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Background and Aim: Given the ever-increasing application of Incoterms in 

international trade and the progressive tendency of traders in employing the 

aforementioned set of rules in international transactions, a comparative examination 

of the customer's obligations and duties in Incoterms and Iranian Law would be 

able to alleviate the inconsistences of the obligations of the parties to international 

transactions and hence prevent further disputes. As such, the purpose of this study 

was to offer solutions to Iranian traders in the international and domestic realm. 

Materials and Methods: This research employs theoretical methods, that is, it 

employs descriptive-analytical methods and seeks out library archive, including 

books and articles, for data collection. 

Ethical Considerations: In all stages of authoring the current study, principles of 

integrity and trustworthiness were observed, while the originality of the texts were 

maintained. 

Findings: The duties and obligations of the customer are different in each 

published version of Incoterms, which are, both similar and different to Iranian law 

in different cases. Nevertheless, by the inclusion of terms addressing the possibility 

of agreement between the parties, the discrepancy between the Iranian Law and 

Incoterms can be alleviated. 

Conclusion: The comparative analysis of Customer Commitment and Obligation 

on Risk Tolerance in Iran and International Commercial Terms (Incoterms) 2010 

law indicate that Incoterms is rather focused on the handing-over of the object of 

sale, while the Iranian law, on the contrary, is focused on taking delivery of the 

object of sale, and therefore these two bodies of law are divergent in the 

aforementioned grounds. 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 

http://www.orcid.org/0000-0002-0257-7175
http://www.orcid.org/0000-0003-1945-2085


 0077دوم، شماره دوم، تابستان  ، دورهاي رشته هاي حقوقي ميان فصلنامه پژوهش/ 07
 

 

 

 

 

 

 

 يمقاله پژوهش
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 دهيچک

ي تجار در به کارگرفتن این مقررات در معامالت روندهالملل و گرایش پيشبا توجه به کاربرد فراوان اینکوترمز در تجارت بين :نه و هدفيزم
تعهدات متعاملين، بایستي تعهد و تکاليف مشتري در اینکوترمز و حقوق ایران مورد بررسي قرار گيرد تا بدین منظور از المللي، در جهت رفع تشتت  بين

 .المللي و داخلي استهدف این پژوهش ارائه راهکارهایي به تجار ایراني در عرصه بين. بروز اختالفات بعدي پيشگيري شود
اي  صورت کتابخانه هآوري اطالعات ب باشد و روش جمع روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي وده این تحقيق از نوع نظري ب :ها مواد و روش

 .است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است

 .در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداري رعایت شده است :يمالحظات اخالق

باشد و این تعهدات و تکاليف در برخي جهات متفاوت و در برخي هاي اینکوترمز متفاوت ميتکاليف و تعهدات مشتري در هر یک از روش :ها افتهی
 .توان  تفاوت حقوق ایران و اینکوترمز را برطرف نمود با امکان توافق طرفين مي حقوق ایران است و در حقوق ایران، جهات مشابه

در خصوص  با توجه به پژوهش باید گفت 0707 اینکوترمز و ایران حقوق در ریسک تحمل بر مشتري تکليف و تعهد يمقایسهدر مقام  :يريگ جهينت
از این جهت این دو مقررات  باشد؛ مي تابع نقطه قبض مبيع ،ترمز تابع نقطه تسليم مبيع است و حقوق ایران در نقطه مقابلونقطه انتقال ریسک اینک

 .گرددضمان معاوضي به مشتري منتقل مي ،هاي اینکوترمز از این رو با لحاظ نقطه تسليم در هریک از روش. با یکدیگر تفاوت دارند
 .سکیر ،يمشتر ع،یبا ران،ی، حقوق ا0707 نکوترمزیا :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع -8

ي مربوط به حمل و ها شرفتيپافزایش وسایل ارتباطي و 

الملل شده نقل، موجب گسترش روابط تجاري در عرصه بين

است و به تبع مسائل حقوقي جدیدي در زمينه حقوق تجارت 

ي این گسترش ها جلوهیکي از . پدیدار گشته است الملل بين

ي کاال، افزایش استفاده از حمل الملل بيندر حوزه حمل و نقل 

و نقل چند وجهي در مبادالت کاالیي ميان تجار در عرصه 

ي ها چالشانان را با د که البته حقوق باشد يمي الملل بين

در  توضيح اینکه. ه مواجه نموده استجدیدي در این عرص

ي الزم االجرا که روابط الملل بينحال حاضر یک کنوانسيون 

المللي چند ميان اشخاص مشمول در حوزه حمل و نقل بين

المللي وجهي کاال را تنظيم نماید، وجود ندارد و لذا اسناد بين

هوایي، دریایي، )با حمل و نقل حمل یک وجهي در ارتباط 

. در این حوزه مد نظر قرار گيرند ستیبا يم( ايریلي و جاده

اینکوترمز  ،در این ميان و جهت رعایت حقوق بایع و مشتري

الملل در ي ناظر بر تجارت بينالملل بينبه عنوان استاندارد 

قالب مجموعه مقررات عرفي، به بررسي چگونگي تقسيم و 

ها و برخي تعهدات بایع و مشتري هزینه تسهيم ریسک و

  .(Bhogal & Trivedi, 2019: 118) پردازد يم

هاي تکنولوژیک و تسهيالت لزوم همراه گشتن با پيشرفت

گيري الملل نظير ظهور و گسترش بکار بيننوظهور تجارت 

سبب گشت تا اتاق  الملل بينحمل کانتينري در تجارت 

الملل مقررات اینکوترمز را در جهت همراه شدن بازرگاني بين

 ها يبازنگربا این تغييرات به روز رساني کند و در جریان این 

، 2111، 8661، 8611، 86۱9، 86۹2، 869۱در سالهاي 

هایي بر این مجموعه مقررات تعداد روش 2121و  2181

باید توجه نمود که قواعد اینکوترمز . افزوده یا کاسته شد

قانون نيستند که متضمن ضمانت اجراي قهري باشد بلکه 

مقرراتي است که قدرت الزام آوري خود را از درج در قرارداد 

و حتي به عنوان قسمي از شروط  آورند يممبنا به دست 

 . دشو يماستاندارد شناخته 

بيان داشت که نفس قانون مدل بودن  توان يمبدین ترتيب 

مگر اینکه عرف باشد که در  زديخ ينمهيچ الزامي از آن بر 

بيان داشت که با توجه به اینکه قواعد  توان يماین خصوص 

این الزام را در آن  توان يماینکوترمز مقررات عرفي است، 

فين این مقررات نيز یافت، در غير اینصورت تراضي طر

 .دینما يممقررات را براي طرفين الزام آور 

اي از حقوق و تکاليف را براي هر قواعد اینکوترمز مجموعه

این مجموعه . ش بيني نموده استیک از اطراف معامله پي

ي، مورد الملل بيناصطالحات تجاري  نیتر جیراعنوان  به

ي واقع الملل بينهاي تجاري  پذیرش بسياري از تجار و شرکت

در اکثر موارد، اختالفات تجار به دليل مشخص . شده است

نبودن تعهدات و تکاليف طرفين بوده که به طور عمده از عدم 

صراحت و شفافيت حقوق و تعهدات طرفين در زمان انعقاد 

. شود يمعقد و یا مبهم گذاردن این تعهدات در قرارداد، ناشي 

یح به حقوق و تعهدات با تدوین اینکوترمز، اینکوترمز با تصر

اعتمادي ناشي از بایع و مشتري در صدد برآمد تا اجمال و بي

در نتيجه این . گيري مقررات مختلف را از بين ببردبه کار

امکان براي بایع و مشتري حاصل شد تا با توافق نسبت به 

نوع اصطالح معامله، به طور دقيق تعيين کنند که چه 

در . رديگ يمات متعاملين قرار در زمره تعهد مشخصًاتعهداتي 

 تحليلي سعي در مطالعه -این پژوهش به روش توصيفي

 حقوق در ریسک تحمل بر مشتري تکليف و تعهد تطبيقي

خواهد شد و سعي در یافتن پاسخي  0707 اینکوترمز و ایران

هاي ها و تفاوتشباهت خواهد داشت که براي این پرسش

 و ایران حقوق در ریسک تحمل بر مشتري تکليف و تعهد

 چيست؟ 0707 اینکوترمز

 تبيين مفاهيم -2

ي الملل بينهاي تجاري اینکوترمز، به معني مجموعه روش

در پاسخ به نياز  الملل بينقواعدي است که اتاق بازرگاني 
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. ي ارائه داده استالملل بين يها هیوجود یک تفسير واحد از رو

روش  82 ،2181تا  8661مجموعه مقررات که از سال  نیا

تعداد  2181تجاري را در خود گنجانيده بود در بازنگري سال 

روش تجاري تقليل یافت که هر یک با  88هاي آن به  روش

و بيانگر کلي  شود يحروف اختصاري سه حرفي نشان داده م

 ،رو دار گردد از اینمشتري باید عهدهتعهداتي است که بایع و 

 .نکوترمز ضرورت داردهاي ایتعریف هر یک از روش

که  Fگروه . به معني تحویل در محل بایع است EXWروش 

ت کرایه حمل ندارد، هر یک از بایع تعهدي بر پرداخ

 :هاي آن به شرح زیر است روش

 FASبه معني تحویل به حمل کننده است  FCAروش 

تحویل بر روي عرشه  FOBتحویل در کنار کشتي و روش 

 .دهدکشتي معني مي

ضمن پرداخت کرایه حمل از سوي بایع است، تکه م Cگروه 

در  کرایه حمل پرداخت شده تا CPTبه ترتيب در روش 

کرایه حمل و بيمه تا مقصد پرداخت شده، در  CIPروش 

هزینه  CIFهزینه و کرایه حمل و روش و روش  CFRروش 

 .دهدبيمه و کرایه حمل معني مي

به معني تحویل در پایانه  DATمتضمن روش  Dگروه 

تحویل  DDPتحویل در محل و روش  DAPحمل، روش 

 .باشد يعوارض پرداخت شده م

 روش تحقيق-2

مقاله حاضر به لحاظ هدف کاربردي، به لحاظ ماهيت 

با مطالعه . اي است توصيفي تحليلي و به لحاظ روش کتابخانه

و بررسي کتب و مقاالت در ارتباط با موضوع گردآوري 

 .العات با استفاده از ابزار فيش برداري انجام شداط

 بحث و نظر

کم بين دو کشور  ي فرآیندي است که دستالملل بينتجارت 

ک و وحدت رویه بين کشورها افتد، ایجاد زبان مشتر اتفاق مي

هاي مدیران و  هاي گذشته یکي از دغدغه از دهه

اتاق . اندرکاران بخش خصوصي و حتي دولتي بوده است دست

هاي تخصصي متشکل از  المللي با ایجاد کميته بينبازرگاني 

هاي بلند و مفيدي در این راستا برداشته و قواعد  ضا گاماع

متحدالشکل و استانداردي را تدوین کرده که در سراسر دنيا 

توان گفت يم. اندها پذیرفته شده تجار و حتي دولتبه وسيله 

ي استاندارد تدوین شده توسط اتاق مشهورترین قاعده

مقررات اینکوترمز با  .المللي اینکوترمز استبازرگاني بين

اختصاص به اجراي قرارداد، به بررسي قواعد مختلف در زمينه 

پردازد و بسته به اینکه کدام روش تعهدات بایع و مشتري مي

در این  .متفاوت خواهد بودناظر بر قرارداد باشد، طرف متعهد 

 .گيردبخش تعهدات و تکاليف مشتري مورد بررسي قرار مي

 ینكوترمزان و ایرق احقوي در مشترم مفهو -8
ه ئه نشداراتعریفي ان، یرن اقانوو ینكوترمز ي در امشتراز واژه 

ین لفظ به از ائه تعریف صحيحي اراجهت رو در  یناز ا ،ستا

و سایر منابع حقوقي ن و نااحقوقدي سوه از ئه شدارایف رتعا

 .سته اجعه شدافقهي مر

ه خت كنندداپرو عقد بيع ه كنندل قبوي مشتر، برخي منابعدر 

ن متودر  .(760: 0131مسجدسرایي، ) دثمن تعریف ميشو

شهيدي ) ندانستهم، دالفظ خریده گویندي را فقهي مشتر

را صاحب ثمن ، فقهااز یگر دبرخي  .(087: 0107تبریزي، 

  اندهناميدي مشتر، سته اتصریح نشدف آن كه خالدام ام

 .(226: 8088انصاري، )

ان ميتوي لفظ مشتراز ئه تعریفي كامل اراجهت ا در لذ

تمليك ل قبو صالتاً یا نيابتاًانست كه داشخصي ي را مشتر

 .ه داردبرعهدرا یه ثمن دتأو مبيع 

عليرغم . سته ائه نشدي ارامشتراز ینكوترمز نيز تعریفي در ا

بر ي تعریف مشترص خصودر ینكوترمز ائه نظر مفسرین ارا

نظر به  شت كهن دابياان ميتوارداد حاكم بر قرن قانوس ساا

ت آن جارمندو ینكوترمز ر در امذكوي ها دن روشعرفي بو

آن و  اولدـمترف و اـمتعم وـمفهاز د ـنبایي مشترم مفهو
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در  هئه شدارایف رتعات و لغاي فرهنگهادر نچه كه آ

، نامههادر واژه  .باشده، دور دـمآف ـحقوقي مختلي هامنظا

ه ـبه دـت كننـفقاا موـی  لماار خریدان تحت عنوي مشتر

حقوقي نيز ي ها منظادر  .دف مي شوـتعری لاـد مـخری

بند ل در مثااي بر. نامه ميباشدواژه مشابه ه ئه شدارایف رتعا

همين  0337ل ساب مصودا كاناي بيع كاالن قانو 0ده ما 0

ده ما(0)د ـبناز ( a)متـز قسـنيو ت ـسه ائه شداراتعریف 

ار خریدي را مشتر، مریكاري الشكل تجاامتحدن قانو 071-0

ن قانودر  ؛خرید معرفي ميكندارداد رـقه دـیا منعقد كننل، ما

ا ـمات ـسه ادـئه نشي ارامشتراز نسه نيز تعریفي امدني فر

را شخصي كه كاالیي  ي رامشتر ،ينسوافرن ناادـحقوق

 .(17: 0137نامدار، ) ستده اميكند تعریف نمواري خرید

نميباشد ي مشترري نحصال اقبوور لمللي صدا بيني هابيعدر 

 ،ند قابل عقد بيع باشداميتوي ترـا مشـه تنهـین مسئله كو ا

، ین مدعات اثباي استادر را .سته انسته شددامنتفي 

رد لشكلي كه موامتحدن وقانان ین به عنووبيع ن نسيواكنو

ي ـلمللا ينـبر یا حتي تجان و جهاي هاركشوري از بسيال قبو

یط ارـمن شـچنانچه متضرا ست خرید اخوور درصد. باشد مي

ر ثاده و آتلقي نموب یجاا ،دـباشن يوـنساكنوب در اـیجا

ل در قبوور صد بنابراین. مينمایدر باآن بر را صحيح ب یجاا

و شته اكليت ندي مشتري سواز صرفاً  لملليا بينبيع 

نچه آ .د موجب یا قابل عقد بيع باشدـنايتوـز مـنيي ترـمش

ي را ترـمشه دـه شـئارامنابع حقوقي از برخي و فقه در كه 

 .(17: 0137نامدار، ) ي مينمایدـمعرفل وـقبه دـكنندر اـص

ست اده ائه ندي ارامشتراز ینكه تعریفي ابر وه عالان یرن اقانو

ده كرت نيز سكول قبوب و یجادن اوـختصاصي بص اخصودر 

ار را قانونگذت ه سكوـینكاه ـه بـا توجـت بـنهایدر . ستا

در  ؛نستع داین موضودر اليل بر مخالفت با فقه ان دنميتو

 060صل ابا توجه به تصریح اع نزع ل موضوـفصو ل ـحم مقا

جعه به منابع ابا مرار را قانونگذت ین سكو، اساسين اقانو

ص ختصاانتيجه قائل به د و در نموان جبران ي مي توفقه

ن بياان در یرق اوـحقو وترمز ـینكد و اوـبي به مشترل قبو

 .ندف دارختالاین جهت با یكدیگر ي از امشترم مفهو

و ند دامي ضيومعاي عقدرا عقد بيع  ،مدنين قانو 118ده ما

ه بر عهدي را مشترات ترین تعهد صلياز ایژگي یكي وین ا

ي مشتر، 160ده ماان دریرامدني ن قانو. نددامستقر ميگروي 

د دارمين بيا 130ده مادرنيز و نماید  یه ثمن ميدبه تام ملزرا 

یط اشرو عقد بيع ر در مقرن مكان و مادر زیه ثمن باید دأكه ت

ز ـوترمز نيـینكدر ا. دذیرـپرت وـصارداد رـقرج در مند

ین تعهد اشناختن  به رسميتا ـع بـد بيـي عقـضوت معاـماهي

اال ـت كـت قيمـخداینكوترمز پري اهاروشكليه  0-ببند در 

 .دپذیررت صووش فرارداد قرر در ه ترتيب مقرـد بـبای

ب اـنتخان ارـیق احقودر هم و ینكوترمز این توضيح هم ا با

بدليل ه و نسته شدداطرفين اراده ابع ـن تـت ثمـخداپرروش 

د ـبایص وـن خصـیر ادرفين ـطرات، رـین مقاتصریح م عد

 .ضي بنمایندادیگر ترـا یكـب

ثمن دن بوي ینكه منعي بر غير نقداغم ر خلي عليدابيع در 

و ترین  نسات آمعامالدر د ـجه نقده از وستفاارد اندد جوو

ل ـليده ـبو د ـباش يـخت ثمن بيع مداپره شيو ترین لاومتد

ر دمشكل خاصي هم ، تقيم طرفين معامله با همـمسط اـتبار

 .یدآختها پدید نميداپر

ه روش دـين كننـند تعياميتودي مل متعدالملل عوا بيع بيندر 

مستقيم ط تبام ارعد، د مسافتـه بعـر بـنظ. دـت باشـخداپر

كه د خت شوداكه باید پران ارزي طرفين معامله با یكدیگر ميز

در مشابه ارد مواز قابل توجهي بيشتر ان به ميزارد كثر مودر ا

وارد سياسي ي اـیت هوددـمحو نع انيز موو ست اي خلدابيع 

و ا ـدگيهـجه نقد با پيچيده از وستفا، الملليا بينت بر معامال

طرفين رد هر مودر ین است بنابره ادـه شـجاكالتي موـمش

 رینـه كمتـد كـبرگزیننرا ي ـشرودیگر ـي یكـضاباید با تر

ياني شته باشد به بداها  اي آنبررا هزینه و یسك ان رزـمي

عوضين ل اـنتقاع ـد بيـعقدر املين ـلي متعـصف ادـه، بهتر

را شي ر روین تجاابنابر .ها ميباشد آنیي دارابه و ورود آن 
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اي ین جهت بري از امين بيشترـه تضـد كـهنديـرجيح مـت

 .آوردهم اها فرآن

را ست كه ثمن اكسي اول هله در وي ین ترتيب مشترا به

جه نباشد كه از وه خالي ـن نكتـیاكر ذشاید  .یه ميكنددأت

باشد ي اول ند مشتراميتورد ینكوترمز حسب موي در امشتر

ت ترتيباي تي كه مشتررصودر یعني . مسوي دوم و ترـیا مش

ي به مشترد سناائه ارابایع با زد قع سارا واخت ثمن داپر

مبيع به و بر مبيع منتفي ساخته د را سلطه خوو مالكيت 

ل حاز در ع هنوـر مبيـگاي ـحت، یدآ ميي در مالكيت مشتر

به آن باشد یا حمل ه نرسيدي ست مشتردبه و حمل باشد 

ین د در اتحویل نشوي به مشترز هنوو باشد ه سيدن رپایا

ا ـند باميتول نتقاانامه قابل رشتن بادابا ي، مشترارد مو

به شخص را مبيع ، سند حمله یژوكاال به د ناـساري اذـگوا

د ـنانيز ميتوي دوم مين ترتيب مشتربه هو شد ویگر بفرد

یا م یا سوي دوم نهایت مشتردر هد ل دنتقاي ایگردبه را كاال 

ترخيص و قبض  به درتاـر مبـخي آبهتر مشتررت به عبا

ي مشتراي ینكوترمز بردر اتي كه اسایر تعهدم نجاو اكاال 

 .مينماید، تـسه ابيني شد پيش

ینكوترمز را در ا يمشتران مي توه شدن توجه به مطالب بيا با

وه گرات تعهدو هد د به بایع ميرا نست كه ثمن مبيع دي دافر

م ـع، ااندـسريـمم اـنجاه ـبرا وترمز ـینكت اطالحاـصب از ا

 .باشد... دوم ویا ي اول ه مشترـینكاز ا

 انتقال ریسک در حقوق ایران و اینکوترمزمقایسه  -2
در ینكوترمز جز ان و ایرق احقون یسك ميال رنتقاا باید گفت

ن ماي از زینكوترمز مشتردر ا .ستن ایكسال، نتقاانقطه 

ك ـیسرامن ـبض ضـق قـتحقاز ر ـنظف رـتسليم مبيع ص

یسك عليرغم ل رنتقاان ایرق احقودر ما د اهد بوااال خوـك

از ست حقيقتاً ا هدـیدظاهر متوقف بر تسليم كاال گردر ینكه ا

رو در  یناز ا .هد گشتامنتقل خوي قبض به مشترن ماز

ه ـبع وـن موضـیان ارـیق اوـحقو وترمز ـینكاعد اتطبيق قو

 .ميباشدوت اـر متفـیح زرـش

مبيع به ار دادن قرر ختيادر ایسك كاال با ر EXWدر روش 

ین نقطه به بعد دد و از اميگر لـایع منتقـل بـمحي در مشتر

د وـد بـهاخوي مشتره ع بر عهدبر مبيرت خساو گونه تلف هر

قع با در وایسك ل رنتقاان ایرق احقودر نقطه مقابل در ا ـما

و ینكوترمز ن ااـث ميـن حيـیو از اد ـقبض مبيع تحقق ميیاب

 .د داردجووت وتفاان یرق احقو

ل نتقااضي طرفين بر نقطه اترن مكاص اخصوار در قانونگذ

ع ین موضودر ان نااحقوقدن اـميارد و دـریحي نـیسك تصر

 .د داردجوونظر ف ختالا

یا ي مرابحث بر سر ان ميتورا نظر ف ختالاین ي امبنا

برخي به . نستدادني ـمن انوـق 180ده مادن تكميلي بو

تند ـي هسـضومعان ماـضدن وـبي مرابر  فقه قائلاز تبعيت 

: 0180امامي، ) نندداميوع نامشرف آن را الـخط رـشو 

فقي اوـين تـچنن مكارد اجهت كثریت فقها نيز ا. (087

عالمه حلي، ) هنددميار رـك قـمتمسرا ل ـليدين ـهم

ط سقارا اضي افقها چنين تراز یگر دبرخي و  .(037: 0001

 نندداصحيح نميآن را ه ـنتيجده و در وـي نمـب تلقـمالم یج

 .(037: 0138خوانساري نجفي و نائيني، )

را فقي اوـن تيـهي كه چنوپاسخ به گرن در یازكتر كاتود

ینگونه انند داعقد ميي ذات اـمقتضف الـخوع و رـنامش

عقد تمليك ي ذات عقد بيع مقتضادر مينمایند كه ل ستدالا

ه بر عهدرا ین تعهد اچنانچه طرفين و ست ا تملّك عوضينو 

دد و تملك مبيع نميگرو مانع تمليك ، هندار دقري مشتر

بر ط ین شرا نتيجهو در ید دهد گرالم یكن نخون له كادمبا

: 0131کاتوزیان، ) دد نموـهانخووارد ي ـع خللـصحت عقد بي

078.) 

، بایعه عهدرا از ضي ومعان ضماط سقااكه اي هپاسخ به عددر 

فق بر اشت كه تون دانند نيز باید بيادامالم یجب ميط سقاا

ان وـيتـتي مروـصرا در  180ده مار در مقره قاعدف خال

فقي اچنين توم هنگادر تعهد  نست كهداالم یجب ـمط قاـسا
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ین انند قائل بر اتي ميتورصووه در ین گرا. نباشدد موجو

متوقف بر قبض را ضي ومعان ضماد یجاامطلب باشند كه 

عقد ع قووضي به محض ومعان نكه ضمال آنند حاامبيع بد

ي با قبض مبيع به مشترد و ميگيرار بایع قره بيع بر عهد

 .(17: 0137نامدار، ) ددمنتقل ميگر

فقي اصحت چنين توم عدو صحت ي ینكه مبنااتوجه به  با

ین از احره دارد، این قاعددن اوـبي رـمو اي ـتكميلدر ه ـیشر

 .دهد بواخوه نيز تعيين كنندع موضو

ي مرو اتشخيص تكميلي ن مكاابر اي كه قرینهاردي مودر 

، به تصریح برخيارد ندد جون وقانواد مواي از  دهمادن بو

با ده ماط تباو اربستگي واجه ي، درمرن ايص قانوضابطه تشخ

در بدین جهت . (060: 0077کاتوزیان، ) ستاومي ـم عمـنظ

بيشتر حفظ منافع خصوصي ار گذن قانوه شيو، بط ماليروا

 ددنها قائل ميگراي آبري را بيشترو آزادي د ـيباشـماد رـفا

 .(80: 0108 امامي و عبدي،)

در ست كه این مطلب اضي صل صحت نيز مقت، اینابر وه عال

نظر در با تكميلي ن، قانودن ي بوـتكميلي و رـمن ااـید ميدتر

ر ـه بـنتيجدر نيم تا داحاكم گررا طرفين ن، اراده گرفتن قانو

 .ددنگراي وارد لطمهارداد حت قرـص

ه قاعدف ضي خالاترن مكاص اخصودر كه ي یگردليل د

ش یرپذد ه نموئان ارادني ميتوـمن انوـق 180ده اـمر در رـمق

ست اتعهد ن نشدا جررت اصودر وليت متعهد ؤمسم عدط شر

ش پذیررد موي عمدار ضرو اتقصير سنگين رد مودر كه جز 

پس هنگامي كه ، (067: 0130کاتوزیان، ) ستاگرفته ار قر

ه و یددصحيح تلقي گران یرایم حقوقي در رژچنين شرطي 

ي را تلف قهراز ناشي ن لي ضمااوثر ميباشد به طریق اجد وا

 .دبایع ساقط نموه عهدان از ميتو

ه قاعددن تكميلي بوش سد پذیرربه نظر ميت ین توضيحاا با

تر رگازا منطق حقوقي ساـبض بـقاز يش ـایع پـبن ماـض

 .ستا

ضي ومعان ضمال نتقان امازضي بر اترن مكال استدالاین ا با

كه تي رصودر مدني ن قانو 071ده ما، به عالوه. د داردجوونيز 

تلف ي مختص به مشترر خيان مادر زقبض مبيع از مبيع بعد 

با توجه . ستاایع ـبل اـمن از اـف همچنـتلد، وـیا ناقص ش

ارادي دارد ه ـجنبط آن سقاو اعقد رات در خيادرج ینكه ابه 

ند اميتورات خيادرج هنگامي كه ، تـشن دااـبيان وـيتـم

ي ـلاوق ـه طریـد بـهدر ـتغييرا ضي ومعان ضمال نتقان اماز

 .دهد بواگر خوركاص ین خصودر اطرفين اراده 

تثنائي ـساه ـجنبص خصودر برخي م با توجه به كال شاید

به نظر برسد وش تداللي مخدـساين ـچن 071ده اـم مـحك

ل نتقاامانع ر قتي پذیرفته شد كه خيا، ونهاآكه به تصریح ا چر

لف تان یگر به هيچ منطقي نميتود دضي نميشوومعان ضما

: 0130کاتوزیان، ) تـشاگذه ندـشوفره دـر عهـبرا ع ـمبي

ین ي است كه مبنااتي صحيح رصوم در الـن كـیا .(031

ن ـیاه ـینكاه ـه بـهيم كه با توجار دقرر خيال را نتقام اعد

به ي تسرك مالان آن را نميتودارد ستثنائي ام جنبه ـحك

هد اخو ع باطلـقطر وـچنين قياسي به طو نست ارد داسایر مو

ین حكم به سایر ایت ابه منع سرم ین كالابهتر رت به عبا. دبو

نيم به ابدل را اراده نتقااین ي اگر مبنااما ا .دارداللت رات دخيا

را فقي اين توـه چنـبام رـحتاراده اصل حاكميت اسد رنظر مي

فقي انيز مقتضي عمل به چنين تو 07ده ماو قتضا مينماید ا

چنين ه ین قاعددن ار تكميلي بوـب لستدالاكه با ا ميباشد چر

 .نستام آور دالزو اميبایست صحيح را فقي اتو

، همرآعد اقوه مراز زضي ومعان ضماوج با خررت ین صودر ا

ق حقودر یسك ل رنتقاارفين بر ـفق طاتوو ضي اترن مكاا

ن مكاابا رت ین صودر ا .د داردجووبا تسليم مبيع ان یرا

با ن ضي همزماومعان ضمال انتقاق طرفين بر ـفاتوو ضي اتر

نيز ان رـیق احقوو ینكوترمز ن امياد موجووت تسليم مبيع تفا

 .یددهد گرامرتفع خو

نقطه تسليم منتقل در یسك كاال ركه  Fوه گر هايروشدر 

یسك ل رنتقااتسليم ط اني نقاـمكع با توجه به تنو ،ددميگر

 .دميپذیررت صودي متعدط نقادر 
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در  7-بضي مطابق بند ومعان ضمال نتقاا FCAدر روش 

رت وـص ،سته اتسليم شد 0-لفابر بند اكه مبيع براي  نقطه

ابق ـمط .داردليم ـه تسـنقطروش دو ن ـیا .دذیرـيپـم

ضي با تحویل مبيع بر ومعان ضما ،ن بندـیا 7-فـلامت ـقس

ا ـل یـحمي دـه متصـمحل بایع بدر سيله حمل روي و

تحویل مبيع جهت ار خریدي سواز كه ي یگردخص ـش

ل تحویل ـه محـچنانچد و وـيشـل مـمنتقه یددمشخص گر

بند ب بر قسمت امحل بایع باشد براز غير ي یگرن دمكا

حمل بر ي به متصد مبيع لـا تحویـي بـضومعان ضما 0-لفا

دد و از آن منتقل ميگرأ مبددر خلي داسيله حمل روي و

مقصد نهایي آن در تخليه و مبيع ي گيررباو مر تخليه ، انقطه

 .ستار اظایف خریداز و

د ـمقصدر ي ـه معينـطنقدر چنانچه تحویل ان یرق احقودر 

آن تي كه تسليم مبيع متضمن حمل رصودر  ،ددرـع گـقوا

ليم نماید كه ـعي تسـضرا در ويبایست مبيع بایع م ،باشد

سيله حمل روي وبر ي گيررباو باشد ه مبيع تخليه شد

ي مشتره بر عهد، طرفينارداد رـقق طالض افردر  لملليا بين

د ـیدگرن نيز بيان ضمال نتقاانقطه ص خصوو در ميباشد 

ین ابنابر .دميگيرار عمل قرك مال، بض مبيعـه قـه نقطـك

ف تالـخاز ـنيوه رـن گـیدر اینكوترمز و ا انیرق احقون ميا

ر قابل تصووه ین گردر اتسليم و گرچه همزماني قبض ا. ستا

با قبض ان یرق احقودر یسك كاال رما به هر تقدیر ا ،ستا

 .نه تسليمدد مبيع منتقل ميگر

ي ـضومعال نتقاانند بر اطرفين ميتوف ختالاین احل اي ما برا

وط، شره بنا به قاعد ،ترتيب ینابه . ضي نماینداا تسليم ترـب

مدني ن قانو 07ده اـم. ددرـيگـما الجرزم اضي طرفين الاتر

ي مرن اتي كه مخالف قانورصواراده را در صل حاكميت انيز 

ینكه انيز با توجه به ص ین خصودر ا. ندداميي نباشد مجر

ه دـیدگرز محرآن ضي بر اترن مكاو ا 180ده مادن تكميلي بو

 .يح ميباشدفقي صحاست چنين توا

 FASدر روش كه تحویل  FOBو  FASص روش خصودر 

در ل ـكشتي حمر كنادر حمل ي دـه متصـع بـبا تحویل مبي

روي ر ـب 7-بد ـر بنـبابر FOBص روش وـخصا و در دـمب

ق حقودر ینكه ابا توجه به د ميپذیررت ه كشتي صوـعرش

ما وت دارد ااـوترمز تفـینكاا ـیسك بل رنتقاانقطه ان یرا

فقي امدني چنين تون قانو 007ده نيز ماو  07ده مطابق ما

ن ضمال نتقااه طرفين بر ـتي كروـصد در وـهد بامعتبر خو

ليم ـین تساضي نمایند ميبایست ابا تسليم مبيع ترن همزما

 .دپذیررت وترمز صوـینكاابق ـمط

رت صوأ مبددر نقطه معيني در تحویل مبيع  Cوه گردر 

در  0-لفابر بند اكه تحویل بر CIFو  CFRروش . دميپذیر

با تحقق د ميپذیررت صو أمبددر فق طرفين اتورد محل مو

 .ددمنتقل ميگر 0-بضي مطابق بند ومعان تسليم ضما

ر ـتغيي، ليل توقف تسليم مبيع بر قبضدبه ان یرق احقودر 

مانعي دارد و فق اتوو ي ـضاه ترـبز اـنيع آن وـقوه ـنقط

ب ـن ترتيـیايث نيست به ین حاز اضي طرفين اجهت تر

 007ده تصریح ماوط و شره ابق قاعدـرفين مطـي طـضاتر

اي طرفين به محتون یددگرم ملتزص خصودر مدني ن قانو

: 0137رسوق، اسماعيلي، ) دهد بواعمل خوك مال، فقاتو

00). 

با  0-لفانيز تسليم مبيع مطابق بند  CFRو  CIFدر روش 

بر این نقطه بردد و از اق ميگرـعرشه كشتي محقروي تسليم 

ق وـحق. دهد بوایسك مبيع خورضامن ي مشتر 7-ببند 

و ند دانمين ضمال نتقااي اكافي بررا ق قبض ـتحقان رـیا

ه ـد نقطـننايتوـمرا ك ـیسل راـنتقاضي نقطه اطرفين تر

 .هندار دتسليم قر

از حاليكه مبيع و در مقصد در تسليم مبيع  DATروش  در

در . دميپذیررت ست صوه ادـیدسيله حمل تخليه گرروي و

بض ـا قـي بـضومعان ماـضل نتقاابا توجه به ان یرق احقو

ضي طرفين ابه ترط ینكوترمز منوي اه مقتضاـل بـع عمـمبي

 ستا

ون مقصد معين بددر نيز تحویل  DDPو  DAPدر روش 
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ن هماوت در تفاض ین فرد در اذیرـپ ميرت مبيع صوتخليه 

در رفين ـي طـضاق ترـست كه با تحقن اضمال نتقاانقطه 

 .دهد بوامانعي نخوص وـن خصـیا

ده امبرـني ها شاز روهر یك ي بر مبنااردادي را گر طرفين قرا

نها اي آعود و دشوف ختالارفين ـطن اـميو د ـد نماینـمنعق

قانوني رض، عد حل تعاابر قوابره گاداددد و گرح مطره گادر داد

ه ـكاردادي یا قرآتي رچنين صودر  ،صالح بشناسدان را یرا

ست صحيح ه ادـشدر آن درج وترمز ـینكوط ارـشاز ي ـیك

 !؟باطل ميباشددر آن فاسد ط شردرج ليل دست یا به ا

ت جهت صحاي از ضعيت چنين معاملهوشت كه داتوجه  باید

عد مرتبط است كه قواله أن مسـیا متوقف بر تعيينن بطالو 

به نظر ! ي؟رـماا ـیدارد ي ـه تكميلـضي جنبومعان با ضما

بر اي قرینهان فقدار و گذ نقانوت سد كه عليرغم سكورمي

ین اصل صحت مقتضي ه، ان قاعدـیدن اوـبي رـماز ارـحا

ین افع تحير م رمقا، در معاملهن بطالع از متنااست كه جهت ا

فق ایك تور ثاآنتيجه و در نمایيم ض رتكميلي فده را اـم

با مالحظه ع وـن موضـیا. نيمادـب بـمرتآن ر ـبرا حيح ـص

امي كه ـه هنگـكا ست چراپذیر  توجيهارداد قررات در خيادرج 

تي كه رصوط در شرو مجلس ان، حيور خيان تي چوراخيادرج 

ن ماص زخصوه در ن قاعدـیار ـباشد بي مختص به مشتر

ري ختياي امينماید با توجه به مبناوارد  ءثناستایسك ل رنتقاا

یا بایع ي مشتراي برر ختيااميبایست قائل بر همين آن، 

كه ا چر، هنددتغيير را یخ رین تااضي یكدیگر اید كه با تردگر

فقي انند چنين تواطرفين ميتوو شته ري داختيااجنبه رات خيا

، مبناد ارداقررا در ين حقي ـیا چنو بگنجانند ارداد قررا در 

دن و ین توضيح تكميلي بوابا . نظر نگيرندد در خواي بر

آزادي صل د دارد و اجوو 180ده ماف ر خالـي بـضاترن مكاا

ت آن جاردـمنو ها اردادقرب نتخارا در اطرفين اردادي قر

كه اردادي را ست قرامكلف ه گارو داد یناز ا. دندامير مختا

نيز و ند احسنه بدق خالو امغایر نظم عمومي  307ده بر ماابر

ف الـرفين خـق طـفاتي تورصودر  07ده مااز بر مستنبط ابر

تي رصوو در نماید ي جلوگيراي آن جراز ا باشد يرـمن اانوـق

ن قانوف الـخط را رـا شـتنه 010ده اـمج كه مطابق بند 

بدین . مينمایدل عماط اتنها بر شرن را بطالر ثاآند تنها ابد

ضي ومعان شرطي كه ضمارد وـمدر جز د فق موجواترتيب تو

ما چنانكه است اصحيح  دارد،مير مقري یگرن دمارا در ز

چنين ، نداعقد بدي ذات مقتضاف خالرا فقي اين توـچنه گاداد

نامدار، ) دهد بوامبنا خوارداد ل قرـمبطو ل ـرطي باطـش

0137 :006). 

ت ياـبا مقتضن شداه همرورت ضرسد ميهر تقدیر به نظر  به

قتضا را اضي ومعان تن ضماـنسداي ـتكميل ،لملليا بين

م زـطرفين مل رات،ین مقرانستن دابا تكميلي و مينماید 

ه گاو دادپایبند باشند آن به  007ده ابق ماـه مطـتند كـهس

دني ـمن انوـق 307و  07ده اـبه موجب مرا فق این توانيز 

 .ندداميا الجرزم اال

از یسك پيش ل رنتقاان ایرق احقوو ینكوترمز ي اها توتفااز 

فرضي  7-ببر بند اوترمز برـینكدر ا .دـيباشـد مـموع

بر بایع ابررا در تي اتعهدي گر مشتراكه ه یددپيشبيني گر

شته باشد ه دابر عهدن، ع به موجب قانوـجهت تسليم مبي

و در ایع ـه بـاني بـسع رطالوم الزي ورود و هازخذ مجوانظير 

را در ند مبيع معين انتو بایع، تعهدم نجاف وي از استنكااثر ا

رد یخ مورتااز  ،ليم نمایدـتسر رـمحل مقدر فق اتورد مون ماز

ع ـقواینكه تسليم ون امهلت تسليم بدي نقضاافق یا اتو

 .ددمنتقل ميگري ه مشترـاال بـك كـیسر ،ددرـگ

حكم ، تسليماز یسك پيش ل رنتقاص اخصوان در یرق احقو

و مدني كه تلف ن وقان 183ده ماد جووما ا. اردصریحي ند

عمل از فرضي كه ناشي را در قبض مبيع از نقص پيش 

د یجارا این شبهه ، اندداميي مشتره ر عهدـباشد بي مشتر

یم حقوقي در رژموعد از یسك پيش ل رنتقاامينماید كه 

 .سته ایددقع گرش واپذیررد نيز موان یرا

ینكوترمز در اموعد از پيش ن تحقق ضمان كاارما با مالحظه ا

تصریح ي مرابر چنين ان یرن اانوـه قـكدد رـيگـمر كاـشآ
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ابق ـوترمز مطـینكدر اموعد از پيش ن كه ضماا چر. اردند

 .سته ایددصلي تشكيل گراكن از دو ر 7-بد ـبن

ي وـسارداد از رـقاي رـع بـتخصيص مبيو تعيين اول كن ر

ش پذیررد ینكوترمز مودر ام ـهان و رـیدر ام ـه هـایع كـب

م نجاي از اتقصير مشتردوم كن و ر سته ایددگرقع وا

رد ین موا. سته ایددمتوقف گرآن تي كه تسليم مبيع بر اتعهد

ن چوري مواز امطلع ساختن بایع م عد ،به تصریح همين بند

مقصد یا در تحویل ن مكا، االـكل اـسن اراـم، زليمـیخ تسرتا

م دـز عـنيو ي ـمقتضارد مودر حمل ه شيوو كشتي م ناأ، مبد

در روش كاال تنها ت ورودي به تشریفاط د مربوـتعهم اـنجا

DAT ر موا نـین ایددهم نگرابه علت فر، كه تسليم مبيع

ان در نميتورا نقصي و ین هر تلف ابنابر. یددهد گرامنتفي خو

از یسك پيش ل رنتقاابهتر رت اـه عبـب. تـنسم داین مفهوا

ر وـه طـبه و دـیدع نگرـنقص مبيو موعد متوقف بر تلف 

ي نتفاالذكر ق افوارد موي در ه تقصير مشترـق چنانچـمطل

 163ده اـنكه مل آحا .دهد بواخوي مجر دد،سبب گررا تسليم 

ي، نقص منتسب به مشترو تلف ض فردر مدني تنها ن قانو

ین توجيه كه اهم با آن  ؛دـندايـمه وي دـبر عهن را ضما

هد اخوحكم قبض مبيع ن در ناابه تصریح حقوقدوي عمل 

بر ف تالالحظه ي در كه مشتردد ميگرض ینگونه فرد و ابو

کاتوزیان، ) ستده ابين برد آن را از خوه و مبيع مستولي شد

0130 :038). 

ماني كه مبيع به قبض زتا ان یرق احقودر ترتيب  بدین

دد ناقص یا تلف نگروي نياید یا توسط در یا حاكم ي مشتر

ي ماني به مشترضدد نيز قبض تلقي ميگرد ین خواكه 

در موعد از پيش ن ضماش نتيجه پذیردر  .ددمنتقل نميگر

 .ددمنتفي ميگران یرایم حقوقي رژ

 گيرينتيجه

یسك ل رنتقااحاكم بر ل صوا با توجه به پژوهش باید گفت

ن یكسال، نتقاانقطه در ینكوترمز جز ان و ایرق احقون ميا

ر ـنظف رـصتسليم مبيع ن ماي از زینكوترمز مشتردر ا  .ستا

در ما د اهد بوااال خوـك كـیسرامن ـبض ضـق قـتحقاز 

ظاهر متوقف بر در ینكه ارغم   یسك عليل رنتقاان ایرق احقو

ي قبض به مشترن مااز زحقيقتاً  ،ستا هدـیدتسليم كاال گر

و وترمز ـینكاعد اتطبيق قورو در  یناز ا .هد گشتامنتقل خو

وت اـر متفـیزصورت ه ـبع وـن موضـیان ارـیق اوـحق

  :باشد يم

مبيع به ار دادن قرر ختيادر ایسك كاال با ر EXWدر روش 

ین نقطه به بعد و از ا گردد يمل ـایع منتقـل بـمحي در مشتر

د وـد بـهاخوي مشتره بر مبيع بر عهدرت خساو گونه تلف هر

قع با در وایسك ل رنتقاان ایرق احقودر  ،نقطه مقابلدر ا ـما

و ینكوترمز ن ااـث ميـن حيـیو از ا ابدی يمقبض مبيع تحقق 

 .د داردجووت وتفاان یرق احقو

یسك ل رنتقاان ایرق احقوو ینكوترمز ا هاي توتفادیگر از 

فرضي  7-ببر بند اوترمز برـنكیدر ا .باشد يمد ـموعاز پيش 

بر بایع ابررا در تي اتعهدي گر مشتراكه ه یددبيني گر پيش

شته باشد ه دابر عهد، نع به موجب قانوـجهت تسليم مبي

و در ایع ـه بـاني بـسع رطالوم الزي ورود و هازخذ مجوانظير 

را در ند مبيع معين ابایع نتو، تعهدم نجاف وي از استنكااثر ا

رد یخ مورتااز ليم نماید ـتسر رـمحل مقدر فق اتورد مون ماز

دد رـع گـقواینكه تسليم ون امهلت تسليم بدي نقضاافق یا اتو

 .گردد يممنتقل ي ه مشترـال باـك كـیسر

حكم ، تسليماز یسك پيش ل رنتقاص اخصوان در یرق احقو

و مدني كه تلف ن قانو 183ده ماد جووما ا. اردصریحي ند

عمل از فرضي كه ناشي را در قبض مبيع از نقص پيش 

د یجارا این شبهه ، اداند يي ممشتره ر عهدـباشد بي مشتر

یم حقوقي در رژموعد  ازیسك پيش ل رنتقااكه  نماید يم

ا با مالحظه مّا .سته ایددقع گرش واپذیررد نيز موان یرا

ر كاـشآینكوترمز در اموعد از پيش ن تحقق ضمان كاار

ا چر ؛اردتصریح ندي مرابر چنين ان یرن اانوـه قـك گردد يم
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از  7-بد ـابق بنـوترمز مطـینكدر اموعد از پيش ن كه ضما

 :سته ایددصلي تشكيل گراكن دو ر

ي وـسارداد از رـقاي رـع بـتخصيص مبيو تعيين اول كن ر

ش پذیررد ینكوترمز مودر ام ـهان و رـیدر ام ـه هـایع كـب

م نجاي از اتقصير مشتردوم كن رو  سته ایددقع گروا

رد ین موا. سته ایددمتوقف گرآن تي كه تسليم مبيع بر اتعهد

ن چوري مواز امطلع ساختن بایع م به تصریح همين بند عد

مقصد یا در تحویل ن مكا، االـكل اـسن اراـم، زليمـیخ تسرتا

م دـز عـنيو ي ـمقتضارد مودر حمل ه شيوو كشتي م ناأ، مبد

در روش كاال تنها ت ورودي به تشریفاط مربو دـتعهم اـنجا

DAT ر موا نـین ایددهم نگرابه علت فر، كه تسليم مبيع

در  توان يرا نمنقصي و ین هر تلف ابنابر. یددهد گرامنتفي خو

از یسك پيش ل رنتقاابهتر رت اـه عبـب. تـنسم داین مفهوا

ر وـه طـبه و دـیدع نگرـنقص مبيو موعد متوقف بر تلف 

ي نتفاالذكر ق افوارد موي در ه تقصير مشترـق چنانچـمطل

 183ده اـنكه مآ لحا. دهد بواخو يمجردد، سبب گررا تسليم 

ي، شترنقص منتسب به مو تلف ض فردر مدني تنها ن قانو

ین توجيه كه عمل اهم با ؛ آن داند يه وي مدـبر عهن را ضما

د و هد بواحكم قبض مبيع خون در ناابه تصریح حقوقدوي 

بر مبيع ف تالالحظه ي در كه مشتر گردد يض مینگونه فرا

در ترتيب  بدین .ستده ابين برد آن را از خوه و مستولي شد

در یا حاكم ي ماني كه مبيع به قبض مشترزتا ان یرق احقو

نيز قبض د ین خواكه دد ناقص یا تلف نگروي نياید یا توسط 

نتيجه در  .گردد ينممنتقل ي ضماني به مشتر گردد يمتلقي 

منتفي ان یرایم حقوقي در رژموعد از پيش ن ضماش پذیر

  .گردد يم

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

مانتداري رعایت شده ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و ا

 .است

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

نویسندگان به صورت برابر در تهيه مقاله  :سندگانیسهم نو

 .اندحاضر مشارکت داشته

 مقاله ما را نیا هيکه در ته يکساني  کليهاز  :يو قدردان تشکر

 .میينما يرساندند، تشکر م ياری

مين مالي سامان بدون تأاین پژوهش : ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استیافته
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  منابع و مآخذ

 منابع فارسي. الف

 يکتابفروش: تهران .يحقوق مدن .(8212) حسن ،يامام -

 .هياسالم

 .دارالذخائر: قم .المکاسب. (0163) يمرتض ري،نصاا -

 ،(0138) خوانساري نجفي، موسي و نائيني، محمدحسين -

دفتر انتشارات  :قم. منيه الطالب في شرح المکاسب

 .ي قمي علميهاسالمي جامعه مدرسين حوزه

 عيمب ميتسل .(8261) محسن ،يليو اسماع رسوق، محسن -

 نیو)کاال  يالملل بين عيب ونيو ثمن و آثار آن در کنوانس

 .هیو سور رانیآن با فقه و حقوق ا ي سهیو مقا( 8611

 .(ع)دانشگاه امام صادق : تهران

هدایه الطالب الي  .(82۱۹) شهيدي تبریزي، مير فتاح -

 .ي اطالعاتچاپخانه: تبریز .االسرار المکاسب

مختلف الشيعه في (. 0001) .عالمه حلي، حسن بن یوسف -
دفتر انتشارات اسالمي : ، قمجلد پنجم .احکام الشریعه

 .ي قمي علميهي مدرسين حوزهوابسته به جامعه

: نيمع عقود: يمدن حقوق دوره (.0132) کاتوزیان، ناصر -
 وکالت، ه،یعار عه،یود ن،ید يها قهيوث - ياذن عقود

 .انتشارات گنج دانش: تهران .رهن کفالت، حواله، ضمان،

 يعموم قواعد: يمدن حقوق دوره(. 0130) کاتوزیان، ناصر -
 .انتشارات گنج دانش: تهران. قرارداد انحالل: قراردادها

 در مطالعه و حقوق علم مقدمه(. 0077) کاتوزیان، ناصر -

 .انتشارات گنج دانش: تهران. يحقوق نظام

-اصطالح: ترمينولوژي فقه .(0131) مسجدسرایي، حميد -

شناسي فقه اماميه به انضمام فهرست تفصيلي احکام 
 .انتشارات پيک کوثر: تهران .مربوطه

 طرح پژوهشي، .2181اینکوترمز (. 826۹) نامدار، هانيه -

 .دانشگاه قم :قم

 منابع انگليسي. ب

- Bhogal T & Trivedi A (2019). INCOTERMS 
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