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Background and Aim: In the contract of sale especially where the sale 

involves a contract of carriage of goods, this important question arises 

that in the case of loss or damage without fault before delivering the Sold 

goods, Who is responsible for damages or losses taken place in that case? 

Seller or buyer? Since the international trades and also internal trades for 

sale of goods requires special contractual forms (Incoterms rules), it is 

necessary to answer the above questions in relation to the rules of 

Incoterms. 

Materials and Methods: For present study, the descriptive approach has 

been chosen and relevant information collected by the documentary and 

library method. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and confidentiality have 

been observed. 

Findings: Among trade terms mentioned in Incoterms that are used for different 

methods of  goods carriage, the EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT and 

DDP  are of importance. These methods are divided to two kinds of “Delivery 

to Carrier” and “Deliver to Buyer”. 

Conclusion: Contrary to domestic law which passing of risk requires delivery 

of goods, in Vienna convention the risk of sale is imposed on the buyer. Since 

in Incoterms, the carriage of goods sold is usually associated with a variety of 

issues and also the deviations in it can postpone the delivery of goods and delay 

in passing of risk delivery, Incoterms try to ban these unusual obstacles. In Iran 

there is no special rule about the effect of carriage contract on delivery of 

goods and passing of risk but it is possible to apply articles 380, 387, 567 and 

349 of civil law for carriage contracts. 

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

 (51-15صفحات )

 انتقال ضمان معاوضی در قرارداد حمل کاالی فروخته شده 

 2مهردوست صادق، 5حسین حیدری منور

  Email: hzm.hoghoogh@gmail.com    (نویسنده مسؤول) .، ایرانتهران، پیام نوردانشگاه  دانشکده علوم انسانی، ،استادیار، گروه حقوق .5

 .، ایرانالمللی و انرژی مشاور قراردادهای بین، دکتری حقوق خصوصی. 5
 

     55/4/5911: انتشار       51/9/5911: پذیرش     52/9/5911: ویرایش     21/2/5911: دریافت

 

 

 چکیده

شود که در صورت تلف یا ورود خسارت به کاال کاال متضمن حمل آن باشد، این سؤال مطرح میدر بیع، خصوصًا در جایی که بیع  :زمینه و هدف

الملل و حتی در تجارت داخلی برای فروش پیش از تسلیم، مسؤولیت جبران آنها بر عهده فروشنده است یا خریدار؟ از آنجا که در تجارت بین

شود، ضرورت دارد به سؤاالت فوق در ارتباط با قواعد اینکوترمز استفاده می( اعد اینکوترمزقو)های قراردادی خاصی  کاالهای مستلزم حمل، از قالب

 .پاسخ داده شود

آوری ای، اطالعات مربوطه جمعرویکرد توصیفی به عنوان روش پژوهش حاضر انتخاب شده است که به شیوه اسنادی و کتابخانه :ها مواد و روش

 .شده است

 .سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده استدر به  :مالحظات اخالقی

،  EXW  ،FCA،CPTحمل عبارتند ازمختلف های قابل استفاده برای شیوه اتاصطالح تجاری مندرج در اینکوترمز،اصطالحات  از میان :ها یافته

CIP،DAP  ،DAT،DDP   هستندتقسیم قابل  «به خریدارتحویل »و  «کنندهتحویل به حمل» نوع دوکه از حیث مخاطب تحویل، به. 

بر خریدار تحمیل نیز ریسك تلف مبیع قبل از تسلیم بر خالف حقوق داخلی که انتقال ضمان معاوضی مستلزم تسلیم کاال است، در کنوانسیون وین  :گیری نتیجه

تواند باعث به تعویق افتادن تحویل کاال و تأخیر در همراه با مسائل متنوعی است و انحراف در آن میدر اینکوترمز چون حمل کاالی فروخته شده معمواًل . شود مى

در ایران مقرره خاصی راجع به تأثیر قرارداد حمل بر تسلیم کاال و انتقال ضمان . زمان انتقال ضمان معاوضی شود لذا سعی شده تا جلوی امور نامتعارف گرفته شود

 .قانون مدنی را در قراردادهای متضمن حمل نیز به کار برد 983و  641، 263، 983توان معیار مقرر در مواد  نشده؛ اما میبینی معاوضی پیش

 .اینکوترمز، بیع، تحویل کاال، انتقال ضمان معاوضی، قرارداد حمل و نقل، کنوانسیون وین، حقوق ایران :کلمات کلیدی

 

 

 



 29/ سین حیدری منور و صادق مهردوستح فروخته شدهانتقال ضمان معاوضی در قرارداد حمل کاالی 

 

 مقدمه

هرچند در حقوق ایران با انعقاد بیع، متعاملین  :بیان موضوع -9

شوند؛ اما منظور اصلی آنها عبارت است از مالک مبیع و ثمن می

بنابراین در بیع . فراهم شدن امکان تصرفات مالکانه در آنها

قبل از تسلیم، مبیع بدون تقصیر بایع تلف شود، معین، اگر 

. ماندمسؤولیت جبران آن کماکان بر عهده فروشنده باقی می

گرفته  المللی کاال نیز مورد استناد قراراین قاعده در بیع بین

الملل، میان انعقاد عقد و تحویل کاال چون در تجارت بین. است

-معمواًل فاصله زمانی وجود دارد، لذا اعمال قاعده با دشواری

-قرارداد بیع بین: با توجه به این که اواًل. هایی همراه بوده است

الملل، معمواًل همراه با قراردادهای دیگری راجع به بیمه کاال، 

شوند که در تحویل ثمن و حمل کاال واقع مینحوه پرداخت 

نمونه قراردادهایی از سوی نهادهای : کاال تأثیرگذارند و ثانیًا

المللی، با هدف تسریع و المللی از جمله اتاق بازرگانی بین بین

تسهیل معامالت تجارتی، تنظیم و در اختیار تجار قرار گرفته، 

لحاظ نظری و نیز  لذا بررسی انتقال ضمان معاوضی در آنها از

 .چندانی است کاربردی دارای اهمیت دو

توان مسؤولیت ناشی از ضمان معاوضی را می :تبیین مفاهیم -5

، بیعبا تسلیم م. تلف مال مورد معامله قبل از تحویل دانست

از  .یابد انتقال مى خریدار ریسك تلف آن از عهده فروشنده به

امکان بوده و  خریدار تسلطپس همانطور كه مال تحت  آن

تلف یا  برای وی فراهم است،حقوقى  وتصرف مادى هرگونه 

 و باید ثمن را شوداو تحمیل میخسارت وارد بر مال نیز بر 

های حقوقی، استثنائاتی بر قاعده مذکور البته در نظام. بپردازد 

، مواردبرخی در  وضع شده است؛ طوری که ضمان معاوضی

شود و برعکس در مواردی منتقل میقبل از تسلیم به خریدار 

در اینکوترمز . شودپس از تسلیم هم به خریدار منتقل نمی

خریداری که به وظایف قراردادی خود در حمل و تسلیم مبیع 

عمل ننماید از موعد مقرر یا متعارف برای ایفای آن وظایف 

در ایران، . ضامن تلف آن محسوب شده است( قبل از تسلیم)

، اختصاصی باشد، حتی پس از تسلیم خیار جدواخریدار اگر 

دزفولی، ) خواهد ماندضمان معاوضى بر عهده فروشنده باقى 

 .(424: 9498؛ حسینی مراغی، 923: 9493

صورت  روش ما در نگارش این پژوهش به: روش تحقیق -9

 .تحلیلی بوده است –توصیفی 

 بحث و نظر

 معاوضیهای مهم راجع به زمان انتقال ضمان دیدگاه -9

، بندیدرحال بسته)مبیع تا تحویل  بیع فاصله انعقاددر اگر کاال 

 قابل انتساب به کسی غیراثر حادثه  در، ...(حمل، بارگیری و 

 یادر چه زمانی مسؤولیت تلف  شود،تلف یا دچار خسارت 

بدیهی است با انتقال شود؟ خسارت به خریدار منتقل می

 لف به پرداخت قیمتمک( مالک کنونی)خریدار مسؤولیت، 

درباره زمان انتقال . خواهد بودكاالی تلف شده یا خسارت دیده 

مطابق نظریه . ها و نظریاتی مطرح شده استضمان، استدالل

با انعقاد بیع، ، (Romein, 2003: 268)« ضمان قیمت»

تسلیم  شوند و منتقل مى توأمان ضمان معاوضىو مالكیت مبیع 

طور كه  همان با وقوع عقد، .در انتقال ضمان نقشى ندارد

را و حق هر گونه تصرف  شدهمالك عین و منافع آن  خریدار

نیز  خسارت آن راباید  تلف و لو قبل از تسلیم، دارد، در صورت

که این نظر در نقد . ثمن را نیز پرداخت نمایدو  هدیبه دوش كش

سلطانی نژاد، )سه پذیرفته شده آمریكا و فران ،در حقوق انگلیس

 انگیزه متعاملین در عقود معاوضى،توان گفت که می (36: 9938

انتقال مال یا قبول تعهد، تعهد به تسلیم و اجراى این است که 

 شدهتسلیم ن کاالتا زمانى كه  شته باشد لذاتعهد را نیز در پى دا

با عدالت معاوضى و خواست به خریدار تحمیل خسارت تلف 

هر چند به  طبق نظر دیگر،. شترك طرفین سازگار نیستم

شود ولى  منتقل مىعوضین انعقاد بیع، مالكیت  محض

بر زیرا  است؛خریدار عهده مسؤولیت تلف مبیع قبل از تسلیم بر 

فروشنده باید مبیع را تسلیم  اراده معامالتی طرفین، اساس

خریدار قبل از تسلیم نیز از منافع احتمالی مبیع خریدار نماید و 

-از سود احتمالى باید زیان مندبهرهخریدار لذا . برخوردار است

در که این نظر . را نیز تحمل نماید یا خسارت هاى ناشى از تلف

من له »با استناد به قاعده  هدر فقه عامو داشته  ریشه حقوق روم
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عدالتى ، نوعى بىگرفتهر مورد توجه قرا«  الغنم فعلیه الغرم

در مقابل برخورداری خریدار از مزایای  چون ؛معاوضى است

هاى زیانافزایش قیمت مبیع و منافع احتمالی آن، تحمیل 

 و فوت احتمالی منافع قرار دارد؛ لذاناشى از كاهش قیمت 

. منطقی نیستاو  عهدهمسؤولیت تلف قبل از تسلیم بر  تحمیل

 کیتقد به تنهایى موجب انتقال مالانعقاد عطبق نظر سوم، 

به  ضمان معاوضى پیش از تسلیم،. تسلیم است نشده و مستلزم

برخی كه در حقوق آن موجب ه ب. شودمنتقل نمیخریدار 

 حادثه، تلف مبیع قبل از تسلیم در اثر 9پذیرفته شده كشورها

براى  آنشده و خریدار در برابر  واقعدر ملكیت فروشنده  قهرى

برخی در  .(534: 9983کاتوزیان، ) پرداخت ثمن مسؤولیت ندارد

 وجود دارد که «ضمان عدم اجرا»با عنوان ی اهقاعدها  از نظام

 ببیند،یا خسارت  شدهحتی اگر كاال بطور اتفاقی تلف در آن 

مطالبه  خریدار حق كاال را دوباره تحویل دهد و بایدفروشنده 

این نظر در حقوق  (Romein, 2003: 268).بدل آن را دارد 

و  بودهتملیكى آن بیع در ایران قابل دفاع نیست؛ چراکه 

 ؛شود منتقل مى خریداربه مالکیت مبیع همزمان با انعقاد عقد 

 وینكنوانسیون  مطابق. دپذیرخیر صورت أتسلیم آن با ت هرچند

شود كه كاال  ضمان معاوضى هنگامى به خریدار منتقل مىنیز 

همین معاهده اجمااًل به دخالت قرارداد حمل در  .ایدرا قبض نم

مقوله انتقال ضمان معاوضی نیز پرداخته و مقرر داشته که در 

در محل  کاالفروشنده ملزم به تسلیم  اگر ،فروش متضمن حمل

با تحویل آن به اولین متصدی حمل جهت معینى نباشد، ضمان 

ملزم به تسلیم كاال به متصدى حمل  وی و اگر ارسال به خریدار

انتقال  ،كاال در همان محلموقع تحویل در محل معین باشد، 

نمایند، شرط خالف بنابراین جز در موردى كه طرفین . یابد مى

خریدار تحمیل  هقبل از تسلیم ب ،ریسك ناشى از تلف مبیع

طبق نظر  .(The vienna convention, Art 66-69) شود مى

قانون مدنی ایران  983در ماده  ،فقه امامیهتأسی از آخر که به 

                                                 
 ؛قانون مدنى اتریش 9329و  9359 وادم ؛قانون مدنى آلمان 451و  456واد م -9

  .مدنى لهستان 248قانون ماده 

 مالکیت عوضین به متعاملینبا تشكیل بیع، ، 5پذیرفته شدهنیز 

قبل از تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر عهده  شود؛ امامنتقل می

ثمن را پرداخته، حق ی که و خریدار مانده فروشنده باقى

فقهى به  منابع بیشتر در ماده یاد شدهمفاد  9.استرداد آن را دارد

: 9431حلی، ) آمده است «تلف مبیع قبل از قبض»استناد قاعده 

طبق »بعضی با این استدالل که  .(89: 9434؛ نجفی، 538

فروش متضمن حمل كاال  المللی کاال اگرکنوانسیون بیع بین

و فروشنده ملزم به تسلیم آن در محل معین نباشد، ضمان  بوده

به اولین متصدى حمل جهت ارسال به خریدار با تحویل کاال 

 هناشى از تلف مبیع قبل از تسلیم ب خطر لذا ؛شودمی منتقل

اند که کنوانسیون نتیجه گرفته« شود تحمیل مىبر وی  ،خریدار

. (31: 9938سلطانی نژاد، )از نظریه أخیر تبعیت کرده است 

 استدالل ایشان با نتیجه حاصله همخوانی ندارد و فقط در

در نظر نویسندگان کنوانسیون، »صورتی قابل پذیرش است که 

علومی )« تسلیم به متصدی در حکم تسلیم به خریدار بوده باشد

بعد از تسلیم کاال به متصدی، تقریبا . (39: 9983یزدی، 

تواند با در شود اما خریدار میتصرفات مالکانه فروشنده زایل می

فات را حتی به شکل فروش اختیار گرفتن اسناد حمل، انواع تصر

 .کاالی در حال حمل اعمال نماید

 حقوقى ضمان معاوضى  ماهیت -5

عدم انتقال ضمان تلف یا ورود خسارت همزمان با انتقال 

با تملیكى بودن بیع مالکیت و موکول شدن آن به تسلیم کاال 

توان تملیكى بودن  چگونه مى»در پاسخ به اینکه  .ستاسازگار نا

قابل جمع قبل از تسلیم بیع را با ضمان معاوضى فروشنده 

 :عقایدی مطرح شده است« دانست؟

                                                 
نیز  9164المللى راجع به خرید و فروش اشیاء منقول مصوب  موافقت نامه بین -5

تملیكى یا عهدى بودن بیع را تابع قوانین داخلى كشورها اعالم  8ماده  گرچه در

تصریح نموده كه ضمان معاوضى از تاریخ تسلیم مبیع به  13در ماده  لیکننموده 

 .گردد خریدار منتقل مى

م ) اجاره]و در عقود معاوضى دیگر  صریحا .(م.ق 983 م)در بیع نظریه كه این  -9

بدون ذكر نام ضمان مورد قبول ([ 253م ) ، مزارعه(263م ) ، جعاله(416و  489

 اتخواست مشترك طرفین بر نظریو  عدالت معاوضى بر اساس است، واقع شده

 .پیشین ترجیح دارد
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ریسک تلف یا ورود  ،مبیع تسلیم با: نظریه ضمان قهری -5-9

اى  شود ولى براى فروشنده به خریدار منتقل مى خسارت به آن

قانونی  لیل فقدان إذن، به دكه مال را در اختیار خریدار نگذاشته

. آید وجود مىه ضمان ناشى از سلطه بر مال غیر بیا قراردادی، 

در  است وتقصیر  منوط به احرازضمان قهرى تحقق  كه آنجااز 

تسلیم و ما، فروشنده مرتكب خطا یا رفتار نامتعارف نشده  بحث

لذا این نظر مردود  ر افتاده،خیأتبه  آنهابا توافق چه بسا مبیع 

 از زمان شیخ طوسى به بعد از شده و در منابع فقه امامیه، تلقی

 .به ضمان معاوضى تعبیر شده است نه ضمان قهرى آن

كه ضمان در فقه با آن برخى : نظریه حکم قانونی -5-5

با اما اند،  سازگار ندیده  معاوضى فروشنده را با انتقال مالكیت

تعبد در برابر را نوعى  استناد به روایت مشهور نبوى، مفاد آن

معتقدان این نظر، عدم انتقال ضمان قبل  .اندحكم شارع دانسته

امر خالف در زیرا  ؛دانند تنها در بیع قابل اعمال مىاز تسلیم را 

: 9498حسینی مراغی، ) قاعده باید به قدر متیقن اكتفا نمود

به در معامالت  مقنن اواًل زیرا مردود است؛این تحلیل . (424

داراى تعبدی   بیان قاعده بردلیلى و گوید  خن مىزبان عرف س

یک بیانگر  قاعده مزبور ثانیًا. برای عرف نیست نامفهوممصالح 

 متعاملینحكم عقالیى و ترجمان داورى عرف و قصد مشترك 

  .و جایى براى تعبد به امر خالف قواعد نیست بوده

بیع : ای قبل از تلفنظریه انفساخ قرارداد در لحظه -5-9

منفسخ و مالكیت مبیع  دبه خوخود  ،اى قبل از تلف مبیع لحظه

 میان ،تلف مبیع لذا در لحظه. شود دوباره به فروشنده منتقل مى

گونه كه فروشنده  و همان وجود نداشتهطرفین رابطه حقوقى 

خریدار نیز تكلیفى به  ،دهد امكان تسلیم مبیع را از دست مى

. داشد حق استرداد آن را داراگر پرداخته ب دارد وپرداخت ثمن ن

، ضمان معاوضى فروشنده مطابق اصول كلى نظرطبق این 

حاكم بر قراردادها و اصل تملیكى بودن بیع بوده و هیچگونه 

این نظر  .(912: 9939محقق داماد، ) ن وجود نداردآدر  ئیاستثنا

با  فقطو بوده بیع از عقود الزم . ستا اشكال اساسى روبرو با

چگونه . گرددمیمنحل  قانونی توسططرفین یا فسخ  اقاله

را بدون علت قانونى یا قراردادى به خودى خود  آن توان مى

 ؟دانست قابل انفساخ

برخى، ضمان معاوضى بایع را : نظریه پیوستگی عوضین -5-4

و منطبق بر  متعاملینامرى معقول و ناشى از خواست مشترك 

اینان . دانند ن بیع مىقواعد عمومى معامالت و تملیكى بود

قصد معاوضى به  اثركه در  عوضین متقابل گویند پیوستگى مى

هر یك از دو . ستا آید سبب تجزیه ناپذیرى آنها وجود مى

گیرد و بدون  عوض حیات حقوقى خود را از پیوند با دیگرى مى

از  ،پس كسى كه از عوض محروم شده. توان زیستن نداردآن 

تلف مبیع در اثر حادثه قهرى ؛ لذا دگرد دادن معوض معاف مى

در تمام  عالوه بر بیع،این قاعده . شود بر فروشنده تحمیل مى

 چرا ؛قابل اعمال است اعم از تملیکی و عهدی عقود معاوضى

تعهد به تسلیم قهری  زوالموجب  ،كه تلف یكى از دو عوض

كه به هر دلیل وفاء به عهد نكند، طرفی شود و  عوض مقابل مى

در توجیه . (598: 9983قاسم زاده، ) فتن عوض را نداردحق گر

 مستلزمگونه كه تشكیل عقد  توان گفت همان مى نظر این

مستلزم آن نیز  یبقا ،است عوض قراردادیقدرت بر تسلیم 

 خاطرعقد بعوض، پس با تلف  آن است؛قدرت بر تسلیم  بقای

 .گردد منفسخ مى زوال قدرت بر تسلیم،

آثار انتقال ضمان معاوضی در ایران و نگاه اجمالی بر  -9

 کنوانسیون وین

در ایران انتقال ضمان معاوضی در اثر ناممکن شدن اجرای 

تعهد در عقود عهدی و تلف یکی از عوضین قبل از تسلیم در 

عقود تملیکی باعث انفساخ عقد و قرار گرفتن طرفین عقد در 

تلف یا » ،كنوانسیون 66ماده در . شود وضعیت پیش از عقد می

به خریدار، موجب برائت ریسک  خسارت وارده بر كاال بعد از انتقال

كه تلف  مگر این ؛شودپرداخت ثمن نمی برایوی از ایفاء تعهدش 

تا  63 مواد .«ناشی از فعل یا ترك فعل فروشنده باشد ،یا خسارت

 33و ماده  بوده با لحظه انتقال ضمان معاوضی ارتباطدر  آن 61

 بین انتقال ضمان و نقض اساسی قرارداد است رابطهحاکی از 

ریسك در این كنوانسیون مشتمل بر . (9/94 :9934داراب پور، )

 اعم از سرقت،)هر رویدادی  ناشی ازهر گونه تلف یا خسارت 



 9911 تابستان، دوماول، شماره ، دوره ای رشته های حقوقی میان فصلنامه پژوهش/ 26
 

 (نامناسب بندیبسته یا انبارداری كاال، كیفیت تقلیل كاال، فساد

كاالی  بایدخریدار . انداست كه طرفین مسؤول وقوع آن نبوده

از كه  بدون این ؛دیده را قبول و قیمت را پرداخت نمایدخسارت

رد خریدار ادر این مو .باشد برخوردار 42 مقرر در مادهحق جبران 

و تعهدات خود را  کردهتواند فروشنده را به عدم اجرا متهم نمی

 این قاعده چنین به نظر برسد که ممكن است. منتفی بداند

عرف در باید توجه کرد که اواًل اّما  استسختگیرانه  یخیل

بینی نشده وجود الملل همیشه احتمال حوادث پیشتجارت بین

ثانیًا  گیرد ومی عهده بر را تلف ضمان داشته و خریدار

مواد )نویسندگان کنوانسیون با اعمال قواعد زمان انتقال ریسک 

الزم به ذکر است  .دان، آن را تعدیل و منصفانه ساخته(61تا  66

خسارت منتسب به فعل یا »که مقرر داشته  66قسمت آخر ماده 

ترک فعل فروشنده بعد از انتقال ضمان معاوضی بر عهده فروشنده 

مبتنی بر قواعد ضمان قهری بوده و ارتباطی به ضمان  «است

 . (9/96: 9934 داراب پور،) معاوضی ندارد

 بر مبنای محل تحویل کاالی فروخته شده ساختار اینكوترمز-4

ها بین ها و مسؤولیت برای تفکیک هزینهکه  ینکوترمزا مجموعه

به مسائل مررتبط برا حمرل     ،شود فروشنده و خریدار استفاده می

ای از مقرررات   ارائه مجموعه آنهدف از . دهد پاسخ مینیز کاال 

تجرارت   دررایج ترین اصطالحات المللی برای تفسیر متداولبین

 پرهیرز شرود   آنهرا از چندگانگی تفسیر  تا استو داخلی خارجی 

هررای تجرراری از روش متعرراملین ،اغلررب .(34: 9986 خزاعرری،)

رفع  جهت. شودمیموجب اختالف  که نداعالاطكشور مقابل بی

 9196المللی اولین بار در سال اتاق بازرگانی بین ،مشكالت این

برای تفسیر اصطالحات تجراری منتشرر    قواعد راای از  مجموعه

-های معمول تجارت بینكرد كه بعدًا به منظور انطباق با روش

اغلررب  .اصررالحات و اضررافاتی در آن صررورت گرفررت  ،المللرری

تلقری   و نقرل  اینكوترمز را اصطالحات مربوط به قرارداد حمرل 

، برقرراری  كه برای صرادر و واردكننردگان   این با لیکنكنند  می

 المللیقراردادهای مختلف مربوط به فروش بینست با ارتباط در

حائز  ...(و  مین مالیأبیمه و ت و نقل،حمل  راجع به شرایط) كاال

به خود قرارداد فروش اینكوترمز فقط مربوط لیکن  ت؛اهمیت اس

در طررفین قررارداد فرروش     تکرالیف به حقوق و بوده و در واقع 

 شرود کره  تصرور مری  گراهی   .پرردازد مری  تحویل كاال ارتباط با

است؛ در حرالی کره    عقدوظایف طرفین  همهكوترمز ناظر بر نای

 سر و کار دارد که مهمتررین آنهرا   آنهابا برخی از چنین نبوده و 

 .اسرت « بین طررفین  تلف کاال به تقسیم ریسك راجع تکالیف»

انتقرال مالكیرت و حقروق    »احتمالی همچون  مسائلبسیاری از 

ارتبراطی   «برائت از مسؤولیت»و  «قرارداد ضنق» ،«آنناشی از 

در قررارداد و  منردرج   شرایط از طریقباید  شته وندا اینکوترمزبا 

ترر  آسران برای  9113در سال . دنقوانین حاكم حل و فصل گرد

 به چهار گرروه تقسریم شردند   آن ، مقررات شدن فهم اینکوترمز

 بندی کره برر مبنرای محرل     این تقسیم. (4: 9983طارم سری، )

تحویل صورت پذیرفته بوده و در انتقال مسؤولیت ناشی از خطر 

با . تلف کاال نقش کلیدی داشت، در اصالحات بعدی تکمیل شد

بنردی اصرطالحات   این که در اصالحات بعدی، مبنرای تقسریم  

بندی دیگری جایگزین شد، اما ما در طررح  تغییر کرده و تقسیم

-ر از معرفی گروهبحث انتقال ریسک تلف یا خسارت مبیع، ناچا

 :بندی پیشین هستیم

فعالیرت خرود بره خریردار      محرل فروشنده كراال را در   :Eگروه 

كراال در   تحویرل جرز   بروده و وظایف فروشنده حداقل . دهد می

اگر خریردار  . كاری ندارد (خودشمعمواًل محل كار ) مقررمكان 

به طور عهده بگیرد باید ر ب خواهد فروشنده وظایف بیشتری راب

 .در قرارداد فروش منظور نماید واضح

فروشنده كاال را در محل تعیین شده توسط خریدار بره  : Fگروه 

مکانی های موقعیتبه خاطر وجود . دده حمل كننده تحویل می

باعث ایجراد   FCA اصطالح درمقرر برای تحویل نقطه ، متنوع

خریدار ارسالی  كاال در وسیله حملاحتمال دارد  .شودمی مشكل

تعیین  پایانه كار فروشنده بارگیری شود یا الزم باشد در محل در

 ،خریدار از وسریله حملری كره فروشرنده فرسرتاده      شده از سوی

و بره ایرن مروارد توجره     به بعد  5333در اینكوترمز . تخلیه شود

عنوان مكان تحویل تعیرین  ه اگر مكان فروشنده ب شده کهمقرر 

وسریله حمرل    درشرود كره كراال    موقعی كامل می تحویل ،شود

محقرق  مروقعی   ارسالی خریدار بارگیری شود و در سرایر مروارد  

از وسریله حمرل ارسرالی    نیاز بره تخلیره   كه كاال بدون شود می

 .(45: 9983دستباز، )اختیار خریدار قرار داده شود  فروشنده در
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فروشنده قرارداد حمل را با شرایط معمول و به هزینره  : Cگروه 

بره كراال یرا     هیا خسارت وارد تلفلیت بدون قبول مسؤو و خود

ای كره ترا آنجرا     بنابراین نقطه. كند منعقد می یهای اضاف هزینه

 بایست بعرد از اصرطالح   فروشنده باید هزینه حمل را بپردازد می

C به دلیل انعقاد قرارداد حمرل از سروی فروشرنده و    . قید گردد

 ،در كشرور مقصرد   تسلیم کاال از سوی متصدی حمل به خریدار

جرزء   C كره اصرطالحات گرروه    کننرد  اغلب به اشتباه تصور می

ها  ها و هزینهای ورود است كه فروشنده تمام مسؤولیتهقرارداد

. پرذیرد؛ امرا چنرین نیسرت    میتوافق مورد را تا رسیدن به نقطه 

با سایر اصطالحات این است كه  C وجه تمایز اصطالحات گروه

ین دو نقطه عبارتند از ا. باشند دارای دو نقطه مهم و حساس می

جروهر  . «انتقرال مسرؤولیت و ریسرک   »و « تحویل کاال»نقاط 

قرراردادی فروشرنده    تکرالیف این است كه  C اصطالحات گروه

ل مر حمرل و تحویرل كراال بره ح    ( هرای )قررارداد بستن »بعد از 

از آن هرگونره   پسو  شدهتلقی  آن، ایفاء شدهو بیمه  (ها)كننده

 .نیستی عهده وه هزینه و مسؤولیت ب

دن كاال به مكان یا نقطه مرورد  انفروشنده مسؤول رس :Dگروه 

بایرد كلیره    بروده و توافق در مرز یرا داخرل كشرور وارد كننرده     

بره  . های رساندن كاال بره آنجرا را بپرذیرد    ها و هزینهمسؤولیت

شاخص قراردادهای رساندن و  D همین دلیل اصطالحات گروه

 .هستندورود كاال 

بر ( تلف کاال مسؤولیت ریسكیا ) انتقال ضمان معاوضی  -2

 اساس قواعد اینکوترمز

مسرؤولیت   با ایفای وظایف فروشنده در خصوص تحویرل کراال،  

-كاال از فروشنده به خریدار منتقل مری  به خسارت وارده یا تلف

انتقرال   انرداختن خیر أتر بره   مجالاز آنجا كه خریدار نباید  .شود

 شرده ح یتصرر در قواعد اینکوترمز  بیابد، ها راهزینهو  مسؤولیت

دادن  طبرق توافرق تحویرل نگیررد یرا از      خریدار كاال را که اگر

زمران   راجع به)فروشنده برای انجام تحویل مورد نیاز  دستورات

تواند قبل ها میهزینه انتقال خطرات و قصور ورزد، (آنو محل 

یش از موعرد  برای تحقق انتقال پ .پذیرداز تحویل كاال صورت 

مورد نظر خریدار مشخص  یاست كاال الزم ها،ریسك و هزینه

 .ه شودخصیص دادتبرای او این که مطابق شرایط مقرر شود یا 

مهم « محل كار تحویل در» E این الزام به ویژه تحت اصطالح

كاال وقتی بره مرحلره    معمواًل زیرا تحت سایر اصطالحات؛ است

( Dتحت )یا تحویل در مقصد  (Fو  Cتحت )بارگیری یا ارسال 

و تحت مالکیرت  شود كه مربوط به خریدار رسد مشخص میمی

ممكن است كراال توسرط    در موارد استثنایی البته، .استاو بوده 

بدون تفكیك و تعیین مقردار كراالی    فروشنده به صورت فله و

انتقال مسرؤولیت و   در این صورت، .هر خریدار ارسال شده باشد

-صورت نمری  موقع تخصیص کاال به نحو یاد شده،تا  هاهزینه

به منظور تبیین بیشتر موضوع، انتقال ضمان معاوضی را . 9پذیرد

 :کنیمدرباره هر یک از قواعد اینکوترمز مطرح می

 EX)فروشنده  در محل خریدار به کاال تحویل -2-9

works) :معین كه كاال در محل كار فروشنده یا محل  زمانی

انجام ترخیص صادراتی و بدون ( ...كارگاه، كارخانه، انبار، ) دیگر

، گیردمیدر اختیار خریدار قرار  حمل،روی وسیله بارگیری 

فروشنده باید در تاریخ یا ظرف مدت  .پذیردصورت میتحویل 

در محل  متعارف،در زمان  نباشد توافقیتوافق یا اگر چنین مورد 

در صورت عدم . ار قرار دهدتعیین شده كاال را در اختیار خرید

فروشنده  یا وجود نقاط متعدد،و  تعیین نقطه خاص در مقصد

ای را در محل تحویل انتخاب كند كه برای  تواند نقطه می

یا خسارت تلف  خریدار باید مسؤولیت. منظور او مناسب باشد

 .بپذیرد تحویلبه كاال را پس از تحقق  هوارد

: (FCA)کننرده   حمرل  بره  مقررر  در محل کاال تحویل -2-5

بره   ،در محرل معرین   صادراتیفروشنده كاال را پس از ترخیص 

تحویل . دهد خریدار تحویل می از سوی معرفی شده حمل كننده

، محل كار فروشنده قرراگر محل م شود كه در صورتی انجام می

و در غیرر آن   روی وسریله حمرل برارگیری شرود     رباشد كاال بر 

روشنده بدون تخلیره در اختیرار   ف حملكاال روی وسیله  صورت،

حمل كننده یا هر شخص دیگری كه توسط خریدار معرفی شده 

توافرق   مقررر نقطه مشخص در محل  بارهاگر در .قرار داده شود

                                                 
سازمان ملل متحد در مورد بیع بین  9183كنوانسیون  9/61با ماده  شودمقایسه  -9

 .المللی كاال
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توانرد   فروشنده مری  ،چند نقطه وجود داشته باشدیا نشده باشد و 

ترر   ای را در محل تحویل انتخاب كند كه بررایش مناسرب   نقطه

ت عردم ارائره دسرتورات دقیرق توسرط خریردار،       در صور. باشد

مقدار یا ماهیت كراال   ،تواند به ترتیبی كه نوع حمل فروشنده می

متعهرد  خریدار . كند كاال را جهت حمل تحویل نماید ایجاب می

یا خسارت وارد به كاال را  تلفهای ناشی از مسؤولیت تمام است

یا تاریخ انقضای مهلرت   مقررتاریخ زمان تحویل کاال یا پس از 

خریدار به دلیل عدم تعیین حمل كننرده   ، اگرمقرر برای تحویل

قصور ورزیده باشد یا  برای تحویل گرفتن کاال، یا شخص دیگر

چنانچه حمل كننده یا شخص دیگر معرفی شده توسط خریردار  

خریردار،  كاال را تحویل نگیرد یرا چنانچره    ،در زمان توافق شده

تاریخ یا مهلت تحویل ، نوع حمل ،ام حمل كنندهن ازفروشنده را 

ع لر مطاز نقطه بارگیری در مکان تحویرل   ،كاال و بسته به مورد

كه كاال به طریرق مقتضری    مشروط بر این ، بپذیرد؛نكرده باشد

 .9به قرارداد اختصاص داده شده باشد

 بایع :(FAS) بندر تعیین شدهدر  تحویل در كنار كشتی -2-9

شده حمل تعیین كاال در كنار كشتی در بندر موقع قرار دادن

در تحویل کاال بایستی . دهد تحویل را انجام می توسط خریدار،

 .صورت گیردطبق عرف بندر یا تاریخ یا در مهلت توافق شده و 

یا  تلفناشی از  هایخریدار باید كلیه مسؤولیتبر این اساس 

از پس  ای كاال تحویل زمان به كاال را پس از هخسارت وارد

برای تحویل در صورتی  مقرریا تاریخ انقضای مهلت  مقررتاریخ 

كافی را در مورد نام كشتی، نقطه بارگیری ات كه خریدار اطالع

معرفی  و زمان تحویل به فروشنده نداده باشد یا چنانچه كشتی

شده توسط خریدار به موقع نرسد یا نتواند كاال را بارگیری كند 

البته  ، بپذیرد؛الم شده بارگیری را قطع كندیا زودتر از زمان اع

كه كاال به طریق مقتضی به قرارداد اختصاص  مشروط بر این

 .داده شده باشد

فروشنده : (FOB) شدهبندر تعییندر تحویل روی عرشه  -2-4

تحویل را  مقرر،كاال از نرده كشتی در بندر حمل  عبور موقع

                                                 
 در اصطالح « کاال به قرارداد اختصاص داده شده باشد»مفهوم حقوقی عبارت  -9

FCA  مشخصًا كنار گذاشته شده یا به طریق و سایر اصطالحات این است که کاال

  .دیگر به عنوان كاالی موضوع قرارداد مشخص شده باشد

یا  مقررباید كاال را در تاریخ یا ظرف مدت  وی. دهد انجام می

روی عرشه كشتی معرفی شده توسط خریدار تحویل  متعارف،

شرایط انتقال مسؤولیت ناشی از تلف یا ورود خسارت به  .نماید

 . است FASکاال از فروشنده به خریدار در این اصطالح همانند 

و با پرداخت هزینه  بندر مقصد تعیین شدهتحویل در  -2-2

فروشنده كاال را پس از عبور از نرده : (CFR)کرایه حمل 

ها و كرایه  باید هزینه وی. دهد كشتی در بندر حمل تحویل می

همزمان با عبور کاال از بپردازد ولی  حمل كاال به بندر مقصد را

به  اوبه كاال از  هیا خسارات وارد تلفمسؤولیت نرده کشتی، 

كاال  شته باشند کهطرفین قصد ندااگر  .گردد خریدار منتقل می

 CPT پس از عبور از نرده كشتی تحویل شود باید از اصطالح

ناشی از  خریدار باید مسؤولیتبا این توصیف،  .استفاده كنند

از نرده كشتی  لحظه عبوراز  را خسارت به كاالورود یا  تلف

رسانی از اطالعبطور مقتضی الزم،  خریدار در موارد اگر. بپذیرد

از باید  ورزدقصور  زمان ارسال كاال و یا بندر مقصداجع به ر

به كاال  هیا خسارت وارد تلفهای ناشی از مسؤولیت عهده تمام

 برآید؛یا تاریخ انقضای مهلت مقرر برای حمل  مقرراز تاریخ 

 تخصیص یافتهمقتضی  نحوكه كاال به  البته مشروط بر این

ه در مدت حمل بر عهده بیمه کاال در قبال خسارات وارد .باشد

رسانی به او در این باره خریدار است و لذا اگر فروشنده در اطالع

نیز قصور ورزد و باعث بیمه نشدن کاال شود، استثنائًا خطر 

 احتمالی کاالها در مدت حمل بر عهده فروشنده است

 .(9/84: 9938اشمیتوف، )

کرایه و مقرر با پرداخت هزینه، بندر مقصد تحویل در  -2-6

كاال از نرده كشتی در بندر  عبور فروشنده هنگام: (CIF)بیمه 

ها و كرایه  فروشنده باید هزینه. دهد حمل تحویل را انجام می

اگر طرفین قصد ندارند  باز. بپردازدرا به بندر مقصد  حمل كاال

 كاال پس از عبور از نرده كشتی تحویل شود باید از اصطالح

CIP یط انتقال مسؤولیت ناشی از تلف یا شرا .استفاده كنند

ورود خسارت به کاال از فروشنده به خریدار در این اصطالح 

 .است CFRهمانند 

تحویل کاال به حمل کننده منتخب خود فروشنده با  -2-3

 وها  خریدار باید كلیه مسؤولیت: (CPT)پرداخت کرایه حمل 
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خودش،  منتخب حمل كنندهتحویل کاال به از  را پس هاهزینه

 ی دیگرها برای حمل به مقصد از حمل كننده اگر .متقبل شود

 ،هنگام تحویل كاال به اولین حمل كننده ،هم استفاده شود

 حمل جهتفروشنده باید  .شود به خریدار منتقل می مسؤولیت

در تاریخ یا ظرف باید آن را در محل معین  مقرربه نقطه  کاال

تحویل دهد یا اگر حمل   مدت توافق شده به حمل كننده

های بعدی وجود داشته باشند به اولین حمل كننده تحویل  كننده

 تلفهای ناشی از مسؤولیت دارعهدهخریدار بر این اساس،  .دهد

خریدار  اگر .خواهد بوداز زمان تحویل  به كاال هیا خسارت وارد

به زمان ارسال یا مقصد كاال  رسانی راجعالزم از اطالع در موارد

یا خسارت  تلفهای ناشی از باید كلیه مسؤولیت ورزدقصور 

یا تاریخ انقضای مهلت مقرر برای  مقرروارد به كاال را از تاریخ 

البته مشروط بر اینكه كاال به طریق مقتضی ؛ تحویل تقبل نماید

 .به قرارداد اختصاص یافته باشد

 فروشنده: (DAT)خریدار  به مقصد در پایانه کاال تحویل -2-8

پس  و رخیص کردهصادراتی، ت مجوزهای پس از کسب را کاال

خریدار تحویل  به مقصد پایانه در مقرر در نقطه از حمل، آن را

تا لحظه تحویل بر عهده  کاال مخاطرات و هاهزینه .دهدمی

ورودی  مبادی در به لحاظ احتمال وجود چند پایانه. اوست

 دقیق به شکل نظر مورد پایانه شودمی توصیه خریدار، کشور

شود؛ نمی انجام حمل وسیله رویبر  کاال تحویل. تعیین شود

 قاعده در این چون. پذیردمی صورت آن از تخلیه بلکه پس

 وی خریدار است، با عوارض گمرکی پرداخت و وارداتی ترخیص

 یا مقرر زمان در واردات گمرکی به انجام تشریفات موظف

تلف یا ورود خسارت به کاال در اثر متعارف است؛ لذا در صورت 

 خواهد خریدار بر عهده خسارت آن نقض این وظیفه، جبران

 کاال انتقال زودهنگام مخاطرات»ه شرایط، قاعد در این. بود

 .است بینی شدهپیش «مقرر در پایانه نهائی تحویل از قبل

: (DAP)در مقصد  معین خریدار در محل به کاال تحویل -2-1

 کاال صادراتی صادرات، ترخیص مجوز أخذ مسؤولیت فروشنده

 قبول خود، حمل به هزینه قرارداد انعقاد در کشور مبداء،

 را حمل در جریان بینیپیش غیر قابل هایهزینه مخاطرات و

 به در مقصد مقرر را در محل کاال در نهایت و داشته بر عهده

 حمل وسیله کاال بر روی تحویل. دهدمی تحویل خریدار

 و کاال قبال تخلیه در مسؤولیتی و فروشنده صورت پذیرفته

همچون  نیز قاعده در این .نخواهد داشتآن  ناشی از خطرات

سالم  که کاال شود مطمئن ، فروشنده بایدDسایر قواعد دسته 

 با تا لحظه تحویل کاال چرا که مخاطرات شده است؛ تحویل

دریافت ثمن و بدون تحویل سالم کاال مستحق  بوده فروشنده

 برای معینی مقرر در مقصد، نقطه محل در اگر. نخواهد بود

در  کاال را گیردمی تصمیم باشد، فروشنده نشده تعیین تحویل

به این است که  منوط البته که دهد تحویل آن نقطه از کدام

تا وی بتواند آمادگی  قرار دهد خریدار در اختیار را الزم اطالعات

 با نقطه تحویل انتخاب حقاگر . کند پیدا را کاال تحویل گرفتن

مقرر یا متعارف  زمانی در موعد وی مؤظف است باشد خریدار

 اطالعات کافی خود، منتخب تحویل نقطه ربارهفروشنده د به

 همزمانخریدار  به از فروشنده هزینه و خطرات انتقال لذا. بدهد

 که گیرد؛ مگر اینمی صورت وسیله حمل از تخلیه کاال آغاز با

 باشد که در این صورت، کردهوظایفش قصور  در انجام خریدار

 .خواهد بود زودهنگام انتقال هزینه و خطرات

گمرکی  مطالبات پرداخت با  در مقصد کاال تحویل -2-93

(DDP) : ،به  را بیشترین خطرات فروشندهنسبت به سایر قواعد

 از او پس. نمایدمی پرداخترا  هاهزینه اغلب و گرفته عهده

 در آن را ،کاال، ترخیص صادراتی و حمل بندیبسته و تهیه

نموده، با پرداخت عوارض گمرکی،  تخلیه مقصد گمرك

 أخذ و ترخیص وارداتی را به کشور مقصد کاال ورود مجوزهای

 تحویل به او و حمل را کاال خریدار، انبار تا داده و انجامرا  کاال

اتفاق  در این لحظهبه خریدار  هزینه خطر و انتقال .دهدمی

در انبار  کاال تخلیه مخاطرات و هزینه در قبال فروشنده .افتدمی

 در فروشنده باید قاعده، مطابق این. ندارد خریدار مسؤولیتی

 آگاه کاال تحویل بودن آماده لحظه از خریدار را مناسب زمان

سازد و اال باز هم با انتقال زودهنگام ضمان معاوضی مواجه 

 .خواهد شد
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 تجاری مندرج در اینکوترمز،اصطالحات  بدین ترتیب از میان

حمل عبارتند مختلف های قابل استفاده برای شیوه اتاصطالح

که از   EXW  ،FCA،CPT  ،CIP،DAP  ،DAT،DDPاز

و  «کنندهتحویل به حمل»دو حیث مخاطب تحویل در 

شامل )در دسته اول . هستندتقسیم قابل  «به خریدارتحویل »

FCA،CPT  ،CIP،EXW ) ،نقطه  ،انعقاد قرارداد هنگام

در شود و کاال به متصدی حمل تعیین میتحویل  جهتمعینی 

که نقطه معینی مشخص نشده باشد بایع حق انتخاب  مواردی

کاال را در اختیار  دکه بتوان را دارد اینقطه مناسب در محدوده

قاعده تحویل به متصدی حمل از ضوابط  .دهد حمل کننده قرار

المللی در بعضی جدیدی است که مطابق مقررات و عرف بین

حاالت فروش متضمن حمل مبیع، به عنوان معیار انتقال ضمان 

اصغری آقمشهدی و مهاجر، )معاوضی پذیرفته شده است 

 انتقال برای تسلیم هرچند ضابطه ایران حقوق در .(994: 9984

 به کاال تحویل الظاهرعلی و شده پذیرفته معاوضی ضمان

 ضمان انتقال تحقق برای کافی تواندنمی حمل متصدی

 تسلیم توان ضمن پذیرشمی حال، این با شود، محسوب

 حکم در را متصدی حمل کاال به فرضی، تسلیم یا حکمی

،  DAPشامل)در دسته دوم  اما. کرد فرض خریدار به تسلیم

DAT،DDP ) قاعده طبق  تحویلDAP، در مقرر در مکان 

 کاال و طبق مقصد در مقرر پایانه در DAT و طبق کاال مقصد

DDP بر این  .پذیرددر انبار خریدار در مقصد نهایی صورت می

کنندگان اینکوترمز همواره توان گفت که تدویناساس می

را مد نظر خود « انتقال ریسک تلف یا ورود خسارت به کاال»

تر آن که حتی حذف و اضافه شدن برخی و جالب اندقرار داشته

 . 9از قواعد، بیشتر بر مبنای همین معیار صورت پذیرفته است

                                                 
 Dاز گروه DDU و DAF ،DEQ ، DESاز جمله دالیل حذف چهار قاعده  - 9

در ( DDUو  DAF)ود که تحویل کاالی ابتیاعی بر اساس دو مورد از آنها این ب

 5333 اینکوترمز ،«تحویل در مرز» بارهدرگرفت و با این که مرز صورت می

مشتری  های بایع وکه محل تالقی و تفکیک مسئولیت بودای را معین نموده  نقطه

 .شدندتی مواجه میشد لیکن طرفین در تشخیص مکان مزبور با اختالفاتلقی می

 «مقصد تحویل در بندر»در گروه   DEQو  DESدو روش دیگر یعنیهمچنین 

د که یرستحویل کاال هنگامی به پایان می بارهند که وظیفه بایع دررفتگقرار می

 خصوصدر  با قواعد اینكوترمزوین كنوانسیون  مقایسه -6

 انتقال ضمان

هر  المللی هستند کهاسنادی بین اینکوترمز کنوانسیون وین و

. اندالمللی شکل گرفته با هدف متحد کردن قواعد بیع بیندو 

 در حالی است؛ عضو کشورهای شامل حالکنوانسیون وین فقط 

به عنوان قواعد و  بوده کشورهاتمامی که اینکوترمز شامل 

قواعد  تکمیلی بودنبه دلیل  .دنحالت عام دار عرفی،

 مشمول دتوافق کنند که قراردابیع،  اگر طرفین ،کنوانسیون

اما . شودجانشین قواعد کنوانسیون می قواعد آناینکوترمز باشد، 

تردید  آن دوقواعد میان حکومت ، ننداگر به اینکوترمز اشاره نک

به عنوان رسد که باید اینکوترمز را به نظر می .آیدبه وجود می

حاکم بر قواعد تکمیلی  ،عرف و رویه معمول بین تجار

ون نتیجه کنوانسی 1(5)ماده  توان ازاین را می .کنوانسیون بدانیم

توان اینکوترمز می نیزکنوانسیون  8(9)با توجه به ماده . گرفت

بین قواعد  ارتباط .5گرفت را به عنوان عرف قابل اجرا در نظر

و برای درك صحیح  استناپذیر المللی اجتناب این دو سند بین

-كه مقایسه استالمللی، حائز اهمیت انتقال ریسك در بیع بین

 :یردپذصورت آنها ای بین 

با تحویل كاال به اولین  آن، مطابق: 63(9) جمله اول ماده

به . شودمنتقل میاز فروشنده به خریدار ریسك  ،كنندهحمل

اینكوترمز  كننده در كنوانسیون ومعنای حملدلیل یکسان بودن 

و با توجه به قواعد راجع به انتقال ریسک در اینکوترمز، این 

 طوبه خوبی در قراردادهای متضمن شر مقرره کنوانسیون

                                                                            
کاال قبل از ترخیص برای ورود در بندر مقصد تعیین شده در عرشه کشتی در اختیار 

 .شداین ضابطه منشأ اختالفات طرفین محسوب میگرفت و باز می مشتری قرار

را  فروش قرارداد، فروشنده آلمانی و خریدار آمریکایی در آمریکا، در یک پرونده - 5

 MRI)   چندین دستگاه)منعقد کرده بودند، قبل از رسیدن کاالها  CIFبر مبنای 

پرداخت آخرین با ادعای انتقال مالکیت از لحظه خریدار  .ا وارد شدآنهصدماتی به 

خسارت بر عهده ن قسط آخر، پرداخت نشدبه لحاظ که  دمدعی شقسط ثمن،

 ها ازمسئولیت خسارت CIFکه بر مبنای  بیان داشتاما فروشنده . فروشنده است

 دادگاه رأی داد که اینکوترمز حتی .شودمی منتقلکاال از عرشه کشتی عبور  لحظه

 .استعرف گسترده قابل اعمال  عنوانبه  بدون تصریح طرفین،
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CFR،CIF ، CPT و CIP  است قابل انطباق(Valioti, 

2003:28). 

تسلیم  جهتهرگاه طرفین  مطابق آن: 63(9)ماده  جمله دوم

ند، شاب کردهكننده معین توافق كاال در مكان معین به حمل

-به نظر می. شودمنتقل می با تسلیم کاال به شکل مقررریسك 

. است FASمبتنی بر  این قاعده قابل انطباق با قراردادهایرسد 

شود كه ضمان معاوضی هنگامی منتقل می FAS بر مبنای

 كنار كشتی قرار ، درمقررفروشنده، كاال را در بندر بارگیری 

خسارتی  توسط خریدار اگر كاال در هنگام بارگیری لذا. دهد

وجود تفاوت نیز دو  آنالبته بین . ببیند فروشنده مسؤولیتی ندارد

كه كاالها  شودریسك زمانی منتقل می FAS زیرا طبق ؛دارد

بدون اینكه الزم باشد خریدار كاال را ؛ كشتی گذاشته شوند كنار

با تحویل کاال به اما طبق كنوانسیون، ضمان  .تحویل بگیرد

تحویل  ،كنوانسیونبنابر این مطابق . شودمنتقل میكننده حمل

تحویل  خریدارمعتبر است كه كاال توسط  موقعیكاال فقط 

كه در  شودتلقی می تحویل یك عمل دو طرفه لذاگرفته شود و 

 ,Valioti) باشدالملل موردی همیشگی نمیتجارت بین

ای برای وظیفه FAS ، خریدار تحتحقوقیاز نظر . (2003:28

كه ملزم است كاال را طبق  قرارداد حمل ندارد، جز اینبستن 

تعیین كشتی  مکلف بهحال با این  ؛كوترمز تحویل بگیرداینمفاد 

تا وی بتواند كاال را در كنار آن  استبه فروشنده معرفی آن و 

حالت  چون در این اگر كشتی به موقع وارد نشود،. تحویل دهد

انتقال پیش از موعد  ، لذاتوان در كنار كشتی گذاشتكاال را نمی

كه  در مواقعی نیز امر این. دپذیر ریسك و مسؤولیت صورت می

زمان مقرر  دركشتی نتواند كاال را تحویل بگیرد یا بارگیری را 

البته برای انتقال پیش از موعد  .افتداتفاق میخاتمه دهد، 

كاال به عنوان موضوع قرارداد مشخص که ریسك، الزم است 

جمله مندرج در قاعده ظاهرا . (963 :9983 شیرزاد،)شده باشد 

 ؛نیز كاربرد دارد  FOBی مبتنی بردر قراردادها 63(9)دوم ماده 

-تحویل را به انجام می هنگامیفروشنده  FOBزیرا بر مبنای 

. دهد ، از لبه كشتی عبورمقرررساند كه كاال را در بندر بارگیری 

از این لحظه به بعد خریدار باید مسؤولیت كلیه مخارج و 

لبه »اگرچه  .بپذیردرا  کاالدیدن  یا آسیب تلفخطرهای 

تفسیرهای  تابكه  است برانگیزبحث ایابطهض «كشتی

توانیم با این اصطالح را می مورد بحثاما جمله را دارد؛  متفاوت

زیرا تحویل كاال بر عرشه كشتی در بندر  ؛بدانیم تطبیققابل 

جمله بیان آن  مكان معین است كه در همانند تحویل در مقرر

كه در آن خریدار با متصدی  اشدی بنوعاز  FOB اگر. شده است

كه وظیفه  چنین مفروض استكند، حمل قرارداد منعقد می

دو وظیفه  مشتمل برتعیین كشتی مناسب، معموال  در خریدار

مطلع ساختن فروشنده  و انتخاب بندر بارگیری :استدیگر نیز 

  .(9/49 :9938اشمیتوف، ) در مدت زمان مناسب

انتقال ضمان »ماده مربوط به موضوع دشوار این : 68 ماده

. است« در حال ترانزیت ی ابتیاعیمعاوضی در مورد كاال

 به صورت كه كاال رودبه کار میمواردی  درمعمواًل این شیوه 

 نسبت به هویت علمبدون فروشنده و  بودهدر حال حمل  عمده

این  در ،68 مادهطبق  .فروشدرا در حال حمل می ، آنخریدار

 آنهادر . شودمنتقل میهمزمان با انعقاد قرارداد ارد ریسك مو

ی خاص قواعد اینكوترمز .شوندمنتقل میهم  با ضمان و مالكیت

شده كه با اضافه كردن  گفته هالبت نکرده؛ این زمینه مقرر در

توان می CFR و  CIFبه« در حال حرکت»یا  «شناور» واژه

 ,Valioti) ترانزیت به كار بردحال كاال در  برای فروشرا آنها 

2003:29).  

یا  تلف، مسؤولیت خطر  CIFو  CFRبقاطماز آن جا كه 

آسیب دیدن كاال قبال در بندر بارگیری از فروشنده به خریدار 

 هایمشكالتی در تفسیر واژه ممکن است یابدمیانتقال 

توان یك احتمال میدر . پدید آید «در حال حرکت»یا « شناور»

انتقال مسؤولیت و خطر به هنگام )  CFRو CIF معمول معنای

 باید در است كه خریدارمعناین بدان  .را پذیرفت (بارگیری كاال

 نیز رای عواقب حوادث قبل االجرا شدن قرارداد فروش،زمان الزم

احتمال دیگر آن است كه زمان انتقال مسؤولیت . قبول كند

. اد فروش منطبق گرددخطرهای متوجه كاال با زمان انعقاد قرارد

توان نمی زیرا معمواًل ؛استتر منطقیقبول احتمال نخست 

 به همین دلیل. تشخیص داد وضعیت كاال را در جریان حمل
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خصوص قراردادهای فروش  كنوانسیون در 68 ماده است که

اوضاع و احوال ایجاب كند،  اگر»داشته که المللی كاال مقرر بین

كننده مسؤول صدور اسناد كاال به حمل لحظه تحویلخریدار از 

البته بر . «پذیردقرارداد حمل، مسؤولیت خطرهای متوجه كاال را می

آن هنگامی است كه  این قاعده، استثنائی نیز وارد بوده و

یا  از میان رفتهدانست كه كاال دانست یا باید میمی»فروشنده 

طارم ) «استرا از خریدار پنهان نگه داشته  آنآسیب دیده ولی 

 CIF یا  CFRتفسیر ،با توجه به مراتب باال. (96: 9983سری،

قانون مفاد قرارداد و نیز بستگی به  «در حركت» همراه با كلمه

 .حاكم بر قرارداد فروش خواهد داشت

در غیر از موارد مندرج در » ،قسمت اول مادهمطابق : 61ماده 

شود كه خریدار كاال را  ضمان هنگامی منتقل می 68 و 63 موارد

چنانچه در موعد مقرر اقدام به قبض ننماید از و یا  كندمیقبض 

به لحاظ قصور در  وداده شده  تاریخی كه كاال در اختیار وی قرار

 EXW در ایچنین قاعده. «گرددقبض، مرتكب نقض قرارداد می

در  شود كه كاالدر آن ریسك زمانی منتقل می .استنیز موجود 

این دو با هم . قرار گیرد خریدارمحل كار فروشنده در اختیار 

فروشنده باید كاال را   EXWبر مبنای. هایی هم دارندتفاوت

و از این لحظه ضمان منتقل  قرار دهدتنها در اختیار خریدار 

 شودای منتقل میلحظه ریسك در ،اما در كنوانسیون .شودمی

تنها زمانی پیش از تحویل،  .گیردبكه خریدار كاال را تحویل 

نقض قراردادی خریدار مرتکب شود كه ریسك به او منتقل می

نتواند كاال را ر او،  در اختیا با وجود قرار گرفتن کاالو  شده

 .(Ramberg, 2005:221) تحویل بگیرد

چنانچه مشتری ملزم به قبض كاال در » 61قسمت دوم ماده طبق 

باشد، با رسیدن موعد تسلیم و اطالع محلی غیر از محل تجارت بایع 

كه كاال در محل مزبور در اختیار او قرارداده شده،  مشتری از این

قابل   Dتمامی اصطالحات گروه. «شود ضمان به وی منتقل می

 DAP در  مثاًل. هستندكنوانسیون  61(5)مقایسه با ماده 

 خریدار، روی به فروشنده از آن و انتقال مسؤولیت کاال تحویل

 فروشنده و بوده در مقصد معین به محل کاال حمل وسیله

 خطرات و حمل وسیله روی از کاال تخلیه قبال در مسؤولیتی

  .نخواهد داشتضمن تخلیه 

 گیری نتیجه

و  بودهفروش كاال متضمن حمل  اگربر اساس کنوانسیون 

فروشنده ملزم به تسلیم آن در محل معینى نباشد، ضمان وقتى 

 تحویل شود به اولین متصدى کاال یابد كه به خریدار انتقال مى

ملزم به تسلیم كاال به متصدى حمل در محل معین  وی اگر و

 ،كاال به متصدى حمل در همان محل موقع تحویلباشد، 

ترمز چون حمل کاالی در اینکو. یابد ضمان به خریدار انتقال مى

فروخته شده معمواًل همراه با مسائل متنوعی است و هرگونه 

تواند باعث به تعویق افتادن تحویل کوتاهی در جریان آن می

کاال و تأخیر در زمان انتقال ضمان معاوضی شود لذا سعی شده 

 اگرتا جلوی امور نامتعارف گرفته شود؛ از جمله مقرر شده که 

 دادن دستورات طبق توافق تحویل نگیرد یا از خریدار كاال را

زمان و  از قبیل تعیین) الزم برای انجام تحویل توسط فروشنده

ها قبل از هزینه انتقال خطرات و قصور ورزد، (محل تحویل

برای انتقال پیش از موعد البته  .پذیردتحویل كاال صورت 

ای مورد نظر خریدار بر یالزامی است كه كاال ریسك و هزینه،

در ایران مقرره خاصی راجع به تأثیر  .او كنار گذاشته شود

بینی قرارداد حمل بر تسلیم کاال و انتقال ضمان معاوضی پیش

 983و  641، 263، 983توان معیار مقرر در مواد می نشده؛ اما

البته . قانون مدنی را در قراردادهای متضمن حمل نیز به کار برد

تحویل نگرفتن کاال و قصور در هرچند مطابق کنوانسیون اگر 

ارائه اطالعات الزم به فروشنده از سوی خریدار منجر به تلف یا 

خسارت دیدن کاال شود، ضمان معاوضی پیش از تسلیم آن 

توان بر شود لیکن در ایران همین وضعیت را میمنتقل می

( از جمله قاعده اتالف یا اضرار)اساس قواعد مسؤولیت مدنی 

 .جاری دانست

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت

 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است
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نگارش و نهایی سازی متن مقاله توسط  :سهم نویسندگان

ترجمه متون و تهیه منابع و نویسنده مسوول صورت گرفت 

 .بر عهده نویسنده دوم بوده است مربوطه

از تمامی کسانی که در تهیه این مقاله ما را : تشکر و قدردانی

 .نماییم یاری رساندند تشکر می

این پژوهش فاقد تامین کننده مالی بوده : تامین اعتبار پژوهش

 .است
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