال قبض به مشتری تعهد: »کنوانسیون

 تقسیم فرعی و اصلی دسته دو به نیز قبض به خریدار تعهد ماده این اساس . بر«کاال قبض -ب و رود می انتظار مشتری از فاعر

 در خریدار که است اقداماتی نیز فرعی تعهد از منظور و است مبیع فیزیکی گرفتن تحویل نفس اصلی تعهد از که منظور شود می

 .دهد انجام باید مبیع تسلم تسهیل راستای

 مبيع قبض مورد در خریدار اصلی تعهد
 نکردن قبول حق مورد در اما کند می بیان را مشتری توسط مبیع فیزیکی قبض مسئولیت. کنوانسیون ۶۰ ماده دوم بند

 امتناع مبیع قبض از تواند می حالت دو در مشتری کنوانسیون ۵2 ماده اساس بر که گوید نمی چیزی مشتری توسط مبیع

 کاالی مقدار بر زائد بایع که است صورتی در دیگری و نماید تسلیم مقرر موعد از پیش را کاال بایع که است هنگامی ییک. نماید

 .باشدمی مخیر مبیع قبض از امتناع یا قبض در مشتری حالت دو این در که. نماید تسلیم توافق مورد

 مبیع قبض از دارد حق مشتری باشد، اساسی بایع توسط گرفته صورت نقض. ک ۵2 ماده طبق اگر که است ذکر به الزم

 .کند درخواست را کاال بدل تقاضای بایع از. ک 4۶ ماده 2 بند مطابق یا نماید امتناع

 مبيع قبض مورد در خریدار فرعی تعهدات
 است الزم کاال تسلیم برای که را قرارداد طرفین میان همکاری به تعهد نوع یک واقع در ۶۰ ماده اول بند در کنوانسیون

 را بیمه قرارداد انعقاد جهت الزم اقدام باید باشد، حمل مدت در کاال نمودن بیمه به ملزم مشتری اگر ترتیب بدین .کند می بیان

 را کاال واردات اسناد و بگذارد فروشنده اختیار در را اطالعات تمام باید او باشد، اطالعاتی نیازمند کاال تسلیم اگر یا ؛ دهد انجام

 خاص اقدام قرارداد در است ممکن. داشت انتظار خریدار از توان می متعارف طور به که است اعمالی ها این. نماید صیلتح

                                                           
۸2 - Albert h. Kritzer guide to practical Applications of the United Nations convention on contracts for the 

international sale of Goods kiuwer law and taxation publishers Denver. Boston. p. 394 
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 حمل متصدی با باید خریدار F.O.B قرارداد در مثال. بود خواهد آن به ملزم وی که شود نهاده خریدار عهده بر هم دیگری

 .۸3دهد اطالع فروشنده به گردد کشتی تحویل باید الکا که را زمانی و محل نام و ببندد قرارداد

 

 کاال بازرسی

 ایفای در که را نقصی یا عیب گونه هر و نموده، بازرسی را مبیع داند می ملزم را خریدار کاال المللی بین بیع کنوانسیون

 زمان تا را کاال است بایع میتسلی کاالی رد صدد در چنانچه و دهد، اطالع موقع به و کافی نحو به دارد، وجود بایع تعهدات

 هر تعهد نخستین. است شده بیان کنوانسیون ۸۶ و 44 ،3۹ ،3۸ مواد در تعهدات این نماید، نگهداری و حفظ( بایع به استرداد

 .است مبیع بازرسی به الزام خریدار،

 فرصت که زمانی تا و کند یبازرس را کاال ثمن پرداخت از قبل تواند می خریدار کنوانسیون، ۵۸ ماده 3 بند مطابق اما

 مرتکب تخلفی فروشنده که شود آشکار بازرسی از بعد که صورتی در. نیست ثمن پرداخت به ملزم نشده، فراهم وی برای بازرسی

 فروشنده البته .کند ثمن خودداری از بخشی یا تمام پرداخت از مورد حسب تواند می خریدار نیست، قرارداد مطابق کاال و شده

 بازرسی مانع فروشنده که صورتی در. شود کاال محروم بازرسی حق از وی که کند خریدار تسلیم ای گونه به را کاال ندتوا نمی

 خسارت جبران مطالبه و کند امتناع ثمن پرداخت از دارد حق خریدار و است تسلیم نکرده قرارداد مطابق را کاال گردد، کاال

 .۸4نیست کاال تصرف شامل سی،بازر حق که داشت توجه باید در ضمن نماید

 

 نتيجه گيري
 از حقوق دانش نگرانی است، حقوقی نظام دو در حقوقی افکار و عقاید تشابه دهنده نشان شده، انجام تطبیقی بررسی 

 شیوه اما دارد، وجود مطالعه مورد حقوقی نظام دو هر در مشترکا   است، نکرده دریافت را ئمن هنوز که فروشندهای تأمین حقوق

 مطرح مباحث مجموع از. است آن اعمال در های تفاوت دارای قانونی شیوه های در شباهت برغم حقوق، این تأمین برای متداول

 شود: می حاصل زیر نتایج اینجا تا به شده

 مواد خالل در که گونهای به است مذکور آن مقررات در صریح و هم از جدا صورت به کنوانسیون در بایع تعهدات ۱

مبیع  تسلیم شامل هم کنوانسیون در تسلیم به تعهد همچنین .است نموده منفک مطابقت به تعهد از را تسلیم به تعهد مختلف

 مادی می شود مطابقت شامل هم کنوانسیون در مطابقت به تعهد دیگر طرف از. کاال مدارک و اسناد تسلیم شامل هم و میشود

 و است جمع شده تسلیم به تعهد در آن متعلقات و بایع تعهدات آن، فقهی ینهپیش و مدنی قانون در ولی .حقوقی مطابقت هم و

 به تعهد و منفک نیست هم از کاال مطابقت به مربوط تعهد و تسلیم به مربوط تعهد امامیه فقه و مدنی قانون در بهتر عبارت به

 در تعهدات مذکور تمامی که گفت میتوان نهایت در ولی .باشد می تسلیم به مربوط تعهد عنوان در داخل هم مطابقت

 .باشد نشده آنها به اشارهای صریحا که چند هر آورد دست به مختلف مباحث خالل از می توان را کنوانسیون

 در ایران حقوق و فقه و کنوانسیون مقررات بین تفاوتی تنها که داشت اذعان باید هم تسلیم مکان و زمان مورد در  -2

است،  ساکت آن به نسبت عرف و قرارداد که فرضی در تسلیم زمان کنوانسیون در که است این رددا وجود تسلیم خصوص زمان

ایران  حقوق در ولی .است آن المللی بین خصیصه خاطر به بیشتر هم این که است عقد وقوع از پس معقولی مدت ظرف

 در حقوق عقد انعقاد محل پیشبینی هم لیمتس مکان خصوص در همچنین .گردد تسلیم مبیع باید عقد انعقاد از بعد بالفاصله

 فرض این کنوانسیون در چراکه است، کنوانسیون مقررات برخالف است ساکت آن به نسبت عرف و قرارداد که زمانی برای ایران

 .است کرده پیشبینی را بایع تجارت محل

 که فرضی در کنوانسیون اینکه جز به است؛ باهم منطبق ایران حقوق و کنوانسیون در ثمن تأدیه به مربوط مقررات  -3

این  برخالف مشهور نظر فقه در که است حالی در این است؛ کرده اعالم صحیح را دارد تعیین قابلیت ولی است نشده ثمن تعیین

                                                           
 2۹ران، گنج دانش، ص ، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ته۱374داراب پور، مهراب،  - ۸3
 .3۱۵، ص ۱3۸7صفائی و همکاران،  - ۸4
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حقوق  و کنوانسیون بین جدی تعارضی هم زمینه این در می سازد مشخص که دارد وجود هم آن پذیرش به قول ولی .است

 در مورد عقد اطالق فرض در کنوانسیون که است این دارد وجود ثمن تأدیه بحث در که دیگری تفاوت البته .ندارد دوجو ایران

 .است مالک عقد انعقاد محل فقه در که حالی در است کرده تعیین را بایع تجارت محل ثمن، تأدیه مکان

 به میتوان زمینه این در عرف وجود و فقهی قواعد برخی به توجه با ولی ندارد سابقه فقه در نیز اسناد تسلیم به تعهد -4

 .داد آن حکم

ایفای  در که را نقصی یا عیب هرگونه و نموده، بازرسی را مبیع میداند ملزم را خریدار کاال الملّلی بین بیع کنوانسیون -۵

زمان  تا( را کاال است بایع سلیمیت کاالی رد درصدد چنانچه و دهد، اطالع موقع به و نحوکافی به دارد، وجود بایع تعهدات

 کاال در انطباق عدم دفاع به توسل جهت را خریدار حق موضوعه مقررات رعایت عدم .نماید نگاهداری و حفظ )بایع به استرداد

 کنوانسیون اگرچه در مطابقت به مربوط مقررات .کرد خواهد ساقط نماید، اقامه فروشنده علیه آینده در احتماال که دعوایی

 .یافت مدنی قانون مقررات البه الی در می توان را مختلف درعناوین و آن شبیه مقرراتی ولی نیامده عنوان این با رفقهد

 بلکه ندارد، وجود ایران وحقوق فقه و کاال بیع کنوانسیون بین بنیادین تفاوتهایی تنها نه که گفت می توان نهایت در

 نیست اساسی آنچنان او می گردد مشاهده تفاوتی که جزئی موارد در و دارد طابقتم ایران حقوق با کنوانسیون اکثریت مقررات

 از می توان را ندارد سابقه ایران حقوق و فقه در ولی دارد، وجود کنوانسیون در که مقرراتی برخی ثانیا   .شود آن مانع پذیرش که

 .باشد نداشته استرا شده مطرح درکنوانسیون آنچه معادل عنوانی اگردقیقا حتی کرد، استخراج مدنی فقه البه الی مقررات

 خویش نیازمندیهای، رفع برای جامعه آوردن روی و اقتصادی ارتباطات گستردگی به توجه با گردد می پیشنهاد پایان در

 گونه این ییآشنا دارند فعالیت المللی بین عرصه در که ایرانی تجار است شایسته میگردند؛ تجاری قراردادهایی انجام ناگزیر به

 عضو کشورهای اتباع با که خود المللی بین بیع قراردادهای در نیز و .نگردد مشکل ساز تا ببینند خویش کار دستور در قوانین را

 عنوان به که جایی در مخصوصا  و باشند داشته ویژهای توجه حاکم قانون تعیین خصوص در می نمایند، منعقد این کنوانسیون

 .می نمایند انتخاب حاکم قانون عنوان به را کشوری چنین قانون و می نمایند معامله نجاما به خریدار اقدام

 

 .تربت حیدریه است واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی پایان نامه از برگرفته پژوهش این: سپاسگزاري

 و حیدریه تربت واحد اسالمی آزاد دانشگاهپژوهش  محترم معاونت مساعدت و همکاری از می دانند الزم برخود مقاله نویسندگان

  .نمایند سپاسگزاری نموده اند یاری ما را پژوهش این در که عزیزانی همه
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