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 انتقال ضمان معاوضي در قراردادهاي بيع متضمن حمل كاال
 ) و حقوق ايران١٩٨٠مطالعه تطبيقي در كنوانسيون وين (

 
 
 

 مينا مهاجر         دكتر فخرالدين اصغري آقمشهدي
 

 انتقال ضمان/ تسليم / متصدي حمل / قرارداد حمل 

  چكيده 
ع را بـه خـود مشـغول كـرده          اي كه از ديرباز توجه طـرفين قـرارداد بيـ            مسئله

هايي است كه به مبيع بعـد از انعقـاد قـرارداد بيـع و قبـل از              است، مسئوليت زيان  
اين است كه بايع تا چه زماني نسبت به     مسئله  . شود  تسليم آن به خريدار وارد مي     

اي به خريـدار منتقـل        مبيع مسئوليت دارد و به عبارت ديگر، ضمان در چه لحظه          
مقالـه  . اين خصـوص يكسـان نيسـت    هاي حقوقي مختلف در  امپاسخ نظ . شود  مي

حاضر بـه بررسـي موضـوع در خصـوص قـرارداد بيـع متضـمن حمـل كـاال در                     
از آنجـا  . پـردازد  ايـران مـي   و حقوق ) ١٩٨٠وين (المللي كاال   كنوانسيون بيع بين  

ايران هنوز به كنوانسيون مزبور ملحق نشده است، مقايسه آن دو بسيار مفيـد                كه  
 .نمايد ضروري ميو 

 
   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ).استاديار( عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران 

 .دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه مازندران 

 ١٠١ـ١٣٨٤،١٢٣، تابستان٣٥فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 
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 مقدمه 
اي از    اينـرو، قسـمت عمـده       باشد و از      ترين و مهمترين اعمال حقوقي مي       عقد بيع از رايج   

هـا خـود    اين گوناگوني نظـام  . هاي مختلف حقوقي را بخود اختصاص داده است      قوانين نظام 
 مشـكالتي  منجر به وضع مقررات متفاوتي شده است كه در نبود مقررات متحدالشكل بعضـاً    

 .آورد الملل ببار مي را براي طرفين قرارداد در عرصه تجارت بين
المللي كاال بوسيله برداشتن موانع   وين درباره بيع بين    ١٩٨٠متحد    كنوانسيون سازمان ملل    

برجسـته در راه نزديـك    الملل شده و گامي  قانوني در معامالت موجب گسترش تجارت بين     
منـدرج در مقدمـه   ( رسوم و باورهاي متفاوت برداشته است      هاي داراي آداب و     ساختن ملت 
 ).كنوانسيون

 تـا  ٦٦مـواد  (مسئله انتقال ضمان معاوضي كه يك مبحث كامل از فصل سوم كنوانسيون    
بيني شـده اسـت     پيش٣٨٧ايران تنها در ماده  را به خود اختصاص داده و در قانون مدني     ) ٧٠

. گـردد  هـاي حقـوقي داخلـي محسـوب مـي        نظـام هاي بسـيار مهـم در كنوانسـيون و            از بحث 
 به بررسي   ٦٧ماده  . هاي مختلفي را مطرح ساخته است       كنوانسيون در بررسي موضوع، حالت    

 بـه بررسـي انتقـال ضـمان در كـاالي            ٦٨انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل كـاال، مـاده           
كه متضمن حمل    به بررسي انتقال ضمان در قراردادي        ٦٩فروخته شده در حال حمل و ماده        

مقاله حاضر تنها به بررسي موضوع در قـرارداد متضـمن حمـل كـاال               . پردازد  كاال نيست، مي  
کـه درجريـان ايـن بررسـي      دهـد   ايران مورد مقايسه قرار مي پرداخته و آن را با نظام حقوقي

اهميت کنوانسيون وين ولزوم الحاق ايران به کنوانسيون براي گريـز از قاعـده کلـي منـدرج           
 .گردد باشد روشن مي که جوابگوي مقتضيات تجارت جهاني نمي.م. ق٣٨٧ ماده در

 و ٦٦دراين راستا، ابتدا به بيان مفهوم ضمان و آثار انتقال ضمان پرداختـه و سـپس مـواد                  
ــه مقايســه آنهــا بــا حقــوق   ٦٧ ايــران   كنوانســيون را مــورد بررســي قــرار داده و در نهايــت ب
 .پردازد مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ...انتقال ضمان معاوضي در قراردادهاي بيع متضمن حمل كاال 

 

103

 مفهوم ضمان. ١
. كند و فقط به تـأثير انتقـال ضـمان اشـاره دارد        كنوانسيون ضمان را تعريف نمي     ٦٦ ماده

توان گفت  ضمان معاوضي يعني در عقود مـالي معـوض اگـر        در خصوص معناي ضمان مي    
يكي از عوضين قبل از قبض تلف شود، عـوض ديگـر را بابـت جبـران خسـارت بـه مالـك                       

 ١ .بدهند
اگر مبيع قبل از تسليم، بدون تقصير و اهمـال  ": دارد  ميايران مقرر  قانون مدني    ٣٨٧ماده  

اينكـه بـايع بـراي        از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر              
ايـن صـورت، تلـف از مـال مشـتري         تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در           

 " .خواهد بود
كل مبيع تلـف قبـل قبضـه فهـو مـن      " به قاعده    ٢تب فقهي اين ماده در بسياري از ك       مستند  

يعني، تا قبل از انتقال ضمان به مشتري، مسئوليت خسارت بر عهـده بـايع   . باشد  مي "مال بايعه 
 .خواهد بود

اي نسـبت بـه       رسد وقوع هـر حادثـه       هاي حقوقي، به نظر مي      به عنوان قاعده كلي در نظام     
بايست مشمول قواعد راجـع بـه    دهد مي وبي جلوه كاال كه موقعيت خريدار را بصورت نامطل     

اي كـه بـه نـامطلوبي     توان نتيجـه گرفـت هـر حادثـه     اين كليت نمي اما از  . ٣بگيرد  ضمان قرار   
هـا    براي مثال، تصميمات دولت   . گيرد  اين قاعده قرار مي     انجامد مشمول     موقعيت خريدار مي  

عـدم  "مشمول قاعـده    ) ز انعقاد قرارداد  پس ا (درباره موانع راجع به واردات يا صادرات كاال         
"امكان اجراي قرارداد  

گيرد و در مواقع خاصي كه هدف اصلي از قـرارداد پـس از     قرار مي ٤
 و نتيجه اعمـال  ٥بيني نشده محقق نخواهد شد كاربرد دارد انعقاد آن بخاطر بروز شرايط پيش     

  .باشد آن آزاد ساختن طرفين قرارداد از انجام تعهد خود مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .٩٥٢٨، ترمينولوژي حقوق، شماره )١٣٦٧( جعفري لنگرودي . 1
 .٨٣، ص ٢٣ نجفي عاملي، جواهرالكالم، جلد . 2

3. Dionysios Flambouras (1999), www.CISG.Law , p. 4. 
4. Frustration. 
5. Black's Law Dictionary (1979), p.603-604. 
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باشد و در موردي كه در قرارداد بيع، ملكيت            اين قاعده بسيار ظريف مي      دوده اعمال مح
يعنـي،  . ١كند  كاال و ضمان هر دو منتقل شده باشند تلف بعدي كاالها قرارداد را منفسخ نمي              

اين مورد بايع تعهد خود را انجام داده است و ضمان به خريدار منتقل شده است بنـابراين                    در
 .كاربرد نخواهد داشتقاعده مزبور 

 فروشــنده ،اگـر مالكيـت بـه خريـدار منتقـل شـود امــا ضـمان بـر عهـده فروشـنده باشـد           
 ٣٨٧ كنوانسـيون و مـاده       ٦٦ زيرا، در محـدوده مـاده        ٢.تلف را متحمل شود     بايست تمامي   مي

  .گيرد و هنوز ضمان به خريدار منتقل نشده است ايران قرار مي قانون مدني 
 ٤كنوانسيون در خصوص زمان انتقال مالكيت سخني نگفته و مـاده            شايان ذكر است كه     

 ٣٦٢ مـاده  ١ ايـران بـا توجـه بـه بنـد       اما در حقـوق . آن را از شمول خود مستثني نموده است    
ايـن     و   "...شـود   به مجرد وقوع بيع، مشتري مالك مبيع و بـايع مالـك ثمـن مـي               "قانون مدني   
با (عليرغم انتقال مالكيت، ضمان منتقل نشده است        باشد كه     اي از حالت اخير مي      مورد نمونه 

در فرضي كه خريدار عليرغم عدم انتقال مالكيـت، مسـئول ضـمان    .) م. ق٣٨٧استناد به ماده    
.  اسـتفاده كـرد    "عدم امكان اجراي قـرارداد    "توان از قاعده      ناشي از تلف كاال است، باز نمي      

در محـدوده توافـق او بـا طـرف     زيرا، خريدار بطور واضح ضـمان را متحمـل شـده اسـت و       
 .بايد به خريدار منتقل شده باشد باشد و براي اعمال قاعده، ضمان نمي قرارداد مي

 و امكـان بيمـه چنـين        ٣باشـد   ها، به معني تلـف فيزيكـي كـاال مـي            توقيف و مصادره كاال   
باشـد    يعني، مصادره كاال مستلزم عدم امكان تحويل آن به مشتري مـي          ٤خطراتي وجود دارد  

و از طرف ديگر در مواردي بسته بـه شـرايط سياسـي موجـود در زمـان انعقـاد قـرارداد كـه                        
احتمال وقوع جنگ يا موانع در زمينه صادرات و واردات كـاال بخـاطر مشـكالت اقتصـادي           

يي پرداخـت و نتيجـه چنـين    هـا  توان با ابزار بيمه به مقابله با خطـرچنين زيـان            مي ،وجود دارد 
 عـدم   ، حـوادث اتفـاقي    ،ه مواردي همچون تلف كاال بخـاطر دزدي       تواند ب   وسعت نظري مي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. P.S. Atiyah (2001), p. 356. 
2. Ibid. 
3. Peter Schlechtriem (1998), p. 500. 
4. Ibid, p. 500, Sylvain Bollee (1999), Albert H. Kritzer (1998), p. 438. 
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اين خطرات تحت عنـوان         و    ١تخليه محموله يا مسامحه و كوتاهي متصدي حمل تسري يابد         
 .بيني آنها توسط طرفين قرارداد وجود دارد  و امكان پيش٢شوند تلقي مي» خطر حمل و نقل«

ده و عبـارت اسـت از آنچـه كـه قابـل             اصطالح قوه قاهره امري مجزا از مفهوم ضمان بو        
بيني و قابل اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراي تعهد خويش قرار                   پيش
اگـر  «باشـد كـه بـه موجـب آن            مـي . م. ق ٢٢٩ايران مـاده       مستند قانوني آن در حقوق       ٣.دهد

از عهده تعهد خـود  اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند            متعهد به واسطه حادثه   
 .»برآيد محكوم به تأديه خسارات نخواهد بود

اينكه، متعهد قادر به دفع آن نباشد يعني دفع      اول   ٤ : شرط است  ٢اين قاعده بسته به       اعمال
اينكه در اثر ريـزش بـرف راننـده كـاميون قـادر بـه        باشد مثل  حادثه خارج از حيطه اقتدار او    

زيرا، اگر مانع موقت باشد اصل لـزوم       . جود مانع موقتي نباشد   اينكه، و   دوم  . حمل كاال نباشد  
 .قراردادها اقتضا دارد پس از رفع مانع تعهد مزبور انجام شود

اين قاعده در جايي است كه متعهد براي فرار از مسئوليت بايد وجـود امـري                  پس اعمال   
ايـن زمينـه    مان در العاده را كه منجر به عدم اجراي تعهد او شده ثابت كند و قواعـد ضـ                فوق

 .ساكت است
توان گفت ضمان عبارت  در نهايت با توجه به مطالب مذكور در فوق به اختصار مي

كه خريدار را از رسيدن به آنچه مقصود ) از دست رفتن فيزيكي كاال(است از تلف كاال 
 از بين اين تلف مصادف با البته، الزم نيست كه. نمايد وي از انعقاد قرارداد بوده محروم مي

رفتن كاال باشد بلكه در هر فرضي كه امكان تسليم مبيع به مشتري فراهم نباشد مثل دزديده 
  ٥شدن محموله كه البته ناشي از قصور متعهد نباشد و همچنين مصادره كاال توسط دولت

مشتري از پرداخت ثمن معاف بوده و عقد مزبور منفسخ خواهد شد و در كنوانسيون و ماده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Peter Schlechtriem, Op.cit., p.501  
 .١٤٥، ش )١٣٧١(و ناصر كاتوزيان، 

2. S.Boollee, Op.cit. /www.CISG.Law.Pace.edu/ 

 .٤٣٨٤ جعفري لنگرودي، پيشين، شماره . 3
 . همان. 4
 .١٤٥ كاتوزيان، پيشين، ش . 5
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. اند و موارد آن احصاء نشده است ايران عبارت تلف و زيان به طور كلي آمده  .م. ق٣٨٧
پس، از طرفي در تعيين محدوده ضمان بايست عدالت را اجرا نمود و از طرف ديگر به 

االجراست كه از شرايط  در نتيجه، بايد گفت قراردادي الزم. اصل لزوم قراردادها پايبند بود
 ،٣٤٨ماده (وضوع معين و قابليت تسليم آن برخوردار باشد تشكيل و بقاء عقد، وجود م

زيرا، اگر يكي از ادله مورد استناد در زمينه ضمان معاوضي بناي عقال .). م. ق٣٦٨، ٣٦٧ 
  و در معامالت ١نگرند باشد چنانكه تعهدات بايع و مشتري را بسان يك پيكره واحد مي

آوردن عوض متقابل است و با تحليل معوض بناي طرفين رسيدن به حصول نتيجه و بدست 
تراضي و رابطه همبستگي دو عوض و مباني تاريخي قانون مدني در فقه جاي هيچ ترديدي 

 پس ٢ماند كه قاعده تلف مبيع قبل از انتقال ضمان امري موافق با قاعده است باقي نمي
ل نشود اين هدف يعني بدست آوردن عوض قراردادي حاص عدالت اقتضا دارد در هرجا كه

موضوع مشمول قواعد مربوط به ضمان قرار گيرد و اجراي اصل لزوم قراردادها در جايي 
 . ٣است كه عقد، شرايط صحت و پايبندي به مفاد آن را داشته باشد

 آثار انتقال ضمان. ٢
 كنوانسيون نتيجه انتقال ضمان از بايع به مشتري بيان شـده اسـت و آن نتيجـه                  ٦٦در ماده   
ينكـه پـس از انتقـال، تلـف يـا زيـان وارده بـر كـاال موجـب برائـت مشـتري از              ا  عبارتست از 

اين مطلب اشاره دارد كه تـا قبـل از        ايران نيز به    . م. ق ٣٨٧شود و متن ماده       پرداخت ثمن نمي  
تسليم، تلف و زيان بر عهده فروشنده است و چنانكه گفته خواهد شـد تسـليم و قـبض مبيـع             

ايـن مـاده همـان     از مفهوم مخالف . شود  از بايع به وي ميتوسط مشتري باعث انتقال ريسك 
و در » بعـد از تسـليم  «شود بدست خواهـد آمـد يعنـي      حاصل مي٦٦اي كه از متن ماده     نتيجه

 .واقع، بعد از انتقال ضمان، تلف و زيان بر عهده مشتري است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .١٨١، ص )١٣٧١( قمي . 1
 .١٣٧ـ١٣٦ كاتوزيان، پيشين، ش . 2
 .٢٥٤، ص )١٣٨٠( شهيدي، . 3
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استفاده شده  » پس از انتقال ضمان   «از عبارت   » تسليم« كنوانسيون بجاي    ٦٦اينكه در ماده      
اين دليل است كه در يك مورد استثنايي يعني، فروش مبيع در حـال حمـل، ضـمان                 است به   

ايران در كنوانسيون نيـز   شود و گرنه مانند حقوق       از تاريخ انعقاد قرارداد به مشتري منتقل مي       
د كن ، اصل در انتقال ضمان، تاريخي است كه مشتري كاال را قبض مي            ٦٩طبق بند يك ماده     

 .١زيرا ضمان را بايد بر عهده كسي گذاشت كه تصرف و كنترل مبيع در اختيار او است
كند كه خريدار بايد قيمت كاال را بپردازد هر چند كـاال              لحظه انتقال ضمان مشخص مي    

 ).٦٦ماده  (٢دارد اي دريافت مي را اصالً دريافت نكرده يا در حالت آسيب ديده
باشد و بـه محـض انتقـال ضـمان بـه              تيجه انتقال ضمان مي    دربردارنده مهمترين ن   ٦٦ماده  

اين مفهوم مخـالف قاعـده بيـان شـده در             خريدار، وي مكلف به پرداخت قيمت كاالست و         
بايع مسئول هر نوع عدم انطباق موجود    «: دارد   كنوانسيون است كه مقرر مي     ٣٦بند يك ماده    

 ضـمان بـه خريـدار نتـايج عملـي         و به محـض انتقـال     » در زمان انتقال ضمان به خريدار است      
ايـن صـورت كـه خريـدار بايـد تعهـدات قـراردادي خـود را گرچـه                  به   ٦٦قسمت اول ماده    

موضوع معامله تلف شده يا آسيب ديده بپردازد و حق اقدام بر عليه فروشنده را كه ناشـي از           
تلف يـا  يعني، در صورتي حق اقدام دارد كه   (باشد ندارد     عدم اجراي قرارداد توسط وي مي     

، مخصوصـاً او بايـد قيمـت را بپـردازد و كـاال را               )زيان ناشي از فعل يا ترك فعل بايع باشـد         
.  را بكنـد   ٤٥تواند ادعاي خسارت مذكور در مـاده          و نمي )  كنوانسيون ٦٠ تا   ٥٤مواد  (بگيرد  

 ٣ .اند و نه  عمدي  خسارات تصادفي٦٦زيرا، خسارات مذكور در بخش ضمان و ماده 
در ابتدا غيرعادالنه   . م. ق ٣٨٧ كنوانسيون و مفهوم مخالف ماده       ٦٦ ماده   حكم مندرج در  

كنـد ملـزم بـه پرداخـت      زيرا، خريداري را كه كااليي دريافـت نمـي  . كند و سخت جلوه مي   
 .سازد قيمت قراردادي مي

شود كه براي تلف ناشي از حمل، وجود بيمه ضـروري اسـت               در توجيه مشكل گفته مي    
شـود و خريـدار بـراي         ف يا  زيان معموالً در انتهـاي حمـل مشـخص مـي             اين، تل   و عالوه بر    

توانـد در پايـان حمـل       باشد و مي    دسترسي به زيان معموالً در شرايط بهتري نسبت به بايع مي          
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .٦٦ علوي يزدي، ص. 1
2. Peter Schlechtriem, Op.cit., p. 500. 
3. H. Kritzer, Op.cit., p. 439. 
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همچنين بـا  . ١ ) كنوانسيون٧٠ماده (خسارات خود را با اقامه دعوا و اثبات ضرر دريافت كند       
ون موارد معافيت از اجـراي تعهـد اثبـات حادثـه خـارج از       كنوانسي٧٩توجه به بند يك ماده    

اما مـانعي كـه بـر سـر پرداخـت قيمـت وجـود دارد،        ) ايران . م. ق٢٢٩ماده  (اقتدار فرد است    
زيرا، مشتري در ازاي آن كـاالي مـورد نظـر خـود را         . همان غيرعادالنه بودن پرداخت است    

حمل ضمان حمل و نقل براي غلبه بـر  كند اما در مقابل، چون براي وي امكان ت      دريافت نمي 
.  نبوده و امري قابل اجتناب اسـت ٧٩نتايج آن توسط بيمه وجود دارد، مشمول بند يك ماده     

اين است كه اگـر بخـواهيم نتيجـه حاصـل از انتقـال ضـمان را ناعادالنـه بنـاميم           توجيه ديگر   
رسد چنانكـه برخـي    نميحكم مذكور در زمان قبل از انتقال ضمان نيز چندان عادالنه به نظر  

 و معتقدند با انعقاد عقـد، مالكيـت كـاال بـه             ٢دانسته   ايراني آن را خالف قاعده        از حقوقدانان 
هـر كـس سـودي    » من له الغُـنم فعليـه الغُـرم   «شود و با توجه به قاعده فقهي  مشتري منتقل مي  

قاد عقد تا تسليم مبيـع   وقتي منافع و نمائات مبيع در فاصله انع٣برد بايد زيان را تحمل كند  مي
 ٤برخـي فقهـا  . متعلق به مالك يعني خريدار است تلف تصادفي مبيع نيز بايد بر عهده او باشد    

شود   اي قبل از تلف به ملكيت فروشنده منتقل مي          گويند كه مبيع لحظه     براي توجيه قاعده مي   
به پيروي از قصـد  زيرا، . كند اين توجيه غيرمنطقي جلوه مي اما . گردد و در ملك او تلف مي     

طرفين مالكيت مبيع، براي خريدار و مالكيت ثمن، بـراي فروشـنده اسـت پـس در توجيـه و                    
توان گفت قاعده مزبـور همـه امـوال را در     مي» من له الغنم«رفع تعارض قاعده تلف با قاعده   

شود ولي قاعده تلف تنهـا امـوالي را كـه بـه               همه حاالت قبل از قبض و پس از آن شامل مي          
مـن لـه    «لـذا، قاعـده     . گردد  ود معاوضي منتقل شده و فقط مورد قبل از قبض را شامل مي            عق

 يعني نتيجه گرفته شده كه قاعده تلف مخصـوص قواعـدي        ٥تر از قاعده دوم است      عام» الغنم
از مال مالك است و تنها در حالت خاص يعنـي   از جمله من له الغنم فعليه الغرم و لزوم تلف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Honnold (1991), p. 453. 

 .٢١١، ص)١٣٨١( شهيدي . 2
 .١٧١ـ١٧٠، ص ١الفقيه، ج  بحرالعلوم، بلغه  محمد آل. 3
 .٥٢٨، ص )١٣٠٤( طباطبايي . 4
 .٢٧ قنبري، مجموعه مقاالت حقوقي، ص . 5
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پـس نـه حكـم منـدرج در قاعـده           .  مرحله قبل از قبض اختصاص دارد      ـ٢ـ عقود معوض و     ١
 . انتقال ضمان و نه زمان قبل از آن، ناعادالنه نبوده و هر يك فلسفه خاص خود را دارد

 كنوانسيون در صورتي كه كاال به مشتري تسليم شده امـا         ٦٦به موجب قسمت اخير ماده      
تخلف بايع باشـد يعنـي بـايع بـه تعهـد خـود              تلف و زيان تصادفي و اتفاقي نباشد و ناشي از           

به عنوان مثال، اگر فروشنده ميـوه يـا   . باشد عمل نكرده باشد ضمان همچنان بر عهده وي مي      
كند ولي تأخير در بـارگيري موجـب فاسـد          كاالهاي فاسد شدني را مطابق قرارداد بارگيري        

را، قـرارداد را نقـض   زي.  مسئول تلف كاال طي حمل است  ٦٦شدن كاال شود به موجب ماده       
 ١.نموده است

نقـض اساسـي   ": دارد  كنوانسيون روبرو هسـتيم كـه مقـرر مـي        ٢٥از طرف ديگر، با ماده      
شود كه طرف ديگر را از آنچه استحقاق انتظار آن            قرارداد منجر به ورود چنان خساراتي مي      

شـود كـه بـا      ايـن سـئوال مطـرح مـي      ايـن رو،     از ".كند  را به موجب قرارداد داشته محروم مي      
بينـي    چه نيـازي بـه پـيش   ٥٢ تا ٤٥اين دو ماده و امكان جبران خسارات از طريق مواد    وجود  

  بود؟٦٦مطلب در ماده 
اگر گفته شود منظور فعل يا ترك فعلي است كه شامل نقض اساسي قرارداد باشد مـاده                 

جـر بـه نقـض      شود اما فروضي وجود دارد كه فعل يا تـرك فعـل من               مي ٢٥ منطبق با ماده     ٦٦
بيني نشده بود خسارات خريدار جبران       پيش ٦٦اي كه اگر ماده       اساسي قرارداد نشود به گونه    

به عنوان مثال، اگر بايع از حق بازداشت در حمل و نقل استفاده كند و يا                . ماند  نشده باقي مي  
 تلـف  ايـن حـين كـاال      اينكه معيوب هستند امتحـان كنـد و در          كاالها را بدليل مظنون بودن به     

 بايع مرتكب نقض قرارداد نشده است ولـي كـاال بطـور تصـادفي از بـين                  ٢شده يا زيان ببينند   
 .اين مورد جوابگو نخواهد  بود  كنوانسيون در٢٥رفته است و ماده 

بايست بدون تقصير و اهمـال از طـرف      كند كه تلف مي      ايران تصريح مي    .م. ق ٣٨٧ماده  
 .بايع حادث شده باشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Honnold, Op.cit., p. 453. 
2. Schlechtrem, Op.cit., p. 502. 
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از شرايط اعمال قاعده تلف مبيع قبل از قـبض وقـوع تلـف در اثـر حادثـه          بنابراين، يكي   
انـد و معتقدنـد        نيز ميان تلف مبيع و اتالف آن تفـاوت نهـاده           ١چنانكه فقها . باشد  خارجي مي 

اتالف مورد معامله توسط فروشـنده، خريـدار و حتـي شـخص ثالـث تـابع احكـام جداگانـه            
كم قبض مبيـع اسـت و در نتيجـه حكـم تلـف            تلف مال توسط خود مشتري در ح       (٢باشد  مي

اينكـه   مبيع بعد از قبض را دارد كه به عهده مشتري است و نه بايع و در مورد ثالث نسـبت بـه      
شود يا بايـد مثـل يـا قيمـت را بـه مشـتري        حالت قوه قاهره را دارد و موجب انفساخ عقد مي       

 ).بپردازد اختالف نظر وجود دارد
ي به قراردادها اقتضـا دارد متعهـد تـا حـد امكـان از اجـراي                 در واقع، اصل لزوم و پايبند     
جهت از رسـيدن بـه آنچـه مقصـود وي از انعقـاد عقـد بـوده                   تعهد معاف نشود و خريدار بي     

اي كـه     شود به گونـه     محروم نگردد و استعمال قاعده در فرض اتالف باعث سوء استفاده مي           
پس، در  .  اتالف كاال به خواسته خود برسد      تواند با   اگر بايع مايل به اجراي قرارداد نباشد مي       

فرضي كه بايع مرتكب نقض قـرارداد شـده باشـد و در چنـين حـالتي مبيـع در اثـر حـوادث                       
 اينكه فروشنده در قبال مطالبـه كـاال توسـط خريـدار از تسـليم مبيـع                   خارجي تلف شود مثل   

 اثر حوادث تلف شـود  امتناع و يا وجود آن را نزد خود انكار كند و در چنين حالتي مبيع در               
 خارج است و مسئوليت بايع به پرداخت مثـل يـا قيمـت مـال تلـف           ٣٨٧مورد از شمول ماده     
 .٤ و به موجب قاعده اتالف ضامن است٣كند جهت عقد ممانعت مي شده از انفساخ بي

نمايد پـس   عقد بيع بايع را ملزم به تسليم مبيع مي. م. ق٣٦٢ ماده ٣همچنين به موجب بند  
اين تلف ناشي از نقـض       يع ابتدائاً از تسليم مبيع خودداري كند و سپس مبيع تلف شود             اگر با 

كرد تلـف مـورد نظـر     زيرا، اگر بايع به وظيفه خود عمل مي  . تعهد قراردادي بايع خواهد بود    
كـاال در دسـت   (گرفـت   شد و يا حداقل در محدوده مسئوليت خريدار قـرار مـي      حادث نمي 

 كنوانسـيون در   ٦٦هماننـد مـاده     . م. ق ٣٨٧قاعده مندرج در مـاده    پس  ). شد  خريدار تلف مي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .٨٤ ـ٨٣ نجفي، پيشين، ص . 1
 .٢١٩، ص )١٣٨٠( شهيدي، حقوق مدني . 2
 .١٤١ كاتوزيان، پيشين، ش . 3
 .١٧، ص )١٣٦٨(، ٢ موسوي بجنوردي، القواعد الفقهيه، ج . 4
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شود كه تلف، تصادفي و اتفاقي باشـد و نـه ناشـي از نقـض قـرارداد توسـط                جايي اعمال مي  
هم تلفي كه مستقيماً ناشي از عمل بايع باشد مثل تلـف كـاال بدسـت بـايع و هـم تلـف                     . بايع

شـود از    هد بايع بطور تصـادفي حـادث مـي        غيرمستقيم مثل مثال باال كه تلف پس از نقض تع         
 .شود شمول قواعد راجع به انتقال ضمان خارج مي

 اينكـه    مگـر «اينكه     آمده مبني بر   ٦٦تر از ماده       نيز مطالبي اضافه   ٣٨٧در قسمت اخير ماده     
ايـن صـورت تلـف از مـال      بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در 

رسـد دليـل عـدم ذكـر موضـوع در كنوانسـيون همـان جنبـه                   به نظر مي  . » بود مشتري خواهد 
 كنوانسيون قلمرو مادي اعمال قواعد آن شـامل         ١المللي آن باشد كه به علت وجود ماده           بين

از نظـر حقـوق   » تسليم به حاكم يا قـائم مقـام او  «بيش از يك كشور خواهد بود پس كاربرد         
منظور از حاكم، قاضي دادگاه و منظور از قـائم مقـام وي       تواند مؤثر باشد چنانكه       داخلي مي 

اين نظر در حقوق داخلي، هم قابل اجرا است و هم مطـابق بـا     و اعمال    ١باشد  دفتر دادگاه مي  
القاعـده پـس از امتنـاع مشـتري از            زيرا، بايعي كه به وظيفه خود عمل نموده و علـي          . عدالت

 به حـاكم يـا قـائم مقـام او ارائـه داده، مسـئول                دريافت كاال يا عدم دسترسي به وي، كاال را        
 .رسد دانستن وي نسبت به تلف كاال عادالنه به نظر نمي

دانـد و همچنـين        كنوانسيون كه مشتري را مكلف به قبض كاال و تأديه ثمن مـي             ٥٣ماده  
 كنوانسيون كه به طرق جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد توسط مشـتري اشـاره              ٦١ماده  

هماننـد  ( از فقـدان مرجـع قـانوني بـراي تسـليم مبيـع بـه وي                   ي پرنمودن خالء ناشي   دارد برا 
، ٧٧ تـا  ٧٤مطالبه خسارت به ترتيب مقرر در مواد   (، راهكارهايي   )م. ق ٣٨٧قسمت اخير ماده  

را ارائه نموده است تا بايعي ) ٦٤  و فسخ معامله در ماده ٦٢درماده الزام مشتري به قبض مبيع
عمل نموده است بتواند براي رهايي از تحمل ضـمان ناشـي از تلـف كـاال        كه به وظيفه خود     

 ايــران يكــي از  نســبت بــه جبــران خســارات خــود اقــدام نمايــد، در صــورتي كــه در حقــوق
تواند پس از طـي مراحـل         اينكه بايع مي    راهكارها تسليم به حاكم يا قائم مقام اوست، نهايت          

 فسخ معاملـه نمايـد، چنانكـه مشـتري بـدليل عـدم              اقدام به . م. ق ٢٣٩ تا   ٢٣٧مندرج در ماده    
اجراي تعهد قراردادي در قبض مبيع و پس از آنكه امكان اجبار وي به عمل نسبت بـه تعهـد      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .١٩٤٦ جعفري لنگرودي، پيشين، ش . 1
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خود ممكن نباشد، بدليل تخلف از فعلي كه شرط شده است، حق فسخ براي بايع نسـبت بـه                   
 قـانون مـدني     ٤٠٢ در ماده    اين مورد   چنانكه شبيه .) م. ق ٢٤٠(شود    رهايي از ضمان اعطاء مي    

 .بيني شده است پيش» خيار تأخير ثمن«ايران در  

  قراردادهاي بيع متضمن حمل كاال . ٣

 بررسي موضوع در كنوانسيون. ٣ـ١
 دو حالت را بـراي انتقـال        ١ بند تنظيم شده و در بند        ٢ وين در    ١٩٨٠ كنوانسيون   ٦٧ماده  

 :گيرد نظر ميضمان در قراردادهاي بيع متضمن حمل و نقل در 
 ـ در قرارداد متضمن حمل كاال كه بايع ملزم به تسـليم آنهـا در محـل معينـي نباشـد از       ١

زماني كه كاال مطابق قرارداد بيع، جهت ارسال به مشتري تسليم اولين متصدي حمـل و نقـل           
 .شود شود، ضمان به مشتري منتقل مي مي

 نقـل در محـل معينـي باشـد، تـا       ـ هرگاه بايع ملزم به تسليم كـاال بـه متصـدي حمـل و     ٢
زمانيكه كه كاال تسليم متصدي حمل و نقل در محل مزبور نشده، ضـمان بـه مشـتري منتقـل       

 .شود نمي
 ـ زمـان انعقـاد    ١به طور كلي، سه زمان بـراي انتقـال ضـمان وجـود دارد كـه عبارتنـد از       

 .١ ـ زمان تحويل٣ ـ زمان انتقال مالكيت ٢قرارداد 
 .  كنوانسيون مقرر شده است٦٨اين زمان در ماده  : ارداد ـ زمان انعقاد قر١
ايـن زمـان تـوجهي نكـرده اسـت امـا در برخـي         كنوانسـيون بـه  :  ـ زمان انتقال مالكيـت  ٢
به عنوان مثـال، قـانون مـدني فرانسـه از مـاده      . هاي  حقوقي مورد توجه قرار گرفته است  نظام

 . اين امر پرداخته است  به بعد به١١٣٨
تواند شامل زمان تحويل به مشـتري كـه قاعـده اصـلي      زمان تحويل مي: تحويل ـ زمان  ٣

 باشد كـه  ٦٧ است و زمان تحويل به متصدي حمل و نقل مندرج در ماده ٦٩مندرج در ماده   
 .باشد در واقع از استثنائات وارد بر قاعده كلي مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Bernard (1999), p. 87. 
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له بـراي  انتخاب زمان تحويل فيزيكي كاال به مشـتري يـا متصـدي حمـل بـه عنـوان وسـي        
توانـد ميــزان خسـارات وارده را مشـخص كنــد و در     انتقـال ضـمان، بـه ســادگي و بهتـر مـي     

كنوانسيون تعيين زمان انتقال ضمان بسته بـه شـرايط متفـاوت اسـت و تحويـل بـه دو دسـته،                      
تحويل مستقيم ميـان بـايع و مشـتري در          : شود  تحويل مستقيم و تحويل غيرمستقيم تقسيم مي      

 ١.بيني شده است  پيش٦٧ و تحويل غيرمستقيم در ماده  كنوانسيون٦٩ماده 
تحويل غيرمستقيم يعني در قرارداد بيعي كه قـرار اسـت كـاال از محلـي بـه محـل ديگـر                    

شود، وي واسطه در  حمل شود، به موجب قرارداد حملي كه با متصدي حمل و نقل بسته مي             
 ١٣ آلمـان در رأي مـورخ   دادگـاه اسـتيناف  . گيـرد  تحويل كاال از بايع بـه مشـتري قـرار مـي     

، بـايع مسـئول آسـيب كـاال بعـد از انتقـال ضـمان                ٦٧ اعالم نمود مطـابق مـاده        ٢٠٠٠آوريل  
 در واقـع،  ٢.شـود  باشد و با تسليم به اولين متصدي حمل، ضـمان بـه خريـدار منتقـل مـي                 نمي

ضمان بايد بر عهده طرفي باشد كه كنتـرل وي بـر مبيـع بيشـتر اسـت و در وضـعيت بهتـري                        
بايع با تسـليم مبيـع بـه متصـدي حمـل و      . ت به طرف ديگر در جبران خسارات قرار دارد      نسب

و مبيع را از تصرف خود خـارج كـرده          )  كنوانسيون ٣٠ماده  (نقل به وظيفه خود عمل نموده       
است و در رويه تجارتي زيان وارده به كاال در مـدت حمـل معمـوالً پـس از وصـول آن بـه                   

تواند براي جبـران خسـارت بـر عيلـه             كشف شدن زيان مي     و وي با   ٣شود  خريدار كشف مي  
زمـاني كـه فروشـنده در ازاي پرداخـت وجـه كـاال،              . متصدي حمل و بيمه اقامه دعوي كند      

كند كه بانك بـراي خريـدار بفرسـتد و خريـدار در زمـان                 اي را تسليم مي     بارنامه و بيمه نامه   
شـود    اين امر باعث مـي      كند     كشف مي  اين اسناد را در دست دارد و زيان آن را           امتحان كاال   

يعنـي، خريـدار بـا دريافـت     . كه خريدار در شرايط بهتـري نسـبت بـه فروشـنده قـرار بگيـرد           
تواند با اسـتفاده از پوشـش بيمـه و بـا ارائـه بارنامـه كـه سـند مالكيـت محسـوب               نامه مي   بيمه
را اثبات نمـوده    شود مالكيت خود بر محموله، بيمه بودن آن و ورود خسارت بر محموله                مي

 ديـوان داوري  ١٩٩٨ دسـامبر  ٣٠اين امـر در رأي مـورخ         و جبران خسارت را تقاضا نمايد و        
 ٤.الملل در فدراسيون روسيه بيان شده است تجارت بين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ibid, p. 87-88. 
2. www.CISG.Law.pace.edu/ case Law. 
3. Honnold, Op.cit., p. 458. 
4. www.GISG.Law.Pace.edu/ case Law. 
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اينكـوترمز   هـاي جديـدي اسـت كـه در      قاعده تحويل به متصـدي حمـل و نقـل از روش           
CPTارداد چنانكه در قر  .  نيز پذيرفته شده است    ٢٠٠٠ و   ١٩٩٠

، خريدار بعد از تحويل كـاال  ١
F.O.Bبه اولين متصدي حمـل، مسـئول ريسـك اسـت و در        

٢ ،C&F
C.I.F و ٣

 نيـز بـه همـين    ٤
البته، اگر متصدي قبـل از بـارگيري        .  و در كنوانسيون نيز پذيرفته شده است       ٥باشد  ترتيب مي 

شـود     سئوال مطرح مـي    اين  كاال در موقعيتي باشد كه بخواهد نگهداري از آنها را متقبل شود           
 شود؟ اين حالت به خريدار منتقل مي كه آيا ضمان در

 يا فرضي روبرو هستيم كه هر چند شخص تصـرف        اين مورد با بحث تصرف حكمي       در  
واقعي و فيزيكي بر كاال ندارد، هر دو عنصر تصرف يعني توان و قصد اعمال سلطه و كنترل             

رضي انتقال داده شود، تسليم نيـز فرضـي و          و ف   بر شئ موجود است و هرگاه تصرف حكمي         
اين صورت تصرف بدون هيچ تغييري در وضعيت فيزيكي و            غير فيزيكي خواهد بود كه در       

در «هانلـد كـه اگـر متصـدي حمـل       اينكـه منظـور از گفتـه           نتيجـه    ٦.يابد  مادي شئ انتقال مي   
 در مبيـع    و فرضـي     همين مطلب است كه وي حداقل نوعي تصـرف حكمـي           ٧»موقعيتي باشد 

اينكـه فروشـنده كليـد انبـار محتـوي كاالهـا را در اختيـار         مثـل ) ٦٩ مـاده  ٢همانند بند  (دارد  
رسد بتوان مسئوليت ضمان ناشـي   اينصورت به نظر نمي  متصدي حمل گذاشته باشد و در غير      

 .از تلف را مطلقاً بر عهده خريدار گذاشت
) قسـمت دوم  ( كنوانسـيون    ٦٩  در مقايسـه بـا مـاده       ٦٧محدوده اعمال قسـمت اول مـاده        

ـ فروشنده ملزم بـه تسـليم كـاال در محـل            ٢ـ قرارداد متضمن حمل باشد      ١ ٨شود  مشخص مي 
 ٦٧جمله دوم بند يك ماده . ـ شرط نشده كه كاال به خريدار تحويل داده شود         ٣معيني نباشد   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . پرداخت كرايه حمل كاال تا مقصد. 1
 .ويل كاال روي عرشه كشتي تح. 2
 . قيمت كاال و كرايه تا بندر مقصد. 3
 . قيمت كاال، بيمه و كرايه تا بندر مقصد. 4
 ).١٣٧٩ (٢٠٠٠ و ١٩٩٠ اينكوترمز . 5

6. Honnold, Op.cit., p. 459. 

 .٢٧هاي معتبر جهان، پيشين، ص   هيجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاه. 7
 .٢٤ همان، ص . 8
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م كـاال   شامل تسليم كاال در محل معين به متصدي حمل و نقل است كه انتقال ضمان با تسلي                
 .گيرد به متصدي حمل در محل مزبور صورت مي

بايسـت رأسـاً      اين است كه تسليم به متصدي حمل مي         اين عبارت مسئله بحث برانگيز        در
تـوان مـال را       توسط فروشنده انجام شود يا توسط شخص ثالثي و زير نظر فروشـنده نيـز مـي                

يم كردن يا ترتيـب دادن تسـليم   تسل«تسليم متصدي حمل نمود ؟ اگر بتوان تسليم را به معني          
 . بناميم فرقي ندارد كه تسليم توسط بايع يا ثالث باشد ١»كاال

 آيا تسليم به اولين متصدي حمـل و نقـل حتمـاً بايـد توسـط متصـدي                    اينكه  سئوال ديگر   
توانـد كـاال را بـه خريـدار           مستقلي باشد يا بايع شخصاً با وسايل حمل متعلق به خود نيـز مـي              

 تحويل دهد؟
به موجب كنوانسيون تنها تحويل كاال به يـك متصـدي مسـتقل منجـر بـه انتقـال ضـمان             

زيـرا، تحويـل نشـانه    . شود و تحويل كاال به خدمه شخص بايع كافي براي منظـور نيسـت              مي
  ٢.انتقال قدرت كنترل كاال است و متصدي حمل يك جوهره مستقل قانوني دارد

قـرارداد  «عنـي هـر شخصـي اسـت كـه طبـق       به م) Carrier(به همين ترتيب متصدي حمل    
. متعهد به اجراي حمل شده كه البته غير از حمل كاال توسط وسـايل فروشـنده اسـت                 » حمل

كنـد و دخالـت بـايع بـا وسـايل خـود تحـت           زيرا، قرارداد حمل توسـط بـايع را اسـتثناء مـي           
 ٣.شود  بوده و تا كاال توسط خريدار قبض نشود ضمان منتقل نمي٦٩حاكميت ماده 

 خود دربردارنده تخصصي بودن حمل      ٦٧در واقع، عبارت متصدي حمل و نقل در ماده          
باشـد كـه بـراي      و فلسفه قاعده همان لزوم انتزاع مالكيت و كنترل بايع از كاال مـي     ٤كاالست

 .شود در كنوانسيون بيش از پيش نمايان مي» تسليم«انتقال ضمان ضروري است و اهميت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Schlechtriem, Op.cit., p. 506. 

 .٢٧هاي معتبر جهان، پيشين، ص   هيجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاه. 2
3. Schelechtriem (1998), p. 506. 

  و ٢٧هاي معتبر جهان، پيشين، ص   هيجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاه. 4

Jhon Honnold, Op.cit., p. 371. 
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جاز باشد اسـناد كاالهـا را نـزد خـود نگـاه دارد، اثـري در انتقـال             اگر بايع م  "اين امر كه      
 موجب رفع سوء تفاهمات در رويه تجاري است و در كنوانسـيون نـه   "ضمان نخواهد داشت  

 ١ .نگهداري اسناد و نه پرداخت ثمن ارتباطي با انتقال ضمان ندارد
طي به انتقال ضمان نـدارد   اينكه مثالً بارنامه سند مالكيت كاالست، بودن آن نزد بايع رب            و

 ).٤ماده (زيرا بحث بر سر  انتقال ضمان است و كنوانسيون در مسئله مالكيت دخالتي ندارد 
 تــا زمــاني كــه كاالهــاي موضــوع قــرارداد خــواه از طريــق  ٦٧ مــاده ٢بــه موجــب بنــد 

ر گذاري روي آنها، خواه بوسيله بارنامه و خواه با اخطار به مشـتري يـا بـه نحـو ديگـ                  عالمت
 .كامالً مشخص نشده باشند، ضمان به مشتري منتقل نخواهد شد

هـاي كـاال، شـرح وزن و ابعـاد كـاال       يكي از مندرجات بارنامه، مشخصات و تعداد بسـته   
شود مگر به تخصيص كـاال و فلسـفه لـزوم تخصـيص             و در واقع، ضمان منتقل نمي      ٢باشد  مي

ينكه فروشـنده نتوانـد در فرضـي كـه          ا  ـ تضمين ١: توان در دو مطلب خالصه كرد       كاال را مي  
كاال تلف شده يا خسارت ديده متقلبانه مدعي شود كه كاالهاي تلـف شـده آنهـايي هسـتند       

ــ در فرضـي كـه حجـم زيـادي از كاالهـا بـدون آنكـه         ٢ ٣كه خريدار آنها را خريـده اسـت      
 يـك    بايد كاالهاي هر  ٤ براي انجام قراردادهاي متعددي فرستاده شوند      ،مشخص شده باشند  

 مشخص ،از خريداران بطور جداگانه مشخص شوند تا مثالً اگر قسمتي از كاالها تلف شوند             
 ١٠٠٠٠اي    ايـن رو، هرگـاه فروشـنده        از. شود در سهم كداميك از آنها تلف واقع شده است         

ايفاي تعهداتش بار بزند تا به چند مشتري تحويل دهد مادام كـه اختصـاص    تن گندم را براي   
 كاال به هريك از مشتريان معلوم نشود ضمان كاال همچنان بر عهده بايع باقي       مقدار معيني از  

معموالً شناسـايي كـاال و تخصـيص آن بـه مشـتري بـا صـدور بارنامـه توسـط                     . ٥خواهد ماند 
كنوانسـيون بـراي نحـوه    . آيـد  متصدي حمل و نقل و بنا به درخواست فروشنده به عمـل مـي    

شناسايي و تخصـيص كـاال را بـه عنـوان مبيـع بـا هـر                 شناسايي كاال محدوديتي قائل نشده و       
خواه از طريق عالمت گذاري روي آنها، خـواه بـا اخطـار بـه               "داند    اي امكان پذير مي     وسيله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Keritzer H. Albert (1998), p. 443. 

 .٣٧، ص )١٣٧٠(المللي المللي، كميته ايراني اتاق بازرگاني بين  نقش فورواردر در حمل و نقل بين. 2
3. Schelechtriem, p. 507; Honnold, p. 464. 
4. Ibid, p. 464. 
5. Case law in www.cisg.law.pace.edu/  
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بـه وضـوح   "اين اسـت كـه كـاال بايـد       نكته مورد تأكيد كنوانسيون     . "مشتري يا به نحو ديگر    
ص كاال دادگاه استيناف كشـور      در مورد مسئله تخصي     ١."جهت قرارداد تخصيص يافته باشد    

و خوانـده اسـپانيايي     ) خريـدار ( در دعوايي كه ميان خواهان آلماني        ١٩٩٧ ژوئيه   ٩آلمان در   
اي   ي ويدئويي مطرح شده بـود حكـم داد بارنامـه          ها  نسبت به تجهيزات و دوربين    ) فروشنده(

 نـام   كه مشخص كننده مقداري كاال با نام مشخص است به متصدي حمل تحويـل شـده امـا                 
و انتقـال   [اين امر كافي بـراي اثبـات تحويـل            خريدار بعنوان دريافت كننده مشخص نشده و        

الملل در كنفدراسيون روسيه نيز    ديوان داوري تجارت بين     ٢)).١ (٦٧ماده  (باشد     نمي ]ضمان
 يكي از داليل برائت فروشنده را در قراردادي كه مطابق با شرايط             ١٩٩٨ دسامبر   ٣در تاريخ   

 كنوانسيون بود، تعيين نوع و كيفيت كـاال توسـط بـايع مطـابق اسـناد حمـل صـادره                     ٦٧ ماده
 كنوانسيون معتقد بـه تـرك فعـل بـايع بـود رد      ٦٦دانسته و دعواي خريدار را كه مطابق ماده    

 ٣.داند كرده و وي را ملزم به پرداخت مي

  ايران بررسي موضوع در حقوق. ٣ـ٢
بينـي    قانون مـدني پـيش  ٣٨٧ن به صورت كلي در ماده       ايران مسئله انتقال ضما     در حقوق   

بـه  . شـود   كاال توسط مشتري موجب انتقال ضمان مي      » قبض«شده است و همانند كنوانسيون      
ايـن مسـئله ريشـه در حقـوق           رسد كاال بايد به خود شخص يا وكيل او تسليم شود و               نظر مي 
 ٤. ددارد كه فقها نسبت به آن اجماع و توافق نظر دارن اسالمي 

اما جزئيـات و حـاالت اسـتثنايي كـه در كنوانسـيون مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت بـه                    
ايران مطرح نشده و براي تعيين لحظـه انتقـال ضـمان در حـاالت مطـرح            صراحت در حقوق    

 :بايد به قواعد و اصول كلي مراجعه كرد  كنوانسيون مي٦٨ و ٦٧شده در مواد 
باشد و بايع ملزم به تسليم آنها در محل معين ـ اگر قرارداد بيع متضمن حمل كاال ١

ضمان از زمان تسليم كاال به اولين "اينكه  نباشد راه حل پيشنهادي در كنوانسيون مبني بر
چه آنكه به موجب ماده .  قابل پذيرش نيست"شود متصدي حمل و نقل به مشتري منتقل مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Clearly Identified to the contract. 
2. Case law in www.cisg.law.pace.edu/ 
3. Ibid. 

 .١٤٩ بلغه الفقيه، ص . 4
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  تسليم ٣٦٨شود و به موجب ماده  ، ضمان از زمان تسليم كاال به مشتري به او منتقل مي٣٨٧
اولين متصدي حمل و .... شود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شود وقتي حاصل مي

توان تلقي كرد تا تسليم كاال را به او در واقع تسليم  نقل را به منزله وكيل خريدار نيز نمي
ت مشتري است و در در واقع، وظيفه بايع دادن كاال به دس. دانست) خريدار(كاال به موكل 

باشد و تا كاال به دست مشتري  قرارداد بيع متضمن حمل كاال، حمل وسيله اجراي تعهد مي
البته، از آنجا كه  بايع در فرض تسليم كاال به . نرسد ضمان به وي منتقل نخواهد شد

كرده و همانطور كه گفته شد خريدار را در  متصدي حمل آن را از كنترل خود خارج 
 اين امر در قانون  بيني دهد، اصالح قانون و پيش ري براي جبران خسارت قرار ميوضع بهت

 .نمايد  ايران ضروري مي مدني
ـ اگر در قرارداد بيع متضمن حمل كاال، بايع ملزم به تسـليم كـاال بـه متصـدي حمـل و             ٢

ال توان متصدي حمل را به عنوان وكيل خريدار كا          اين فرض مي    نقل در محل معيني باشد در     
ايـن حالـت    زيـرا، در . شود تلقي نموده كه تسليم كاال به او تسليم كاال به موكل محسوب مي           

بايع با تسليم كاال بـه متصـدي حمـل در محـل معـين شـده تعهـد خـود را اجـرا نمـوده و از                            
در واقـع، وقتـي بـايع       . شـود   شود و در نتيجه، ضمان به مشـتري منتقـل مـي             مسئوليت برئ مي  
ال به متصدي حمل در محل معيني اسـت حمـل، موضـوع تعهـد اسـت نـه             متعهد به تسليم كا   

البته، . وسيله اجراي آن و بايع با تحويل كاال به متصدي حمل  تعهد خود را انجام داده است                 
شود زيرا طبـق مـاده    شايان ذكر است كه حمل با وسايل شخص بايع باعث انتقال ضمان نمي 

ست كه در مقابل اجـرت حمـل اشـياء را بـر         قانون تجارت متصدي حمل و نقل كسي ا        ٣٧٧
 .گيرد عهده مي

اين امر كه بايع مجـاز بـه حفـظ اسـناد              ..."دارد     كنوانسيون مقرر مي   ٦٧قسمت اخير ماده    
قاعـده  . "كننده تصرف كاال نزد خود باشد در انتقـال ضـمان تـأثيري نخواهـد داشـت                  كنترل

م تـأثير آن در انتقـال ضـمان كـه يـك             مزبور يعني، نگاه داشتن اسناد كاالها نزد بـايع و عـد           
ايـن اسـت كـه انتقـال          الملل و كنوانسيون اسـت ناشـي از           قاعده پذيرفته شده در تجارت بين     

ضمان به مالكيت وابسته نشده پس هر چند كه مثالً بارنامـه بعنـوان سـند مالكيـت در اختيـار                   
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اين است  دتاً بدليل بايع باشد، ضمان منتقل شده است و نگهداري اسناد حمل توسط بايع عم          
 ١ .كه وي بتواند در ازاي دادن اسناد كاال، وجه آن را مطالبه كند

مجموعه «نامه  آيين اين مورد تعيين تكليف نشده است و در   ايران نسبت به  در حقوق
عالي هماهنگي ترابري   شوراي٢٨/٧/٧٠مصوب » المللي ضوابط حاكم بر حمل و نقل بين

هاي حمل و نقل و وظايف فورواردرها  المللي، شركت و نقل بينكشور، تعاريفي از حمل 
الملل است كه مورد باال  بيان شده كه بسياري از آنها شبيه موارد معمول در تجارت بين

. اين مورد به ميان نيامده است تواند يكي از آنها باشد و در قانون تجارت نيز بحثي در مي
التجاره در دست  حق داده مادام كه مال) بايع (به ارسال كننده. ت. ق٣٨٢گرچه در ماده 

 در صورتي ٣٨٣ ماده ١متصدي حمل و نقل است بتواند آن را پس بگيرد اما به موجب بند 
اي توسط ارسال كننده تهيه و بوسيله متصدي حمل و نقل به مرسل اليه تسليم  كه بارنامه

 استفاده كند كه به ٣٨٣ماده تواند از حق استرداد مذكور در  شده باشد ارسال كننده نمي
كاال تحت ) سند مالکيت كاال(ايراني تا قبل از تسليم بارنامه  رسد در نظر قانونگذار  نظر مي

اين كنترل بايد اسناد كاال هم تحويل شود و  اختيار و كنترل بايع قرار دارد پس براي قطع 
همراه است هر امري كه مانع چون انتقال ضمان با انتقال كنترل مبيع از فروشنده به خريدار 

ايران انتقال  اما ازطرف ديگر چون در حقوق .  بايست رفع نمود اين قطع كنترل باشد، مي 
ضمان با انتقال مالكيت خلط نشده و به محض وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك 

ريدار پس نگهداشتن اسناد كاال، مانع انتقال ضمان به خ)  بند يك٣٦٢ماده (ثمن است 
. ت. ق٣٨٢براي كاستن از موارد اعمال ماده . ت. ق٣٨٣شود و موارد مندرج در ماده  نمي
زيرا، برگرداندن محموله توسط بايع اغلب نشانه عملي فسخ قرارداد و عدم . باشد مي

 .اين امر خود تزلزل روابط معامالتي ميان افراد را در بر دارد پايبندي به آن است كه 
ايران نيز  رسد قاعده در حقوق   نسبت به تخصيص كاال به نظر مي٦٧ماده  ٢در مورد بند 

  قانون تجارت ٣٧٩قابل اعمال است و در موقع حمل و تحويل به متصدي طبق ماده 
را به ... يا بسته، وزن و محتواي آنها و) كاال(كننده بايد نكاتي مانند تعداد عدل  ارسال

همان موضوع قرارداد است و تسليم يعني اجراي موضوع تسليم . متصدي حمل يادآور شود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Honnold, Op. cit., p. 370. 
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پس، اجراي عقد با دادن مورد معامله به خريدار و يا به متصدي حمل در صورتيکه . عقد
بايست مبيع به طور دقيق مشخص  بايع ملزم به تسليم كاال به او در محل معيني باشد كه مي

 گيرد و زا شود، صورت ميشده و در حين حمل نيز احياناً از ساير كاالهاي ارسالي مج
اينكه در پي انعقاد قرارداد حمل،  كما . شود اين صورت، ضمان منتقل نمي در غير 

نمايند و يكي از اطالعات مندرج در بارنامه  كننده يا نماينده وي، بارنامه صادر مي حمل
ال  كنوانسيون قابل اعم٦٧ ماده ٢ايران نيز بند  پس، در حقوق . باشد مشخصات كاال مي

 .باشد مي

 بندي و مالحظات جمع
ضمان عبارت است از خسارت وارده به مبيع كه ناشي از حـوادث اتفـاقي بـوده و منجـر               

و ) ٦٨مـاده  (قاعده كلي در انتقـال چنـين ضـماني در كنوانسـيون     . به فقدان فيزيكي آن شود 
ري بـه او    اين است كه ضمان با قبض كاال توسـط مشـت            )  قانون مدني  ٣٨٧ماده  ( ايران    حقوق

 . منتقل خواهد شد
اين  حالت اول : شود در خصوص قرادادهاي متضمن حمل كاال دو حالت مطرح مي
در چنين صورتي به . است كه بايع ملزم به تسليم كاال به متصدي حمل در محل معيني نباشد

 كنوانسيون از زماني كه كاال مطابق قرارداد بيع جهت ارسال به ٦٧ ماده ١موجب بند 
اين  . گردد شود، ضمان به مشتري منتقل مي ي تسليم اولين متصدي حمل و نقل ميمشتر
 ايران قابل پذيرش نيست و ضمان تنها با تسليم كاال به مشتري و نه به  حل در حقوق راه

. زيرا، تعهد بايع عبارت است از تحويل كاال به دست مشتري. گردد متصدي حمل منتقل مي
باشد و نه موضوع تعهد و از  ت، حمل وسيله اجراي تعهد ميچون قرارداد متضمن حمل اس

گردد و ضمان به مشتري  اينرو، مادام كه كاال به دست مشتري نرسد تعهد بايع ساقط نمي 
اين است كه بايع ملزم به تسليم كاال به متصدي حمل و نقل در  حالت دوم . شود منتقل نمي

اال به متصدي حمل در محل تعيين شده محل معيني باشد كه در كنوانسيون با تسليم ك
اين   ايران گرچه نص قانوني در  در حقوق). ٦٨ ماده ١بند (شود  ضمان به خريدار منتقل مي

اين  زيرا، متصدي حمل را در. ارتباط وجود ندارد ولي راه حل مزبور قابل پذيرش است
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او تسليم به موكل توان به منزله وكيل خريدار تلقي نموده كه تسليم كاال به  صورت مي
در واقع، وقتي بايع متعهد به تسليم كاال به متصدي حمل در . گردد محسوب مي) خريدار(

تحويل (محل معين است حمل، موضوع تعهد است نه وسيله اجراي آن و بايع با انجام تعهد 
اين است كه   شود و منطقي  از مسئوليت برئ مي) كاال به متصدي حمل درمحل معين

 . همان لحظه به خريدار منتقل گرددضمان از 
 كنوانسيون، در صورتي كـه بـايع مجـاز بـه حفـظ اسـناد                ٦٧به موجب قسمت اخير ماده      

ايران نيز با     در حقوق   . كننده تصرف كاال نزد خود باشد مانع انتقال ضمان نخواهد بود            كنترل
ع بيع، مشتري مالك    اينكه انتقال ضمان با انتقال مالكيت خلط نشده و به محض وقو             توجه به   

. شـود  شود نگهداشتن اسناد كاال مانع انتقال ضمان به خريدار نمـي    مبيع و بايع مالك ثمن مي     
 کنوانسيون در لزوم تخصـيص مبيـع بـراي انتقـال ضـمان، در حقـوق                 ٦٧ ماده   ٢همچنين بند   

کـه ارسـال کننـده را مکلـف بـه ارائـه مشخصـات مبيـع بـه                   . ت. ق ٣٧٩ايران به استناد مـاده      
داند و مفهوم تسليم که اجراي عقد تنها بـا دادن مـورد معاملـه مشـخص و                    تصدي حمل مي  م

 .     شود قابل اعمال خواهد بود مجزا شده از ساير کاالها انجام مي
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