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  سیف و شروط خالف مقتضاي استاندارد آن

  پورراب دارابهم
  

)6/9/1392: ، تاریخ پذیرش10/2/1392: تاریخ دریافت(

  چکیده
سیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی براي درج در قرارداد در حقوق داخلی ایـران  

کثـرت اسـتعمال باعـث    . هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادي دارد ناشناخته است،
اي آن از اهمیـت زیـادي   هـ  شده تا درك تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و اسـتاندارد 

هـاي جبـران خسـارت در     شناخت حقوق و وظایف متعاملین در زمان انعقـاد و شـیوه  . برخوردار شود
در زمانی کـه   باشد، به ویژه زمان نقض قرارداد، راهگشا و راهنماي خوبی براي تجار و حقوقدانان می

قراردادها، به طور همزمان بررسـی  این موارد، در چند سیستم حقوقی پیشرفته، با توجه به اصل آزادي 
ها، گاهی ممکن است شروط خـالف مقتضـاي اسـتاندارد سـیف در     در راستاي اینگونه آزادي. شود

ها  قرارداد درج شود و به طور ناخواسته، در روند حقوق و تعهدات طرفین و طرق جبران خسارت آن
بـا نظـري    2010و اینکـوترمز  نوشتار حاضر درصدد شناخت سیف در حقوق انگلیس . خلل وارد کند

کوتاه و سؤال آفرین به حقوق ایران است تا اوالً، ماهیت سیف در موضوعات سه گانـه مـورد بحـث    
تر گردد، ثانیاً، با مطالعه حقوق و تعهدات طرفین اسـتانداردهاي   براي کاربران اینگونه قراردادها روشن

تضـاي برخـی از اسـتانداردهاي مهـم در     عام قرارداد سیف مشخص شود و ثالثاً، اثر شـرط خـالف مق  
بـا دیـد    البالي حق و تکلیف متعاملین در حقوق و در نهایت اثر مفید یا مخرب عدول از استانداردها،

  . اي داده شود توجه ویژه علمی و پژوهشی،
  

، حقـوق انگلـیس، انتقـال    2010سیف، سـی انـد اف، سـیف در اینکـوترمز     :واژگانکلیــد
  مانانتقال ض مالکیت،

                                                                                                                       
نویسنده مسئول(ر دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتیدانشیا(  

Email: info@DrDarabpour.ir  



1392فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 10

  1المللی سیف و مقام آن در بازرگانی بین -1
را در تعهـدات   نقـل  و حملیعنی قراردادي که هزینه کاال، بیمه و  CIF(2(قرارداد سیف 
سیف در اینکوترمز صرفاً یک اصـطالح اسـت و بـه عنـوان قـرارداد      3.دهد فروشنده قرار می

ف به عنوان یک قـرارداد  ها سی در قوانین موضوعه یا عرفی برخی کشور. شود محسوب نمی
از آنجـا کـه   . شناخته شده است که اوصاف، تعابیر و استاندارد مخصـوص بـه خـود را دارد   

المللی بیشترین کاربرد را دارد، گردش پول در  قراردادهاي سیف در معامالت بازرگانی بین
را و حتـی  اشتباه در نحوه انعقـاد، اجـ  . دهد اینگونه قراردادها رقم قابل توجهی را تشکیل می

آورد و احتمـال   مطالبه خسارت ناشی از نقض، خسـارات زیـادي را بـراي تجـار بـه بـار مـی       
بـه همـین علـت، داشـتن اطالعـات حقـوقی در ایـن        . دهـد  ها را افزایش می ورشکستگی آن

خصوص ارزش بسیار زیادي دارد، تا چه رسد بـه تجزیـه و تحلیـل مسـایل آن کـه تجـار و       
. کنـد  ي از ورود ضرر یـا تـالش بـراي جبـران خسـارات یـاري مـی       حقوقدانان را در پیشگیر

بررسی موارد مهم و اساسی قراردادهاي سـیف، ماننـد زمـان انتقـال مالکیـت، لحظـه انتقـال        
توانـد اثـرات    ضمان و ریسک تلف و نقص کاال و باالخره مقایسه آن بـا حقـوق ایـران، مـی    

  . ها را روشن و واضح سازد کاربردي فراوانی داشته باشد و نقاط ضعف برخی سیستم
                                                                                                                       
1. A) L. C. B. Gower, "C. I. F. Contracts", The Modern Law Review, Vol. 12, No. 2, (Apr., 1949), 
pp. 241-245, Blackwell Publishing on behalf of the Modern Law Review. 
B) Georges R. Delaume - David M. Sassoon, "C.I.F. and F.O.B. Contracts". The American 
Journal of International Law, Vol. 70, No. 1, (Jan., 1976), pp. 175-176, American Society of 
International Law.
C) Philip W. Thayer, "C. I. F. Contracts in International Commerce", Harvard Law Review, Vol. 53, 
No. 5, (Mar., 1940), pp. 792-826, the Harvard Law Review Association.
D) The Royal Bank of Scotland, "Guide to trading internationally - Contracts and terms of 
trade", http://www.rbs.co.uk/international.
E) Atiyeh p (with Herrpers j N. McQueen H L. The Sale of Goods, 11th edition, 2005.
F) Bridge, M G, The Sale of Goods, 1998, Oxford Univrsity Press.
G) Benjamin’s Sale of Goods, Guest. A.G. (Genral editor), CIF Contracts, by sir Guenter 
Treitel, 5th edition, 1997, Sweet & Maxwell limited, Chapter 19. 
2. Cost, Insurance, Freight.

، »اقتصـادي -آشـنایی بـا تعـاریف و اصـطالحات بازرگـانی     «، )مسـعود (سري  و طارم) حمیدرضا(زاده  اشرف) الف .3
  ؛ 1371هاي بازرگانی،  مجموعه، مؤسسه مطالعات و پژوهش 1ي شماره  ضمیمه

، جلد ششم، »اقتصادي-آشنایی با تعاریف و اصطالحات بازرگانی«، )ودمسع(سري  و طارم) حمیدرضا(زاده  اشرف) ب
  ؛ 1372هاي بازرگانی،  مؤسسه مطالعات و پژوهش

  .1381، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، »المللی حقوق بازرگانی بین«سري، مسعود،  طارم) ج
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رسـد   ي دعـاوي مـرتبط بـا قراردادهـاي سـیف بـه بـیش از یکصـد و پنجـاه سـال مـی            پیشینه
)Ireland,1872, p: 395.(   در اوایل جنگ جهانی دوم لرد رایـت)Wright(     عنـوان کـرد کـه

ي  در عرصـه قرارداد سـیف از آن گونـه قراردادهاسـت کـه بـیش از هـر قـرارداد دیگـري،         
شماري  امروزه نیز تعداد بی. نقل دریایی به طور مکرر مورد استعمال قرار گرفته استوحمل

  ). Ross,1940, p: 60(شود  از معامالت با مبالغ کالن به طریق سیف انجام می
) Lord Atkinson at Johnson,1920, 130, at 155(در حقـوق انگلـیس لـرد اکـین سـون      

هنگامی که متعاقدین قرارداد سـیف را منعقـد   :استقرارداد سیف را اینگونه توصیف کرده 
  :گونه شرط خالفی، متعهد به انجام موارد زیر استکنند، فروشنده، در صورت فقدان هرمی
در بنـدر مبـدأ کـاالي واجـد اوصـاف      : ثانیًاور و صورتحساب کاال را تقدیم کند، فاکت: اوالً
ونقل را منعقد کند کـه بـه موجـب    داد حملقرار: ثالثًادادي را براي خریدار بارگیري کند، قرار

کـاال را بـه نفـع     طبق عرف تجاري: رابعاًکور در مقصد قراردادي تحویل گردد، آن کاالي مذ
یعنـی صورتحسـاب   (در فرصت متعارف اسـناد قـرارداد سـیف را    : خامسًاخریدار بیمه کند، 

وضوع قرارداد است، در برابـر  که نماینده و نمایانگر کاالي م) نامه کاال، بارنامه دریایی، بیمه
فروشنده، اسناد مذکور را در محلی کـه در قـرارداد   . قبض ثمن در اختیار خریدار قرار دهد

دهد و چنانچه محلی تعیـین نشـده باشـد، کـاال را در محـل       معین شده به خریدار تحویل می
  .کند سکونت یا محل اقامت تجاري خریدار به وي تقدیم می

داننــد  ایــن تعهــدات را مخصــوص قــرارداد اســتاندارد ســیف مــی حقوقــدانان انگلیســی 
)Benjamin,1997, pp: 19-001 to 19-023( .   شـود،   البته همیشه هم از این الگـو پیـروي نمـی

زیــرا قراردادهــاي ســیف ممکــن اســت بــراي کــاالي شــناور در دریــا نیــز اســتعمال گــردد   
)Hindly,1973, p: 515( نقل دریایی سـپرده  وه متصدي حملاعم از اینکه فروشنده کاال را ب؛

کاال را از شخص ثالثی ) فروشنده ثانوي(گردد یا خریدار اول  و به دنبال خریدار مناسب می
  .رساند خریداري کرده و آن را درهمین حالت با قرارداد سیف به فروش می

  . اردلو اختالفات زیادي وجود د باید توجه داشت که در ماهیت قرارداد سیف حتی در کامن
 Scurtton at(به عنوان نمونه، چنانچه شـرح آن خواهـد آمـد، از دیـدگاه قاضـی سـکروتن       

Arnold, 1915, p: 379(           قـرارداد سـیف، قـرارداد فـروش کـاالیی کـه در مقصـد بـه دسـت
خریدار برسد نیست، بلکه قراردادي است که به موجب آن کاالي واجد اوصاف قراردادي 

  . گردد آن نیز همگام با قرارداد بیمه کاال منعقد می نقل و لحمشود و قرارداد  فراهم می
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نه تنها فروشنده تمایل روزافزونـی بـه انجـام قـرارداد بـا شـروط سـیف دارد، بلکـه اینگونـه          
زیـرا او مجبـور نیسـت زحمـت و دردسـر پیـدا       . باشـد  قراردادها مطلوب طبع خریدار نیز می

قـاد قـرارداد بیمـه در کشـور محـل خریـد       مناسـب و انع  نقل و حملکردن و انتخاب متصدي 
اگــر خریــدار بخواهــد نماینــده قابــل اعتمــاد در کشــور دیگــر بــراي  . کــاال را تحمــل کنــد

اقدامات مزبور انتخاب کند، مجبـور اسـت مبـالغ گزافـی را هزینـه کنـد کـه در سـیف ایـن          
بـر عهـده   و بیمـه نیـز    نقـل  و حمـل هاي  خطر افزایش هزینه. گردد ها بر وي تحمیل نمی هزینه

افـزون بـر ایـن،    . شود که این مسـأله هـم مطلـوب طبـع خریـدار اسـت       فروشنده گذاشته می
پـردازد کـه اسـناد مـرتبط بـا کـاال در دسـت وي یـا          خریدار ثمن معامله کاال را هنگامی می

وقتـی کـه اسـناد در اختیـار خریـدار      . شخص ثالث بی طرف یا نماینده خریـدار قـرار گیـرد   
توانـد از   پشتوانه آن اسناد کاال را به شخص ثالث بفروشد یـا حتـی مـی    تواند به باشد وي می

اي کــه در اختیــار دارد بــراي اخــذ  را بــه موجــب بارنامــه نقــل و حمــلایــن طریــق، متصــدي 
در کشـورهاي جهـان   . خسارات احتمالی وارده به کاال یا تلف آن مـورد تعقیـب قـرار دهـد    

هــا  اال در دسـت خریـداران نباشـد، آن   سـوم کـه امکـان دارد اختیـار کـافی بــراي خریـد کـ       
چنانچــه . و بیمــه را نیــز در ثمــن بگنجاننــد نقــل و حمــلهــاي  دهنــد کــه هزینــه تــرجیح مــی

 )FOB(ها را بـه ارز خـارجی بپردازنـد، بـه قـرارداد فـوب        خریداران نخواهند اینگونه هزینه
زیـرا او  . اشـد ب منافع سیف، بـراي فروشـنده نیـز بیشـتر از قـرارداد فـوب مـی       . آورند روي می

و قرارداد بیمه بـا نـرخ مناسـب و اقتصـادي پیـدا       نقل و حملتواند در کشور خود قرارداد  می
یعنی در موقع تحویل اسـناد بـه خریـدار،    (کند، و معموالً پیش از اینکه کاال به مقصد برسد 

 یا چنانچه اعتبارات اسنادي مطرح باشد در موقع تحویل آنها بـه بانـک، یـا ظـرف مـدتی از     
  .کند هاي پرداختی دسترسی پیدا به ثمن و هزینه) تحویل بارنامه

هدف پیش رو تالش در جهت پیشگیري از ضررها از طریق اعمال مهندسـی صـحیح انعقـاد    
قرارداد و اجراي مناسب آن و در نهایت به کارگیري شیوه شایسته براي جبران خسارت و دریافت 

ها از  و پربار قضایی کشورهایی که بیشترین تجارت آنوري از رویه مبسوط بهره 1.آسان آن است
                                                                                                                       

هـاي کارشناسـی ارشـد     هـا و رسـاله   تابک. شود پیرامون اینگونه قراردادها، مطالب زیادي در منابع فارسی دیده نمی .1
موجود نیز به توضیحات مختصري درحواشی آن اکتفا کرده و مسایل حقـوقی آن را تجزیـه و تحلیـل کـافی و وافـی      

نعیمی، سید مرتضی، انتقال مالکیت در قراردادهاي سیف، فصلنامه حقوقی گواه، . ك.براي اطالعات بیشتر ر. اند نکرده
2000بر خالف آنچه تصور شده اسـت، سـیف اصـوالً در اینکـوترمز     . 105، ص 10شماره  1386دانشگاه امام صادق، 

به عنوان قرارداد نیست و این یک اشتباه بزرگ است که این اصطالح را قرارداد محسوب ) مانند اینکوترمزهاي قبلی(
  .به عمل نیامده است» قرارداد سیف«نمایند و در اینکوترمز هم هیچ تعریفی از  می
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) همچون کانادا، اسـترالیا، انگلـیس و حتـی ایـاالت متحـده امریکـا      (پذیرد  طریق دریا صورت می
  1.باشد هاي حقوقدانان براي مساعدت به تجار  تواند براي حل این مسایل حقوقی، از اولویت می

حقوق طرفین در قرارداد سیف، شایان ذکر پیش از ورود در بحث وظایف و تعهدات و 
است که قراردادهاي مشابه زیادي با سیف وجود دارد که عدم تمایز و تفکیک میان آن ها، 

هـا فـراوان    از آنجا کـه شـمار آن  . کننده باشدساز و گمراه ممکن است براي متعاقدین مسأله
  :شود مهم اکتفا میتوان به همه آن موارد اشاره کرد تنها به دو مورد  است و نمی

  
  3و سی اند اف2»قرارداد تحویل به مقصد«تفاوت سیف با  -2

هر چند مقایسه سیف با دیگر قراردادها محل بحث این مقاله نیست لیکن نگاهی اجمالی 
روي «در قرارداد تحویل به مقصد یا قرارداد . رسد به دو قرارداد مشابه سیف مفید به نظر می

گردد که کاال را در  فروشنده متعهد می) Ex Ship Port of Arrival(» عرشه در بندر مقصد
به عبارت دیگـر، ضـمان عیـب و تلـف مبیـع در زمـان       . مقصد قراردادي تسلیم خریدار کند

لذا، نباید این قرارداد را با سیف که در واقع . شود تحویل مبیع در مقصد به خریدار منتقل می
در قـرارداد سـیف،   . اشـتباه گرفـت  » طریق تحویل اسنادقراردادي است براي خرید کاال از «

قـرارداد  . ي تسلیم حکمی مبیع به شمار آمده که شرح آن خواهد آمـد  تحویل اسناد به منزله
بـه عنـوان    2000و شرایط آن در اینکوترمز  )Delivered ex Quay (DEQ)(تحویل به مقصد 

DEQ  4.حذف شده استاین اصطالح  2010مطرح شده بود ولی در اینکوترمز    
دهند کـه خـود کاالهـاي مـورد نظـر را در       در قرارداد سی اند اف خریداران ترجیح می

برخـی مواقـع   . هاي مورد نظر بیمه کننـد و ایـن امـر را بـه فروشـنده واگـذار ننماینـد        شرکت
دهنـد کـه بیمـه کـاال از      هـا، تـرجیح مـی    هـاي آن  خریداران کشورهاي جهان سوم، یا دولت

اي بیمه داخلی صورت پذیرد؛ زیرا در ایـن صـورت هـم حـق بیمـه کمتـري       ه طریق شرکت
                                                                                                                       
1 . See for example: 
A) Jason Chuah, "Law of International Trade", Thomason, Sweet & Maxwell, 2005, page 
125-159. 
B) Carr Indiria, "International Trade Law", Cavendish Publishing, 2005 at 5 to 56
2. Arrival Contracts.
3. C&F.

و تحویـل  ) DAT(حذف شده و تحویـل در ترمینـال    DAF, DES,DEQ,DDCاصطالحات 2010در اینکوترمز  .4
  .جانشین آنها شده است) DAP(در محل خاص 
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در این حالـت ممکـن   . گردند کنند و هم باعث پیشرفت صنعت بیمه داخلی می پرداخت می
در صـورت اخیـر فروشـنده    . منعقـد شـود   )CFR(است که قرارداد به صورت سـی انـد اف   

اي کـه وي بتوانـد    به گونـه  موظف است در خصوص زمان بارگیري به خریدار اطالع دهد؛
در . قبل یا همزمان با بارگیري، کاالي مورد نظر را تحت پوشش بیمه ي مناسـب قـرار دهـد   

را انتخــاب » هزینــه و کرایــه«اصـطالح   2010و اینکــوترمز  2000ایـن خصــوص اینکــوترمز  
  .اندکرده

  
  اضافه کردن شروط مختلف در قرارداد  -3

ینکـوترمز، تنهـا یـک اصـطالح بـراي نشـان دادن       گونه که مطرح شد، سـیف در ا همان
توانـد در   باشـد کـه مـی    مـی ) و در کنـار آن تعهـدات خریـدار   (بخشی از تعهدات فروشـنده  

بـا  » قـرارداد سـیف  «در بسیاري از کشورها، سیف به عنوان . قرارداد متعاقدین گنجانده شود
آن در زبـان   آثار خاصی مطرح شده و در برخی کشورهاي جهـان سـوم هـم فقـط نـامی از     

برخی از حقوقدانان آمده و مفهوم خاصی، جز آنچـه از دیـدگاه بازرگـانی خـارجی بـه آن      
المللی، در این نوشـتار سـیف    به پیروي از اکثریت و رویه بازرگانی بین. شود، ندارد داده می

با همین نگاه به موضوع اضافه کردن شـروط در ایـن   . به عنوان یک قرارداد تلقی شده است
  ). James,1987, p:568(شود داد پرداخته میقرار

ولی به طور کلی تعهدات خریدار . اصطالح سیف در اینکوترمز، آثار خاص خود را دارد
و فروشنده که در آن آمده با توافق طرفین قابل تغییر است، هرچند این تغییرات ممکن است 

رداد نیست، بنـابراین، بحـث از   سیف در اینکوترمز، اصوالً قرا. آثار زیانباري هم داشته باشد
خالف مقتضاي ذات، خالف مقتضاي اطالق و صـحت و بطـالن قـرارداد یـا شـروط بـراي       

ماند شرط خالف مقتضاي استاندارد و  شود؛ تنها بحثی که باقی می اصحاب دعوي مطرح نمی
  .....آثار آن است که در میان مباحث مطروحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت

چاپ حذف شد ولی بـه طـور خالصـه     سی انجام شده به علت محدودیتتحقیقات اسا
توان گفت در حقوق انگلیس به فرض صحت شرط خالف استاندارد، غالباً نوع قـرارداد  می

ه تعهـدات آن بـه وسـیله تقـدیم و ارائـ      تغییر خواهد کرد و سیف هم قرارداد بیعی است که
نطبق با قرارداد قابل رد هستند همانگونه کـه  با وجود این، اسناد غیر م. گردداسناد احراز می

  .توان مردود شمرد کاالیی که با قرارداد مطابقت ندارد را نیز می
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  1وظیفه فروشنده در قرارداد سیف-4
. تعهدات فروشنده به روشنی ذکـر شـده اسـت    2010چنانچه خواهد آمد، در اینکوترمز 

بارنامــه  4تور و صــورت حسـاب، فـاک  3ســازي اسـناد، تحصــیل و آمـاده  2در حقـوق انگلـیس  
پـس بـه طـور طبیعـی     . آنهـا مـی باشـند    7مجوز صادرات، ارائه و تحویل 6نامه،بیمه 5دریایی،

، گمرکـی صـادرات و   )یا محل مورد توافـق (هاي بارگیري، تحویل به بندر بندي، هزینهبسته
قـانونی بـه عهـده     و هزینه بیمـه از نظـر   نقل و حملهاي ترمینال مبدأ، هزینه مالیات آن، هزینه

در حقوق ایران این تعهدات صرفاً قراردادي است و اگر در قـرارداد مطـرح   . فروشنده است
  .شود ساز می نشده باشد مشکل

                                                                                                                       
1. A) Book Reviews, "C.I.F. and F.O.B. Contracts (3rd Edition) by David Sassoon", Lloyd's Maritime 
and Commercial Law Quarterly 1985, 1986, London, Lloyd's of London Press Ltd. pp. 517. 
B) David M. Sassoon, "Cif & Fob contracts", 1995 Fourth Edition, Sweet & Maxwell, pp.574
2 . A) Malmberg v. HJ Evan and Co [1924] 41 TLR 38.
B) Mitchell cotts and co (Middle East ltd) v. Hairco ltd [1943] 2 ALL E R 552.
c) Anglo-Russian Merchant Traders ltd v. Bott [1917] 2 K B 679.
D) KC Sethia (1944) ltd v. Partabmull Rameshwar [1951] 2 Lloyd’s Rep 89.
3. A) Charles Debattista LLD (Malta), MA (Oxon), "The Sale of Goods Carried by Sea", London, 
1998, Butterworths London, Edimburgh, Dublin, pp.306, University of Southampton.
B) Benjamin’s Sale of Goods, op. cit, paragraph: 19-010.
C) Benjamin’s Sale of Goods, op. cit, paragraph: 19-056.
4.  Benjamin’s Sale of Goods, op. cit, paragraph: 19-051 to 19-054.
5. A) The Hector, Case and Comment, "Owner's or Charterer's bill of lading? The mistery 
deepens", Lloyd's Maritime Commercial Law Quarterly, 1999, General Editor F. D. Rose, M. A., 
B. C. L., Ph. D., M. A., Barrister Professor of Commercial Law, University of Bristol pp. 605. 
B) Paul Todd, MA, BCL, "Modern Bills of Lading", London, 1990, Blackwell Law Blackwell 
Scientific Publications Oxford, London, Edimburgh, Boston, Melbourne, pp.332, University 
of Southampton.
C) Angelo Forte, "Bills of Lading and Containerised Cargoes", The Law Society of Scotland 
Post Qualifying Legal Education, Maritime Law Seminar, 23 February 1989, Swallow Hotel, 
Dundee, pp. 62-87, University of Edimburgh.
E) Manbre Saccharime co ltd v. cornproducts co ltd [1919] 1 K B 189.
6. A) Professor David Powles, "Aspects of Loss and Liability in Marine Insurance", The Law 
Society of Scotland Update, Maritime Law Seminar, 1 October 1991, Treetops Hotel, 
Aberdeen pp. 92-101, "Loss........meaning and types....", University of Edimburgh.
B) Angelo Forte, "Bills of Lading and Containerised Cargoes", The Law Society of Scotland 
Post Qualifying Legal Education, Maritime Law Seminar, 23 February 1989, Swallow Hotel, 
Dundee, pp. 62-87, University of Edimburgh.
C) Howard Bennet Lecturer in Law, University of Nottingham, "The Law of Marine 
Insurance", 1996, Oxford, Clarendon Press, pp. 546 (pp.1/8) 
D) Lindon Tricotagfabrik v. White and Meacham [1975] 1 Lloyd’s Rep 384.
E) Benjamin’s Sale of Goods, Supra, pora, 19-024 to 19-039.
F) burstale v. crimsdale [1906] 11 com cas 280.
7 . Benjamin’s Sale of Goods, Supra, pora, 19-056.   
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  طرق جبران خسارت وارده بر فروشنده  -5
نـویس   مانند اینکوترمز هاي قبلی نه قرارداد است و نه حتی پـیش  2010از آنجا که اینکوترمز 

باشد، عمدتاً بحث از نقض تعهـد   ي تعهدات متقابل متعاملین می صرفاً در بر گیرنده قرارداد، بلکه
در واقـع، در صـورت عـدم وجـود کنوانسـیون      . شـود  و طریق جبران خسارت در آن مطرح نمـی 

حاکم بر قرارداد، طریقه جبران خسارت، مربوط به قانون داخلـی اسـت و از کشـوري بـه کشـور      
نقـض تعهـد در   . دم انجام هر تعهدي، به منزلـه نقـض آن تعهـد اسـت    البته ع. دیگر متفاوت است

مثالً، در ایران نقض تعهـد عمـدتاً حـق خیـار و در     . قانون هر کشور هم، آثار خاص خود را دارد
کنـد و گـاهی نیـز امکـان اخـذ       موارد ممکن حق الزام متعهـد بـه انجـام عـین تعهـد را ایجـاد مـی       

عهـدات قابـل بحـث و بررسـی اسـت؛ همینطـور در       خسارت وجود دارد که در مبحث حقـوق ت 
انـد، کـه عبارتنـد از شـروط اصـلی       حقوق انگلـیس، شـروط قـرارداد بـه سـه دسـته تقسـیم شـده        

Conditions)(، شروط فرعی)(Warrantiesنام  و شروط بی)Innominate(.     نقـض شـروط اصـلی
، نقض شروط فرعـی  ) (Treitel,1988, p: 556کند حق فسخ و مطالبه خسارت را توأمان ایجاد می

نام، حسب مورد و با توجـه   دارد و شروط بی دیده مقرر می فقط حق مطالبه خسارت را براي زیان
ولـی  . نمایـد   به اوضاع و احوال، گاهی آثار شروط اصلی و گاهی آثار شروط فرعی را ایجاد می

ذیـل   1373ن جمعـی از نویسـندگا  (باید توجه داشت که تحت هیچ عنوان بحث از نقض اساسی 
کنوانسـیون   25بحـث از نقـض اساسـی کـه در مـاده      . در حقوق انگلیس وجود نـدارد ) .25اصل 
المللی کاال آمـده، بـا شـروط اصـلی مـذکور درحقـوق        سازمان ملل متحد در مورد بیع بین 1980

لـیکن، هنـوز بحـث از    ). به بعد161: ، ص1384کاظمی، میرنژاد،  ،صفایی(انگلیس متفاوت است 
البتـه نقــش  . ران خســارت را بایـد در قـوانین ملــی و در تعـارض قـوانین جســتجو کـرد     طـرق جبـ  
بسیار مشاهده شده اسـت کـه   . المللی را نباید در این رابطه نادیده گرفت ها و عرف بین کنوانسیون

به محض نقض تعهد توسط متعهد خارجی، ذهن وکالي جوان ایرانی، فـوراً معطـوف بـه اجبـار     
حـال آنکـه، بـه فرضـی کـه      . گردد می) به بعد 161: ،ص1384صفایی،(تعهد  متعهد به ایفاي عین

این رویه در برخی از کشورها جایگاهی در تئوري نیز داشته باشد، لیکن از نظر عملی، در همـین  
ها نیز اصوالً قابل پیگیري نیست و به فرض که حکمی هم مبنی بر اجبـار متعهـد بـه ایفـاي      سیستم

نهایـت   اي آن، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، اگر ناممکن نباشد، بیعین تعهد صادر شود اجر
میــرزا نــژاد (رســد، ارایــه چنـین نظریــاتی و تصــور فراگیــر بــودن آن   بــه نظــر مــی. مشـکل اســت 

. کنـد  بهـره مـی   سایر حقوقدانان را از درك درست حقوق خـارجی بـی  ) 41، ص1386جویباري،
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لو، به معنی الزام متعهد به اجـراي عـین تعهـدات     ه کامنلزوم قراردادها در حقوق خارجی، به ویژ
المللـی، جـز در    ناشی از قرارداد اعم از مادي یا حقوقی نبوده و به ویژه در حقـوق بازرگـانی بـین   

برخی نویسندگان، ایفاي عین تعهد را به طور تطبیقی مورد مطالعـه  . موارد بسیار نادر، نخواهد بود
کـه در قــرارداد سـیف نیــز   ) 30- 29: ، ش189: ، ص1379ب پــور، دارا(انـد   و بررسـی قــرار داده 

  .همان مطالب قابل طرح و بررسی است
به طور خالصه در قراردادهـاي سـیف، طبـق حقـوق انگلسـتان، فروشـنده کـه بـا نقـض          

:شود، مانند هر قرارداد دیگر، حقوق ذیل را داراست قرارداد توسط خریدار مواجه می
  
  :که عبارتند از 1شندهحقوق عینی فرو -اول -5-1

حق حبس کاالیی که نقداً فروخته شده و زمان مهلت پرداخت ثمـن آن سـپري شـده     - الف
یا خریدار آن ورشکسته شده باشد و آن کاال هنوز تحویل خریدار یا نماینده وي نشـده یـا بـدون    

 تحویل شده و فروشنده از ایـن حـق منصـرف نشـده باشـد؛ هـر       نقل و حملحق رزرو به متصدي 
  .آید چند که در قرارداد سیف مشمول این سیستم حقوقی به ندرت چنین حقی به وجود می

حق فروش مجدد کاال، در شرایط خاص کاالهاي فاسـد شـدنی یـا در مـوقعی کـه       -ب
کند و در ظرف مدت متعارفی  خریدار از پرداخت ثمن طبق شروط قراردادي خودداري می

اگـر فروشـنده، بـدون داشـتن حـق      . بادرت ننمایدپس از وصول اخطار نیز به پرداخت آن م
فروش یا مالکیت، مبیع را به دیگري بفروشد، قرارداد ثانوي هم صحیح است لیکن قـرارداد  

  .اول نقض شده که باید نسبت به آن وفق مقررات خسارت پرداخت شود
در مـوارد خـاص، هماننـد زمـانی کـه خریـدار        نقـل  و حمـل توقیف کاالي در حال  -پ

  .ه شده باشدورشکست
.اقدامات مالکانه در مواردي که شرط تحفّظ مالکیت شده باشد -ت
  

  2حقوق دینی فروشنده -دوم -5-2
ثمن در حقوق انگلیس در صورتی قابل مطالبه است که مالکیت کاال به خریـدار   -الف

  .منتقل شده باشد و او به طور غیرقانونی از پرداخت آن خوداري نماید
                                                                                                                       
1. Darabpour, Mehrab, "The Unpaid Seller's Remedies, a comparison of the real remedies of 
the seller in English and Iranian law", L.L.M. dissertation, Manchester University, 1989.
2. Darabpour, Mehrab, "Aspects of International Sale of Goods ", Ph.D. Thesis, Reading 
University, 1992. 
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پرداخت ثمن در صورتی است که خریدار از قبض کاال خـودداري   خسارت براي عدم - ب
مقدار خسارت برابر است با تفاوت بین قیمت کاال در بازار و ثمـن آن در زمـانی کـه کـاال     . کند

بحث اجبار متعهد به ایفاي عین تعهـد  . شد که ممکن است این مبلغ برابر صفر باشد باید قبض می
المللی و در سیسـتم   مفهوم حقوق ایران، در حقوق بازرگانی بینبر اساس اصل لزوم قراردادها در 

، 1384صـفایی،  (لو، به جز در موارد بسیار نادر، فاقـد معنـا و مفهـوم عملـی حقـوقی اسـت        کامن
هـاي بسـیار    المللـی داراي محـدودیت   هـاي بـین   در کنوانسـیون ). 234و 232به بعـد و   220: صص

).1980کنوانسیون  28ذیل ماده  جمعی از نویسندگان، پیشین،(وسیعی است 
  

  انتقال مالکیت -6
حتی در کنوانسیون سـازمان  . مطرح نشده است 2010بحث انتقال مالکیت در اینکوترمز 

که انتقال مالکیـت از وظـایف فروشـنده    ) 1980وین (المللی کاال  ملل متحد در مورد بیع بین
ی به میـان نیامـده و کنوانسـیون بـه     شمارد نیز از نحوه، زمان و مطالب دیگر مالکیت، بحث می

). 1980کنوانسـیون   4مـاده  (صـراحت بحـث مالکیـت را از شـمول آن خـارج کـرده اسـت        
بنابراین، نحوه انتقال در قراردادهاي سیف هم بدواً به قواعد تعارض قـوانین و در نهایـت بـه    

حلیـل انتقـال   در اینجا نیز بـه طـور معمـول بـه تجزیـه و ت     . شود قانون ملی کشورها مرتبط می
و  1979مالکیت در قراردادهاي سیف انگلستان با نگاهی گذرا به قـانون بیـع کـاال مصـوب     

خواهیم پرداخت و در حقـوق ایـران بـه دلیـل کثـرت منـابع بـه         1995اصالحیه آن در سال 
  )153، ص 1382امینی، . (اختصار بررسی کوتاهی نسبت به این موضوع خواهد شد

ع عبارت است از توافق فروشنده نسبت به انتقـال مالکیـت یـا    در حقوق انگلیس، عقد بی
. شـود  در قبـال عوضـی کـه ثمـن نامیـده مـی      )Absolute legal interest(منافع کامل حقوقی 

توانـد بـا    اگر مالکیت منتقل نشود، خریـدار مـی  . دهد اساس بیع را انتقال مالکیت تشکیل می
در . شده است، ثمن پرداختی را مسترد کنداین استدالل که در مقابل ثمن وي عوضی داده ن

بـه عبـارت بهتـر،    . حقوق انگلیس، انتقال مالکیت ربطی به تحویل کاال یا تصرف آن نـدارد 
ایـن  . امکان دارد کاال در نزد خریدار بوده ولی مالکیتش متعلق به فروشنده باشد و بـالعکس 

  :در نتیجه. تفکیک آثار خاص خود را دارد
تگی یکی از طرفین، مبیع متعلق به یکی از متعاقدین یا طلبکاران در موقع ورشکس -الف

  .باشد وي که مالک است، می
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ضمان مبیع و مالکیت آن با هم هستند؛ بدین معنا که هر کس مالک باشـد، ضـمان    -ب
ولی در قرارداد سیف این گونه نیست زیرا ضمان کاال و مالکیت به هم . هم به عهده اوست

  .وابسته نیستند
تواند ادعاي ثمن کند که مالکیت بـه خریـدار منتقـل شـده      در صورتی فروشنده می-ج

باشد و اال به صـرف انعقـاد قـرارداد کـه مالکیـت کـاال بـه موجـب آن منتقـل نشـده، بـراي            
زمان انتقال مالکیت نیز . کند فروشنده در جهت طرح دعوا براي مطالبه ثمن حقی ایجاد نمی

بنـابراین،  ). ا.ب.ق= قـانون بیـع انگلـیس    17بنـد یـک مـاده    (بستگی به توافق متعاقدین دارد
 19مـاده  (تواند مالکیت کاال را براي خود با شرط تحفّـظ مالکیـت حفـظ کنـد      فروشنده می

  ). ا.ب.ق
هاي انتقال مالکیت توافق نکرده باشند، قواعدي بـراي انتقـال    اگر متعاقدین پیرامون شیوه

نکته حیاتی اسـت کـه در مـورد قراردادهـاي سـیف،      لذا، دقت در این . مالکیت وجود دارد
  :احتمال دارد در موارد ذیل مالکیت منتقل شود

ي  شود کـه کـاال بـر روي عرشـه     احتمال نخست این است که مالکیت زمانی منتقل می - الف
گیرد؛ هر چند در قراردادهاي سیف بسیار نـامعمول اسـت و ایـن امـر در صـورتی       کشتی قرار می

اگر فروشـنده اسـناد را در   . فروشنده مالکیت کاال را براي خود حفظ ننموده باشدامکان دارد که 
اگـر  . نزد خود نگهدارد، معنا و مفهوم آن این است که مالکیت را براي خود حفـظ کـرده اسـت   

بارنامه را به نام خودش یا به حواله کـرد خـودش اخـذ کنـد، بـاز هـم مفهـومش ایـن اسـت کـه           
امکـان دارد، فروشـنده   . تضمین بـراي خـود محفـوظ نگـه داشـته اسـت      مالکیت کاال را به عنوان 

بارنامه را به این علـت نـزد خـود نگـه دارد کـه تـأمین مـالی موقـت در دوره بـارگیري تـا زمـان            
اگر بارنامه دریایی به نام خریدار اخذ شده باشـد، مفهـوم ضـمنی آن ایـن     . پرداخت تحصیل کند

را داشـته اسـت، همـان گونـه کـه امکـان دارد صـرف        است که قصد انتقال مالکیت بـه خریـدار   
  .نگهداري بارنامه دریایی در نزد فروشنده داللت بر دوام مالکیت وي داشته باشد

احتمال دوم ایـن اسـت کـه مالکیـت در زمـان تحویـل اسـناد و پرداخـت ثمـن بـه            -ب
ن طریـق  در غالب قراردادهاي سیف معموالً مالکیـت بـدی  . فروشنده، به خریدار منتقل گردد

جالـب اسـت کـه ایـن نـوع انتقـال مالکیـت هـم         .)Albazero,1997, p: 774(شـود   منتقل می
مشروط به مطابقت کاال با اوصاف قراردادي است یعنی چنانچه کاال بـا اوصـاف قـراردادي    

  .شود مطابقت نداشته باشد، مالکیت به فروشنده برگردانده می
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ي دریایی به خریدار منتقل شـود   بارنامه احتمال سوم این است که مالکیت با تحویل -ج
که در این حالت، در واقع فروشنده مبیع را به صورت نسیه و غیـر نقـد بـه خریـدار فروختـه      

  .است
با وجود این ، اگر کاال به صورت کلی در معین فروخته شده باشد، فقط در صورتی  -د

صـورت معـین در آمـده     امکان انتقال مالکیت وجود دارد که کاال تخصیص داده شده و بـه 
بنابراین، در این صورت حتی اگر ثمن مبیع هم پرداخت شـده و  ). 1احتساب  16ماده (باشد 

اسناد نیز تحویل گردیده باشد، باز هم مالکیت تـا تعیـین و تخصـیص عینـی مبیـع بـه وسـیله        
کیـت  معموالً در قراردادهاي سیف، در این گونه مـوارد انتقـال مال  . شود فروشنده منتقل نمی

دهد که خریدار  مشکل هنگامی رخ می. شود در مدت زمانی پس از پرداخت ثمن منتقل می
اسناد کاال را در دست دارد و ثمن آن را نیز پرداختـه، لـیکن مبیـع هنـوز تعیـین نشـده و بـه        

اي از مالکیت مبیع به خریدار تعلق نگرفتـه،   در این حالت ذره. صورت معین در نیامده است
شـود کـه ثمـن آن را کـامالً      م ورشکستگی متعلق حق طلبکاران فروشـنده مـی  بلکه در هنگا

این موضوع دقیقاً اتفاق ).Re wait, 1927, p: 552(در پرونده ري ویت ! دریافت کرده است
تنی خریداري کرد و کل ثمـن   1000خریدار پانصد تن گندم از کاالي کلی در معین . افتاد

ــیش ا  ــی پ ــع و تخصــیص یــافتن کــاال، فروشــنده  آن را نیــز پرداخــت کــرد، ول ز تعیــین مبی
ورشکست شد؛ مسؤولین تصفیه امـور ورشکسـتگی فروشـنده، ادعـاي مالکیـت کـاال را بـر        

خریـدار  . کردنـد ) 1979کنونی قانون  16ماده (1893قانون بیع کاال مصوب  16اساس ماده 
 1)جمه شده اسـت که به غلط در فارسی انصاف تر(استدالل کرد که از باب قواعد اکوئیتی 

مالک شده ولی دادگاه استدالل وي را نپذیرفت و عنوان کرد که مالکیت بر اسـاس قـوانین   
اي تعلق دارد که تمام ثمن کاال را  شود و الغیر و مالکیت هم به فروشنده موضوعه منتقل می
  .دریافت کرده است

توانستند توافق  نمی 1994بود، و طرفین تا سال  قانون بیع کاال امري  16بدون تردید ماده 
شود؛ این امر در حقوق انگلیس  کنند که مالکیت کاال در هنگام پرداخت ثمن انتقال داده می

ولی در آن سال ترتیبی داده شد که در این حالت، خریدار مالک منافع مشاعی . ناشدنی بود
اگـر  بدین صـورت کـه   ). آ.ب.ب، ق 20الف و  20ماده (کل کاال نسبت به سهم خود شود 

                                                                                                                       
باشد که ضـرورتاً بـه اعمـال عـدالت و منصـفت       لو می یا انصاف، یک سري از قواعد شبیه کامن) Equity(اکوئیتی  .1

  .شود منجر نمی
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خریدار براي تمام یا بخشی از مبیع کلی در معین ثمنی پرداخته باشد، به همان نسبت، مالکیت 
براي .)Law Commission,1993, No. 215, Hc 807(کند  منافع مشاعی را در مبیع کسب می

تن کاالي فروخته شده به صورت کلی در معین را  1000تن از  500مثال، اگر خریدار ثمن 
اگر مجموع . از کاالي کلی در معین خواهد شد% 50ده باشد مالک منافع مشاعی پرداخت کر

 1000یابد؛ مثالً، اگر محموله  بیشتر باشد سهم آنها به نسبت تقلیل می% 100سهام خریداران از 
تن پرداخت کرده  500تن فروخته شده باشد، کسی که براي  500تنی به چهار نفر و هر کدام 

یت منافع مشـاعی را خواهـد داشـت؛ و بـاالخره تحویـل هـم بـه نسـبت         مالک% 25باشد فقط 
  .پذیرد پرداخت به شرح مذکور در اصالحیه صورت می

  
  ضمان زمان انتقال-7

، ماننـد  2010وقت و زمان انتقـال ضـمان و ریسـک در سـیف بـه خـوبی در اینکـوترمز         
رسـی آن خـواهیم   اینکوترمزهاي قبلی، مطرح شده است، که در مباحث آتی بـه بحـث و بر  

البته در این اینکوترمز زمان انتقال ریسک براي هـر تـرم و اصـطالح دیگـري، نیـز      . پرداخت
در قراردادهایی که در آن اصطالح سیف به کـار بـرده شـده و    . جداگانه تعریف شده است

. طرفین اینکوترمز فوق را حاکم کرده باشند، بحثی از حقوق داخلی به عمـل نخواهـد آمـد   
المللی شرط اعمال اینکوترمز درج نشـده   ت چنانچه در قرارداد سیف در سطح بینطبیعی اس

باشد، و کنوانسیون خاصی هم حاکم بر روابط طرفین نباشد، باید براي انتقال ریسـک تلـف   
و نقص کاال، به قواعد تعارض قوانین و در نهایت قوانین ملی براي پیدا کردن قانون حـاکم  

سازمان ملل متحد در  1980المللی، مثالً کنوانسیون  هاي بین نسیونچنانچه کنوا. شود مراجعه 
  .ها اجرا خواهد شد مورد بیع کاال، حاکم باشد، قواعد حاکم در آن کنوانسیون

در حقوق انگلیس، ریسک هم  1979قانون بیع کاال مصوب  20هر چند به موجب ماده 
دهاي سـیف صـادق نیسـت و ایـن     شود ولی این موضوع در قراردا زمان با مالکیت منتقل می

شـود،   در قراردادهاي سیف، ضمان در موقع بارگیري منتقل مـی . افتند دو همزمان اتفاق نمی
در حالی که مالکیت، همانگونه که شرح آن رفت، معموالً مـدتی پـس از آن یعنـی زمـانی     

یش از اگر صـدمه بـه مبیـع یـا تلـف آن پـ      . گردد شود منتقل می که اسناد به خریدار داده می
اي جز توسل بـه   تحویل اسناد رخ دهد، خریدار براي جبران خسارت وارده به خویش چاره

اگر مثالً تلف و نقص از مواردي باشـد کـه مسـؤولیت    . و بیمه ندارد نقل و حملقراردادهاي 
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نباشد و یا از آن گونه خساراتی باشد که تحت پوشش بیمه  نقل و حملآن به عهده متصدي 
کـروم   نباري قرار خواهد گرفت؛ این موضوع در پرونده سی ر در وضعیت زیانیستند، خریدا

در قرارداد موضـوع ایـن پرونـده، مبیـع     . رخ داد)C.Croom,1915, p: 316(لیمیتد علیه باربر
نامه هم خطرات  کلی در معین،پیش از تعیین به علت صدمات ناشی از جنگ تلف شد، بیمه

توانسـت علیـه متصـدي     علـت نداشـتن مالکیـت، نمـی     داد؛ خریدار بـه  جنگ را پوشش نمی
هـم بـه طـور طبیعـی بــراي وي      طـرح دعـوي کنـد و مراجعـه بـه شـرکت بیمـه        نقـل  و حمـل 

در نتیجه خریدار مجبور شد، ثمن را در مقابل اسنادي بپردازد کـه بـراي او   . نداشتمفهومی
ار   دهد که مشاو ها نشان می تجربه این پرونده. هیچ ارزش اقتصادي نداشت رین حقـوقی تجـ

المللی باید دقت کافی را در این موضـوع داشـته باشـندتا مجبـور نشـوند       در قراردادهاي بین
کنند یا کـاالي   مبالغ گزافی ثمن بپردازند، در حالی که در مقابل آن کاالیی را دریافت نمی

  .ناقص و معیوب تحویل شده، ارزش چندانی براي آنها نداشته باشد
  

  رتعهدات خریدا -8
در خصوص وظـایف خریـدار، همچـون تعهـدات فروشـنده، مقـررات        2010اینکوترمز 

مفیدي، تقریباً شبیه حقوق انگلیس دارد که عبارت از پرداخت ثمن در مقابـل ارائـه اسـناد،    
هـاي تحویـل بـه مقصـد و      هاي ترمینال مقصـد، هزینـه  البته هزینه. باشدقبض اسناد و کاال می

در اینجـا تنهـا بـه دو    . مالیات آن نیز بـر عهـده خریـدار اسـت     هاي گمرکی واردات وهزینه
  .شود پرداخت ثمن و قبض اسناد و کاال در حقوق انگلیس بسنده می: موضوع

  
  ه اسنادپرداخت ثمن در مقابل ارائ -8-1

در قراردادهاي سیف، پرداخت ثمن وفق مقررات قراردادي، از تعهدات اصلی خریـدار  
عد و با همان اقساط پرداخت گردد که مورد توافق طرفین بـوده  ثمن باید در همان مو. است

در مواردي که ثمن شناور است نیز خریدار موظف است وفق . و در قرارداد درج شده است
ثمن باید به ارز قـراردادي  ) 221: ثمن،ص،1377داراب پور، (شروط قراردادي عمل نماید 

رداد و تحویـل اسـناد بـه ضـمان و ریسـک      تأدیه شود و نوسانات ارزي بین زمان انعقـاد قـرا  
توانند که در این خصوص از پیش توافق دیگـري   با وجود این، متعاقدین می. فروشنده است

کنند، البته این توافق باید صریح و روشن و بدون هیچگونه ابهامی باشد و الّا دادگـاه بـه آن   
  .)Alan,1972, p: 189(ترتیب اثر نخواهد داد 
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  و کاالقبض اسناد  -8-2
  :گیرد این موضوع، به طور خالصه، در دو بخش مورد بررسی قرار می

  قبض اسناد -8-2-1
قبض اسناد منطبق با شرایط قـراردادي از وظـایف خریـدار اسـت و چنانچـه فروشـنده اسـناد        
مذکور را ارایه کند، ولی خریدار از گـرفتن آن خـودداري نمایـد مرتکـب نقـض قـرارداد شـده        

دهد کـه اسـناد و کـاال را،     کند، ترجیح می ، خریداري که ثمن را پرداخت میبا وجود این. است
باشـد،   ولـی ایـن اقـدام خطـرزا مـی     . حداقل به عنوان تضمین نقض قرارداد، در اختیار داشته باشد

  . ها به شمار آورد زیرا امکان دارد دادگاه قبض اسناد ناقص را به عنوان انصراف از حق رد آن
اد را قبض کند، حتی اگر مبیع تلف شده باشد و متعاقـدین نیـز از وقـوع    خریدار باید اسن

. و پیش از تحویل اسناد اطالع کامل داشته باشـند  نقل و حملتلف پس از تحویل به متصدي 
دو روز پــیش از تســلیم اســناد، ، )Manbre,1919, p: 189(ي مــانبري ســاخارین   در پرونــده

کرده و فروشنده با آگاهی به تلف کاال، اسناد آن  زیردریایی، کشتی حامل محموله را غرق
دادگاه رأي صادر کرد که روند تسلیم اسناد صحیح بوده، هرچنـد مبیـع   . را تحویل داده بود

: در این پرونـده عنـوان کـرد   )McCardie j(کاردي  قاضی مک. پیش از آن تلف شده است
بـه متصـدي    نقـل  و حملاد قرارداد هنگامی که فروشنده، مبیع با اوصاف قراردادي را با انعق«

آن سپرده و قرارداد بیمه الزم را هم منعقد کرده باشد و سري اسناد کامل را تحویل خریدار 
شود گفت که وي به تعهد خود عمـل نکـرده اسـت؟ و چگونـه تلـف       داده باشد، چطور می

از  ي آن، پـیش  کاال پیش از قبض اسناد، حتی با آگـاهی بـه تلـف شـدن کشـتی و محمولـه      
تواند حقوق طرفین را بر هم زند؟ در این صورت، خریدار اسـنادي   تحویل واقعی اسناد، می

اي منطبق بـا قـرارداد    را که در صدد تحصیل آن بوده به دست آورده و چنانچه پوشش بیمه
. تواند به شـرکت بیمـه مراجعـه و خسـارت وارده را از شـرکت بیمـه مطالبـه کنـد         باشد، می

، همیشـه مـد نظـر متعاقـدین     نقـل  و حمـل و نقص یـا تلـف مبیـع در حـال     احتمال وقوع عیب 
  .)Manbre,1919, pp: 203-205(باشد قراردادهاي سیف می

  
  قبض کاال -8-2-2

در صورتی که کاال براي تحویل دادن موجـود باشـد، خریـدار افـزون بـر قـبض اسـناد،        
ي ســیف مشــمول ریســک، در قراردادهــا. وظیفــه دارد کــاالي ارســالی را نیــز قــبض کنــد 
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گـردد، و هرگونـه    ، به هنگام عبور کاال از ریل کشتی به خریدار منتقل مـی 2010اینکوترمز 
بنـابراین، اگـر کـاال در جریـان     . باشـد  تلف و ایجاد نقض و عیب در کاال بـه عهـده وي مـی   

  .تلف شود، موضوع قبض کاال منتفی خواهد شد نقل و حمل
در مقصـد قـراردادي یـا اگـر چنـد      (ر بایـد مبیـع را   بر اساس سیستم حقوقی انگلستان، خریـدا 

قبض و مطابق قـرارداد،  ) ها به فروشنده، پیش از بارگیري مقصد باشد با تعیین و اعالم یکی از آن
کننده نباشد، تخلیه کند و طبیعی است کـه در صـورت فقـدان شـرط     نقل و حملچنانچه به عهده 

  . )Treitel,1997, para: 19-079(و باشد ي ا قراردادي، تحصیل مجوز واردات هم به عهده
  

  هاي جبران خسارات خریدار شیوه -9
ماننـد اینکوترمزهـاي    2010به طور طبیعی، طرق جبران خسارت خریـدار در اینکـوترمز   

ها یا قوانین داخلـی   قبلی، نیامده و در صورت شمول این اینکوترمز، حسب مورد کنوانسیون
در حقــوق انگلــیس، چنانچــه . ي حــاکم اســتهــاي جبــران خســارت و در خصــوص شــیوه

فروشنده اسنادي که تعهد به تسلیم آن کرده ارایه کند، ولـی ایـن اسـناد، منطبـق بـا شـروط       
مثل بارگیري در غیر زمان قـراردادي یـا ارایـه رسـید بـار بـه جـاي بارنامـه         (قراردادي نباشد 

موقع اخـذ اسـناد بسـیار دقیـق      ها در معموالً بانک. تواند آنها را رد کند ، خریدار می)دریایی
تواند با بررسی نخسـتین اسـناد بـه سـادگی تشـخیص       کنند، ولی خریدار گاهی نمی عمل می

در اینجا، دو حـق رد وجـود   . ها براي مثال جعلی صورت گرفته است یا خیر دهد که در آن
مفهـوم   اگر وي مبیع را بپذیرد، بـدین . حق رد اسناد و دوم؛ حق رد مبیع است: نخست. دارد

. تواند به آن علت مطالبه خسارت کند نیست که حق وي براي رد اسناد، منقضی شده یا نمی
تواند دو نقض تعهد به شمار آید  یک اقدام می، )Kwei,1954, p: 480(به گفته قاضی دولین

توانند در صورت نقص آنهـا، حقـوق قـراردادي خـود را مطالبـه       که هر یک از متعاملین می
اکتبـر سـه روز دیرتـر     31دولین، مبیع بـه جـاي    پرونده مطروحه در نزد قاضی مکدر . کنند

که جلـو عبـارت   » دریافت شد براي بارگیري و در مورخ«بارگیري شده بود و یک عبارت 
ایـن  . قرار داشت الك گرفته شده بود و فروشنده هم از این اقـدام آگـاه نبـود   » سوم نوامبر«

شـخص  . شد و مبیع را قـبض و بـه شـخص ثالـث فروخـت     اسناد مورد پذیرش خریدار واقع 
اکتبـر   31ثالث، که از کاهش قیمت مبیع در بازار مطلع شده بود، متوجـه شـد کـه کـاال در     

بارگیري نشده و از آنجا کـه زمـان بـارگیري در شـمار اوصـاف قـراردادي کـاال محسـوب         
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کـرد کـه    ل مـی فروشـنده اسـتدال  . شود، قرارداد خود را بـا خریـدار نخسـتین فسـخ کـرد      می
طور انصراف در استناد پذیرش خود کاال، به معنی انصراف از حق خود در رد اسناد و همین

دادگاه رأي صادر کرد که در اینجا براي خریدار دو . باشد به نقض قرارداد در مورد آنها می
و حق رد مبیع در موقع قبض آن که اوصاف قـراردادي را نـدارد   ) الف. حق رد وجود دارد

لـذا اگـر مبیـع قـبض شـده باشـد، حـق رد        . حق رد اسنادي که منطبق با قـرارداد نیسـتند  ) ب
باشـند؛   اسنادي که منطبق با قرارداد نیستند، باقی است زیرا این دو تعهد مجزا از یکدیگر می

شود که حق ادعاي  و بنابراین عدم توفیق در رد مبیع که اوصاف قراردادي ندارد باعث نمی
  .)Treitel, 1985, p: 712(راي اسناد قبض شده غیر منطبق با قرارداد را زایل کند خسارت ب

باید توجه داشت، اگر در هر مورد، خریدار بخواهد مبیع یا اسـناد را رد کنـد، بایـد ایـن     
اگر این اقدام معمول نگردد، . اقدام را با توجه به جمیع جهات در مهلت متعارف انجام دهد

  .سخ وي محدود به مطالبه خسارت گردداحتمال دارد حق ف
  

  خسارت براي عدم تسلیم مبیع یا عدم ارایه اسناد -9-1
لـو، ایفـاي تعهـد بـا تسـلیم اسـناد صـورت         در قراردادهاي سیف مشـمول حقـوق کـامن   

خسارت قابـل جبـران،   . پس اگر اسناد تحویل نشود، نقض قرارداد رخ داده است. پذیرد می
، 51، مـاده  3بنـد  (اوت بین ثمن قراردادي و قیمت روز تحویل مبیع معموالً، برابر است با تف

سـاز اسـت، چـون روز    ها مسـأله  ولی این موضوع، در موقع افزایش و کاهش قیمت). 1قاب 
 ,Sharpe,1971(هاي متفـاوت   مطالعه پرونده. تحویل اسناد با روز تحویل کاال متفاوت است

p: 814 , Garnac,1967, p: 353( شـود   هد که خسارت بر اساس زمانی برآورد مید نشان می
شد زیرا در این موقعیت است که فروشنده از نقـض   که اسناد تحویل شده یا باید تحویل می

تواند در بازار کاالي مورد نظر خود را خریداري کنـد و یـا    کند و می قرارداد اطالع پیدا می
و  139الـی   79، قاعـده، صـص   1377داراب پور، (با خسارات وارده به خویش، مقابله کند 

اي، مبیـع در مـرداد مـاه خریـداري شـد،      درپرونـده ). 88، مسـؤولیت، ص  1387داراب پور، 
رسـید،   شد و کاال هم در مهرماه بـه مقصـد مـی    اسناد باید در ماه شهریور تحویل خریدار می

د نمـوده و  پذیرفت که نقض قراردا ي ژاپنی اصالً مبیع را بارگیري نکرد و می لیکن فروشنده
کـرد کـه    تعهد به پرداخت خسارت را نیز قبول داشت و منکر آن هم نبود، ولی استدالل می

. قیمت ماه شهریور، که بسیار کمتر از قیمت مهرماه بـود، مـالك پرداخـت خسـارت اسـت     
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کرد که چون در مهرماه کاال به وي تحویل نشده، قیمت ایـن مـاه کـه     خریدار هم اصرار می
قاضـی اکـین، اسـتدالل کـرد کـه مـالك       . باشـد  ت، معیار تعیین خسارت مـی بسیار بیشتر اس

، ولی فروشنده نقص تعهد )شهریورماه(رسید  روزي است که باید اسناد به دست خریدار می
رفـت و   در این ماه بود که خریدار چنانچه نیاز به مبیع داشـت، بایـد بـه بـازار مـی     . کرده بود

کرد؛ در غیر ایـن صـورت، خریـدار عمـداً خسـارت       کاالي مورد نظر خود را خریداري می
ي مقابلـه بـا    گـذارد کـه مغـایر بـا قاعـده      ها را یک طرفه بر دوش فروشنده می افزایش قیمت

  .باشد خسارات وارده است که از وظایف خریدار در این گونه موارد می
  

  ي اسناد خسارت براي تأخیر در تسلیم مبیع یا تأخیر ارایه -9-2
قراردادي در )Conditions(در تسلیم مبیع یا ارایه اسناد، ناقض شرط اصلی  هرچند تأخیر

داند که از  باشد، ولی در بیشتر موارد خریدار به نفع خود می لو می قراردادهاي سیف در کامن
در این صـورت، معمـوالً   . حق فسخ خویش صرف نظر کند و به مطالبه خسارت اکتفا نماید

برابر است با تفاوت بـین ارزش قـراردادي مبیـع در قراردادهـاي      میزان خسارت قابل مطالبه،
گردید و قیمت زمانی که  شد و اسناد آن تحویل می سیف در زمانی که کاال باید بارگیري می

همچنین، اگـر مبیـع در موعـد مقـرر     . واقعاً کاال بارگیري شده و اسناد تحویل گردیده است
این صورت نیز، تفاوت ارزش مالی کاال در زمانی  بارگیري شود، ولی اسناد تحویل نشود، در

شد و ارزش کاال در زمانی که اسناد واقعاً تحویل شده، به عنوان مبلغ  که باید اسناد تحویل می
  ). Treitel,1997, p: 19-123 to 19-181(گردد  خسارت قابل مطالبه تعیین می

گردید، از ارجاع امـر   می اگر حدود خسارت در حقوق ایران، در این گونه موارد تعیین
  .شد به کارشناسی و تشتت نظریات آنان و نتیجتاً صدور آراء متهافت قضایی جلوگیري می

  
  خسارات وارده براي تحویل مبیع معیوب -9-3

هاي مختلف حقـوقی از   در قرارداد سیف، مانند هر قرارداد دیگري در بسیاري از سیستم
ویل شود و خریدار آن را بپـذیرد یـا بـه علـت اینکـه      لو، چنانچه مبیع معیوب تح جمله کامن

نقضق قرارداد موجب فسخ آن نباشد و وي مجبور شود آن را قبـول کنـد، ارش و خسـارت    
قابل مطالبه توسط خریدار، برابر است با تفاوت بین ارزش مالی کاالي قبض شـده در زمـان   

ــان     ــد در همــان زم ــدار و ارزش کــاالي ســالمی کــه بای ــه خری ــل ب ــیتحوی ــل م ــد  تحوی ش
)Treitel,1997, p: 19-165 to 19-175.(  
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  2010سیف در اینکوترمز  -10
کوتاه کردن مدت مذاکرات جهت تعیین تعهدات طرفین و به ویژه سرعت در تجـارت  

مجموعـه  . المللی براي متعاملین که غالباً تاجر هستند، داراي اهمیت بسـیار زیـادي اسـت    بین
ف طرفین، که حقوق متعادل آنها، در آن ذکـر شـده باشـد،    مقررات آماده براي تعیین وظای

المللـی در سـال    اتـاق بازرگـانی بـین   . آورد آسودگی خاطر را براي متعاقدین به ارمغـان مـی  
اولین سلسله مقررات خـود را در ایـن خصـوص ارایـه کـرد کـه تـا کنـون هفـت بـار            1936

  1.باشد می 2010تجدیدنظر و اصالح شده و آخرین نسخه آن اینکوترمز 
توانند اینکوترمز را به عنوان مبناي کلی و اسـتاندارد قـرارداد خـود بپذیرنـد و      طرفین می

هرگاه مایل باشند، با توافق تغییراتی در آن داده و مطابق میل خـود آن را عـوض کننـد، بـه     
اگر طرفین، غالب موارد و مقـررات اسـتاندارد   . نحوي که استاندارد ماهیت آن عوض نشود

هاي اصـطالح مـورد نظـر کـأن لـم یکـن        تغییر دهند، به نحوي که تعهدات و ویژگیآن را 
اصـًال  ) مثالً سیف(شود این است که آیا اصطالح مذکور  شود، پرسش مهمی که مطرح می

  . کاربردي دارد یا خیر؟ به زودي این موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد
  

  ت نه قراردادسیف در اینکوترمز اصطالح اس -10-1
هـا و اختالفـات وقتگیـر و     هـا، مرافعـه   ، رفـع سـوء تفـاهم   2010هدف اصـلی اینکـوترمز   

المللـی کاالهـاي مـادي و مرئـی      پرهزینه متعاقدین در تفسیر تعهد اصلی قـراردادي بیـع بـین   
است و نه تمـامی تعهـداتی را کـه     نقل و حملپس اینکوترمز نه قرارداد فروش ناظر بر. است

ایلنــد در قــرارداد خــود شــرط کننــد و نــه مربــوط بــه کاالهــاي غیــر مــادي مثــل  متعــاملین م
، مجموعـه قراردادهـاي فـروش نیسـت، چـون      2010اینکـوترمز  . اي است هاي رایانه افزار نرم

شود، همچنـین جـامع تعهـدات مـورد      فقط به تعهدات و وظایف طرفین متعاملین منحصر می
گیـرد، و نیـز شـامل     برمیاصحاب معامله را در تعهدات عمده تمایل طرفین نیست، زیرا فقط

گردد، بـه ایـن سـبب کـه اینکـوترمز منحصـر بـه کاالهـاي          کاالهاي غیرمادي و نامرئی نمی
اینکـوترمز جـایگزینی بـراي قـرارداد نیسـت، بنـابراین موضـوعات        . محسوس و مرئی اسـت 

آثـار نقـض و   همچون انتقال مالکیت کاال، سایر حقوق مربوط به مالکیـت، نقـض قـرارداد،    
  .گیرد همچنین معافیت از مسؤولیت اصحاب دعوي یا متعاقدین را در بر نمی

                                                                                                                       
  .ورد تجدیدنظر قرار گرفته استم 2000و  1980،1990، 1976، 1967، 1953هاي  اینکوترمز در سال .1
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اگـر  . ها کـاربرد دارد  از طریق دریا یا آبراه نقل و حملاصطالح سیف در اینکــوترمز، تنها در 
طرفیـــن قصد تحویـل کـاال یـا عبـــور آن از لبـه کشتـــی را نداشتـــه باشـند، بایـد از اصـطالح           

یـا   )C.I.P. = Carriage and Insurance Paid to(»  اخت کــرایه حمل و بیمه کاال تا مقصـد پــرد«
  .اصطالح دیگري استفاده کنند

  
  2010وضوح وظایف طرفین قرارداد بیع در اینکوترمز  -10-2

هم مانند سوابق خـود فقـط حکایـت از درج ایـن      2010باید توجه داشت که اینکوترمز 
هـا و ضـمان مربوطـه    د و به بیان وظایف خریـدار و فروشـنده و هزینـه   شروط در قرارداد دار

نیز قرارداد نیست و حاکمیتی بر قـانون حـاکم بـر قـرارداد      2010اینکوترمز . شودمحدود می
کند که مالکیت باید در چه زمانی منتقل شود و ثمنـی  این اینکوترمز مشخص نمی. نیز ندارد

اسبه و پول پرداخت و اعتبارات را هم در بر نمی گیرد را که باید پرداخت شود و یا پول مح
)Darabpour, 1374 (H.Sh), P. 86.   به بعد 86. ، ص1374پور،  داراب .(  

جا ما را غنـی از توضـیح و   اي این وظایف در دو گروه قواعد به طور یکجدول مقایسه
ــا کنــد، ضــمن اینکــه وظــایف آنهــا را در مقا تشــریح وظــایف طــرفین در ســیف مــی یســه ب

    .اصطالحات دیگر نشان می دهد
  2010جدول وظایف فروشنده بر اساس اینکوترمز 

  
حقوق و 
وظایف 
  فروشنده

EXWFCAFASFOBCFRCIFDATDAPCPTCIPDDP

بارگیري بر 
  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  خیر  کامیون

هزینه هاي 
گمرکی 
  صادرات

  بلی  بلی  بلی  بلی  یبل  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  خیر

حمل به بندر 
  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  خیر  مبدأ

تخلیه از 
کامیون در 

  بندر صادراتی
  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  خیر  خیر

هزینه 
به بارگیري 
  کشتی

  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  خیر  خیر  خیر
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حمل به بندر 
  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  خیر  خیر  خیر  خیر  وارداتی

هزینه تخلیه 
به بندر 
  مقصد

  بلی  بلی  بلی  بلی  بلی  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر

بارگیري 
کامیون در 
  بندر مقصد

  بلی  بلی  بلی  بلی  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر

حمل به بندر 
  بلی  بلی  بلی  بلی  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  مقصد

  خیر  بلی  خیر  خیر  خیر  بلی  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  بیمه
هزینه هاي 

گمرکی 
  وارداتی

  بلی  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر

مالیات 
  بلی  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  واردات

  
  قرارداد سیف در حقوق ایران -11

هـا، در نوشـته   اصول قراردادها در سیستم حقوقی ایران و تعهـدات متعاقـدین و آثـار آن   
اي بحـث شـده اسـت کـه محققـین       حقوقدانان و هم در کتب فقهـا بـه نحـو بسـیار گسـترده     

ولی سیف قراردادي است که به سبب نیازهاي روزمره تجاري . توانند بدان مراجعه کنند می
به وجود آمده و با چندین قرارداد دیگـر در هـم آمیختـه و در تجـارت بـین الملـل مرسـوم        

 10عنوان خاصی در قانون داخلی ایران ندارد و صرفاً تحت مقررات ماده گردیده است که 
هرچند سیف در قوانین موضـوعه ایـران جایگـاهی نـدارد، لـیکن      . گیرد قانون مدنی قرار می

در اینجـا،  . شـوند  قراردادهاي زیادي تحت این عنوان، در تجارت خارجی منعقد و اجرا مـی 
ونه قراردادها برخی از مسائل حقـوقی آن طـرح و در   به فرض حاکمیت قوانین ایران بر اینگ

  .ي رفع تنگناها به طور مختصر گفتگو خواهیم کرد خصوص شیوه
  

  طرح برخی از مسائل حقوقی -11-1
نام و بـا شـرایط عامـه     انعقاد و اجراي قراردادهاي سیف به عنوان یکی از قراردادهاي بی

، بیمـه و قراردادهـاي   نقـل  و حمـل ا قراردادهاي ها، در حقوق ایران، با توجه به تلفیق بیع ب آن
مثل بازرسی کاال و صدور گواهی مطابقت و غیره و تحصیل جوازها و رعایـت   تبعی دیگر،

شرایط بازار و عرف تجار، پیچیدگی خاصی دارد؛ زیـرا در ایـن سیسـتم حقـوقی، حتـی در      
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لین بـه ویـژه در مـورد    نام اختالف نظرهاي زیادي در حقوق و تعهدات متعام قراردادهاي بی
زمان انتقال مالکیت و ریسک وجود دارد، و این اختالفات با به کارگیري قرارداد سیف بـه  

  .شود، بلکه بر شدت آنها افزوده خواهد شد خودي خود حل نمی
در حقوق ایران، حقوق و تعهدات و وظـایف طـرفین تفکیـک نشـده اسـت و از طریـق       

ي جبـران   بـرد و نحـوه   به وظـایف و حقـوق متعاقـدین پـی     توان  مراجعه به آثار قرارداد، می
شود، تعهـدات و   لذا همانگونه که مالحظه می. خسارت را نیز باید در خیارات جستجو کرد

حقوق متعاملین در این سیستم حقوقی، به طـور مجـزا از آثـار قـرارداد و خیـارات، احصـاء       
زمان مذاکره، انعقاد، اجرا و رفع از جمله در (نشده و همین امر در تجارت از جهات عدیده 

  .آفرین است بر و مشکل براي تجار زمان) اختالفات
ــد شــده و در      ــران، منعق ــوق ای ــت حق ــوان ســیف، تحــت حاکمی ــا عن ــراردادي ب اگــر ق

اینکـوترمز در آن قیـد نشـده باشـد، انجـام      ) مثالً(قراردادهاي نمونه درج نگردیده یا شروط 
هـا و مجوزهـا،    نامه ها، بیمه سازي اسناد، فاکتورها، بارنامه هبسیاري از تعهدات، از جمله آماد

پاسخ خواهد ماند  قبض اسناد صدور و خروج و گمرك، بدون وجود شروط قراردادي، بی
  .یابی گردد تا اینکه به عرف و رویه تجاري متوسل شده و پاسخ

یـد و فـروش   از آنجا که مادر عقود این سیستم حقوقی، یعنی بیع، براي قراردادهـاي خر 
ساده داخلی طراحی شده و انجام تجارت خارجی با تلفیق قراردادهاي متعدد مورد نظر مقّنن 

هـاي   المللـی و شـیوه   نبوده است، نباید انتظار داشت که تعهدات و حقوق تجار در سطح بین
هر چند هیچ پرسشی با . بندي شده باشد ها، در حقوق ایران تفکیک و طبقه جبران خسارت آن

ماند، ولی بازرگانان مایلند که در زمـان انعقـاد    پاسخ نمی ه به اصول و مبادي حقوقی بیتوج
ها و صدور  توانند منتظر تصمیم دادگاه قرارداد، حقوق و تعهداتشان معلوم و معین باشد و نمی

آراء متهافت و در نهایت ایجاد رویه قضایی بمانند؛ چون این امر، حتی در مورد آراء وحدت 
که در دعاوي بعدي قابلیت اعمال دارد، مخالف اصل سرعت در گردش کاال و ثمن و رویه 

هـاي   توانـد پاسـخ   هر پرسشی در این سیستم حقوقی مـی . کسب منفعت و دفع منقصت است
ها ممکن است بدیهی به نظر برسد؛ مثالً قبض مبیع  هر چند برخی پاسخ. متفاوت داشته باشد

خریدار صورت گرفته که کنترل عملی کاال در اختیـار  در قرارداد سیف در صورتی توسط 
ي او یا  اگر کنترل مبیع در اختیار فروشنده یا نماینده. ایشان یا نماینده وي قرار داده شده باشد

طرف متأثر از وي قرار گرفته باشد، تسلیم صورت نگرفته و قبض واقع نشده است  شخص بی
  ).ایران.م.، ق367ماده (
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یفی که تابع حقوق ایران است، فروشنده به یکی از وظایف خود مـثالً  اگر در قرارداد س
یــا بیمــه کــردن کــاال عمــل نکنــد و مبیــع را بــراي خریــدار توســط  » بارنامــه دریــایی«ارایــه 
طرف ارسال کند، آیا باز هم قواعد کلـی انتقـال ریسـک طبـق قـانون       ي بی کنندهنقل و حمل

ي فروشـنده اسـت؟    قـررات، ریسـک بـه عهـده    شود یا بر خـالف ظـاهر قـوانین و م    واقع می
  .پاسخگویی و استدالالت در این زمینه متفاوت است

» تعیین زمان بـارگیري «همچنین معلوم نیست که اگر خریدار به تعهد قراردادي خود در 
ي تلف مبیع قبل از قبض  در مقابل فروشنده عمل ننماید، باز هم قاعده» تعیین مقصد کاال«یا 

ر حاکم باشد آیا خریدار در این حالت، به صورت یک طرفه ریسک کاال حاکم است و اگ
  ي فروشنده قرار نداده است؟  را به عهده

قرارداد سیف، ) نه در تجارت ایران(گردد که درحقوق ایران  با این توصیف، معلوم می 
نام ندارد؛ هر چنـد بسـیاري از مطالـب، مثـل بحـث ضـمان        مفهومی خارج از قراردادهاي بی

عاوضی، به طور گسترده مطرح شده است، ولی در ماهیـت سـیف و همچنـین زمـان قـبض      م
شـود بحـث جـامعی مطـرح نشـده       مبیع یا اسناد که ضمان از آن لحظه به خریدار منتقـل مـی  

اگر نقض تعهد خریدار، موجب ابقاي مبیع در ید فروشنده باشد و حاکمی هم یافـت  . است
م از قبض آن، چنانچه معمول است، خـودداري کنـد،   نشود که مبیع را تحویل گیرد یا حاک

قـبض در سـیف چـه    . ي فروشنده باشد معلوم نیست کماکان تلف مبیع قبل از قبض به عهده
کند یا خیر؟ قـبض اسـناد توسـط     دهد؟ آیا قبض اسناد کفایت از قبض مبیع می موقع رخ می

نده است، در چـه زمـانی   سیستم بانکی مستقل چطور؟ مالکیت، موقعی که اسناد به نام فروش
باشـند   شود؟ آیا تعیین و تبیین تعهدات خریدار و فروشنده در راستاي خیاراتی مـی  منتقل می

که کارآیی مفیدي ندارد؟ آیا در قرارداد سـیف هـم ایفـاي عـین تعهـد الزامـی اسـت و در        
د صورت نقض تعهد، دادگاه شمشیر خود را از راه بسیار دور به روي متخلف ناشناس خواه

کشید تا عین مبیع فروخته شده را تحویل دهد یا عین مورد تعهد را براي قرارداد اختصـاص  
منتفی شده است؟ آیا شیوه ي تعیین میزان ) که امکانش وجود ندارد(دهد، یا بحث از اجبار 

هاي پیشین، آیـا شـرایط روز    شود؟ با توجه به پرسش خسارات محدود به میدان خیارات می
المللـی در حقـوق داخلـی نیـز تعریـف گـردد و        که اصطالحات تجاري بین کند ایجاب نمی

هـا از قبـل    حقوق و تعهدات اطراف قراردادهاي اصلی و تابعه و طـرق جبـران خسـارات آن   
  بندي شود؟تعیین و طبقه
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  تالش در جهت رفع تنگناها -11-2
لی قواعد المل همانگونه که عنوان شد در حقوق ایران، در خصوص حقوق بازرگانی بین

و مقرراتی جز آنچه در اصول و کلیات حقوقی آمده اسـت، وجـود نـدارد، بنـابراین، جمـع      
ها در مفهـوم عرفـی آن، موضـوعاً منتفـی      سازي آنآوري، تدوین، تنقیح قوانین و هماهنگ

ولـی طـرح و   . بندي و تنقـیح داشـته باشـد   است چون قانونی وجود ندارد که احتیاج به طبقه
المللـی کـه همـراه بـا قراردادهـاي       اینگونه قوانین، به ویژه در مورد بیع بینتدوین و تصویب 

، بیمه، بازرسی و نظارت، کسب جواز کیفیت و استاندارد، کسب مجـوز  نقل و حملهمچون 
متأسفانه، برخی اشـخاص مجهـوالتی در   . واردات و صادرات و غیره، از اهم واجبات است

در . با تـالش علمـی آن را تبـدیل بـه معلومـات کننـد      بینند که  حقوق بازرگانی خارجی نمی
امکان دارد قوانین تکراري، عام و خاص یا متضاد و مشابه یا ناسخ  هاي دیگر حقوقی، زمینه

المللـی چنـین    ولی در حقوق ایران، راجـع بـه بازرگـانی بـین     و منسوخ زیادي موجود باشد،
جـود دارد،  المللـی و  در سـطح بـین   مشکلی وجود ندارد و با قوانین و مقـررات فراوانـی کـه   

ي  جامعی را در این خصوص تصویب کرد، مشروط بر اینکه مجموعـه  توان قوانین تقریباً می
. متخصصین مختلف، که علم و فن تدوین دارند، در این کار با تمـام تـوان همکـاري کننـد    

شـد یـا   اي نیست که یک فرد اطالعات جامعی از همـه روابـط حقـوقی داشـته با     امروز دوره
کتب غربی یا حتی فقهی ترجمه و جزء قوانین کشور شود، زیرا اینگونـه قـوانین، عـالوه بـر     

آفرین خواهد بـود   ناهمگون بودن با فرهنگ داخلی و یا به روز نبودن برخی از آنها، مشکل
  .و کارایی الزم را نداشته و دوامی نیز نخواهد داشت

  
  ثمره بحث -12

  :وان ثمرات بحث را در نکات ذیل خالصه کردت با بررسی مطالب مطروحه می
تـوان گفـت قـرارداد سـیف در برخـی       در خصوص ماهیت قرارداد سیف مـی : نکته اول

کشورها، از جمله ایران، با وجـود اینکـه قراردادهـاي متعـددي تحـت همـین عنـوان منعقـد         
در . داردقـانون مـدنی نـ    10نام موضوع مـاده   شوند، معناي حقوقی جدا از قراردادهاي بی می

، مانند سلف خود، سیف اصـوالً قـرارداد نیسـت بلکـه اصـطالحی تجـاري       2010اینکوترمز 
براي تعادل منصفانه تعهدات و حقوق خریدار و فروشنده است که قابلیت درج در قـرارداد  
بیع را دارد پس، نباید بدون قرارداد صرفاً اینکوترمز را بر روابط حاکم کرد چون بسیاري از 
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جواب خواهد ماند و گاهی سیستم تعارض قوانین براي حل اختالفات بـه قـوانینی    مسائل بی
دهـد کـه اصـحاب دعـوي یـا احـدي از آنهـا تصـور آن را          هـایی ارجـاع مـی    یا کنوانسـیون 

درکشورهایی مانند انگلستان، سیف از عقود معین است که وظـایف و حقـوق   . اند کرده نمی
آن تـا حـدود زیـادي بـا رویـه قضـایی و حتـی         طرفین به روشنی تشـریح شـده و تنگناهـاي   

  .قانون بیع کاال مرتفع گردیده است 1994اصالحیه 
از آنجا که هدف از قراردادهـاي تجـاري، تبـادل کـاال و ثمـن، اجـراي قـرارداد و        : نکته دوم

جلب منافع اقتصادي در راستاي حقوق و تعهدات روشن طـرفین اسـت، تـا آنجـا کـه مـرتبط بـا        
در سـطح بـین المللـی ذات    ) از جمله سیف(شود، نباید براي قراردادها  ف میصحت و بطالن سی

مستقلی مثل عقود معین ایران تعریف کـرد کـه شـرط مخـالف بـا ذات آن سـبب بطـالن معاملـه         
گردد؛ به جاي آن باید استاندارد هر قرارداد مشخص شود کـه عـدول از آن، حـداکثر حقـوق و     

بـه همـین دلیـل اسـت کـه در      . ی باعث بطالن عقـد نگـردد  تعهدات را تحت الشعاع قرار دهد ول
اي، در  حقوق انگلستان، شرط خالف مقتضـاي ذات سـیف مطـرح نیسـت چـون ذات جداگانـه      

مفهوم عقود معینه برخی کشورها، براي آن مطرح نیست و اگر هـم مطـرح باشـد مبطـل قـرارداد      
ت مطروحـه، تفـاوتی نـدارد و    نبوده و با شرط خالف مقتضاي اطالق آن، جز تغییر نـام و تعهـدا  

شـرط خـالف مقتضـاي اسـتاندارد     ) که دارد(اگر هم استانداردي در مورد آن وجود داشته باشد 
در این حالـت، نیـز چنانکـه در مباحـث مطروحـه دیـده شـد        . ممنوع نیست، هرچند معمول نباشد

بالاثـر  گاهی در حقوق انگلستان حکم صادر شده که شرط خالف مقتضـاي اسـتاندارد باطـل و    
در مواقعی نیز که بـه ایـن   . اند است و برخی قضات نیز در احکام خود از این دیدگاه تبعیت کرده

شرط اثرات قانونی بار شده، صرفاً ماهیت قرارداد و تعهدات تغییر یافته و نوع دیگـري از قـرارداد   
توجه داشـت  این است که باید در معامالت . با آثار خاص خود، پا به عرصه وجود گذاشته است

کنـد   که شرط خالف استاندارد گاهی حقوق و تعهدات اصلی طرفین را به طور کلی منقلب مـی 
  .و باید به شدت مراقب اینگونه تغییرات بود

گردنـد،   شوند و یا اصوالً اجرا نمـی  در قراردادهایی که به صورت ناقص اجرا می: نکته سوم
در ایـن راسـتا، در قـرارداد    . اوت اسـت مسئله ضمانت اجرا از سیستمی به سیسـتم دیگـر متفـ   

  نام، دقت در دو نکته از اهمیت بسزایی برخوردار است، سیف، مثل سایر قراردادهاي بی
تقاضایی بیهـوده  ) لو مشمول قوانین سیستم کامن(تقاضاي ایفاي عین تعهد در قرارداد سیف : اوًال 

  .باشد ثمر می غالباً بی ساز و هاي حقوق نوشته مشکل است و در بازرگانی خارجی سیستم
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فروشنده آزاد است با نقض قرارداد، کاالي فروخته شده با قرارداد سیف، را حتـی در  : ثانیًا 
مواردي که مالکیت آنها به خریدار منتقل شده است و فروشنده هیچ مالکیتی نسـبت بـه آن   

داشـته   ندارد، به شخص ثالث بفروشد، بدون اینکه بحث از فـروش مـال غیـر قابلیـت طـرح     
با توجـه بـه اصـل بـودن      -در این صورت، هرچند ماهیت قرارداد سیف تغییر نکرده، . باشد

مسؤولیت فروشنده به پرداخت خسارات تقریباً  -پرداخت خسارت به جاي ایفاي عین تعهد 
  .گردد از قبل تعیین شده محدود می

ی که هماهنگ با ضرورت طرح و تدوین و تصویب قانون در مورد اصطالحات: نکته چهارم
المللی باشد، در ایران، به علت فقدان قوانین، با توجه به مبـانی اصـلی    هاي بازرگانی بین واژه

و حقوق کشورهاي دیگر، غیر  2010حقوق داخلی، حقوق و تعهدات طرفین در اینکوترمز 
رت تـوان بـه صـو    ي جلب منفعت و دفع ضرر می این قانون را تنها با فلسفه. قابل انکار است

ي کشف براي وضع قـانون تـالش شـود،     مفید و کاربردي تصویب کرد و مادام که با نظریه
  .آفرین و زودگذر به ارمغان نخواهد آورد بار و زیان اي جز وضع مقررات زیان ثمره

تا حدود زیادي روشن است و در حقوق انگلسـتان   2010حقوق و تعهدات طرفین در اینکوترمز 
مشکالت در تفاهم تعهدات و حقوق طرفین منتفـی گردیـده، حکیمانـه بـه      نیز بسیاري از موانع و

هـاي مفیـد آن، الگـوي مناسـبی بـراي قـوانین داخلـی         رسد کـه تمـام یـا حـداقل قسـمت      نظر می
بـا ایـن توصـیف، اینکـوترمز     . کشورهایی قرار گیرد که هنـوز در ایـن خصـوص قـوانینی ندارنـد     

توانـد   می) از جمله انگلستان(دریایی  نقل و حملو حقوق دریایی کشورهاي داراي صنعت  2010
نقطه شروعی براي وضع قانون یا قبول اصطالحات تجاري مرسوم به عنوان بخشی از قانون ایـران  

  .باشد تا تجار را از سردرگمی برهاند و چراغی روشن براي داوران و قضات باشد
قراردادها، تصمیم گیري سـریع  گونه تا پیش از تصویب قانون الزم در مورد این: نکته پنجم

هاي از پیش تعیین شده استفاده شود، زیرا تـوازن   کند که از فرم در انجام تجارت ایجاب می
هـایی حکایـت از    ها و کاربرد وسیع چنین فـرم  قدرت اقتصادي طرفین در تنظیم اینگونه فرم

ات طـرفین،  از طـرف دیگـر روشـن بـودن حقـوق و تعهـد      . ها دارد عادالنه بودن و فایده آن
هاي جبران خسارات در مواقع نقض قرارداد و نحوه حل مسائل مرتبط با آن، قضات و  شیوه

ریزي و جلب سود و منفعت مناسب و تـالش   گیري و تجار را در برنامهداوران را در تصمیم
  .و الحمد هللا. کند در جهت رفع و دفع ضرر، هدایت و رهبري می

  



35 سیف و شروط خالف مقتضاي استاندارد آن

  منابع
  فارسی) الف

ــا تعــاریف و اصــطالحات  «، )1371(مســعود، ســري میدرضــا و طــارمح، زاده اشــرف آشــنایی ب
هــاي  مجموعــه، مؤسســه مطالعــات و پــژوهش 1ي شــماره  ، ضــمیمه»اقتصــادي- بازرگــانی
.بازرگانی

ــا تعــاریف و اصــطالحات  «، )1372(مســعود، ســري حمیدرضــا و طــارم، زاده اشــرف آشــنایی ب
.هاي بازرگانی و پژوهش ، جلد ششم، مؤسسه مطالعات»اقتصادي- بازرگانی

مطابقت حقوقی کاال با قـرارداد در کنوانسـیون   «، )1386(فرشته، اصغري آقمشهدي و اسکندري
در کتـاب حقـوق مـدنی تطبیقـی، نوشـته       ،»و حقوق ایـران ) 1980وین (المللی کاال  بیع بین

سـمت و مؤسسـه   . ، به مناسبت نکوداشت دکتر سید حسین صفایی41صجمعی از مؤلفان،
  .قوق تطبیقی دانشگاه تهرانح

هاي حقوقی آلمـان، فرانسـه و    در قرارداد فروش در نظام انتقال مالکیت« ، )1382(امینی، منصور،
.153ص ، 37، شماره دانشگاه شهید بهشتی ، مجله تحقیقات حقوقی»ایران

سـه جلـد،   ؛ در »المللی حقوق بیع بین«پور، مهراب،  ترجمه داراب، )1374(جمعی از نویسندگان، 
  .دانش، چاپ اول کتابخانه گنج

  . ، نشر دانا، چاپ اول»المللی هایی از حقوق بازرگانی بین جنبه«،)1374(پور، مهراب، داراب
  .دانش، چاپ اول ، کتابخانه گنج»قاعده مقابله با خسارات«، )1377(پور، مهراب،  داراب 

  . ، انتشارات مجد، چاپ اول»ارج از قراردادهاي خ مسؤولیت«، )1387(پور، مهراب،  داراب
، شـماره  مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، »ثمن شناور«، )1377(پور، مهراب،  داراب

  .221ص ، 21- 22
مجله تحقیقات حقوقی دانشـگاه  ، »ارزیابی تطبیقی ایفاي عین تعهد«، )1379(پور، مهراب،  داراب

  .189، ص 29- 30، شماره شهید بهشتی
حقـوق بیـع   «، )1384(اکبـر،  و میرزانـژاد،   محمـود ، کاظمی، مرتضی، عادل، سید حسینصفایی، 
. ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول»المللی با مطالعه تطبیقی بین

.، شرکت چاپ و نشر بازرگانی»المللی حقوق بازرگانی بین«،)1381(سري، مسعود، طارم
، در »طال قـرارداد معاوضـی در حقـوق ایـران و انگلـیس     امکان اب«اکبر، میرزانژاد جویباري،

، بـه مناسـبت   41، ص)1386(کتاب حقـوق مـدنی تطبیقـی، نوشـته جمعـی از مؤلفـان،      
  .سمت و مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران. نکوداشت دکتر سید حسین صفایی



1392فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 36

  منابع انگلیسی) ب
Angelo Forte, "Bills of Lading and Containerised Cargoes", The Law Society of 

Scotland Post Qualifying Legal Education, Maritime Law Seminar, 23 February 

1989, Swallow Hotel, Dundee, pp. 62-87, University of Edimburgh.

Atiyeh p (with Herrpers j N. McQueen H L. The Sale of Goods, 11th edition, 2005.

Benjamin’s Sale of Goods, Guest. A.G. (Genral editor).

Book Reviews, "C.I.F. and F.O.B. Contracts (3rd Edition) by David Sassoon", Lloyd's 

Maritime and Commercial Law Quarterly 1985, 1986, London, Lloyd's of London 

Press Ltd. p p 517 

Carr Indiria, "International Trade Law", Cavendish Publishing, 2005. 

Charles Debattista LLD (Malta), MA (Oxon), Reader in Commercial Law, University of 

Southampton, "The Sale of Goods Carried by Sea", London, 1998, Butterworths 

London, Edimburgh, Dublin, pp.306, University of Southampton

Darabpour, Mehrab, "Aspects of International Sale of Goods ", Ph.D. Thesis, Reading 

University, 1992.

Darabpour, Mehrab, "The Unpaid Seller's Remedies, a comparison of the real remedies 

of the seller in English and Iranian law", L.L.M. dissertation, Manchester 

University, 1989.

David M. Sassoon, "Cif & Fob contracts", 1995 Fourth Edition, Sweet & Maxwell, 

Georges R. Delaume - David M. Sassoon, "C.I.F. and F.O.B. Contracts". The American 

Journal of International Law, Vol. 70, No. 1, (Jan., 1976), American Society of 

International Law.

Howard Bennet, Lecturer in Law, University of Nottingham, "The Law of Marine 

Insurance", 1996, Oxford, Clarendon Press, 

James J. Lightburn and Gawie M. Nienaber, "Out-turn clauses in c.i.f. contracts in the oil 

trade", Lloyd-s Maritime and Commerce Law Quarterly, 1987, Part 1, London, 

Lloyd-s of London Press Ltd. pp.568. 

Jason Chuah, "Law of International Trade", Thomason, Sweet & Maxwell, 2005, page 

125-159.

L.C.B. Gower, "C.I.F. Contracts", The Modern Law Review, Vol. 12, No. 2, (Apr., 

1949) Blackwell Publishing on behalf of the Modern Law Review.



37 سیف و شروط خالف مقتضاي استاندارد آن

Paul Todd, MA, BCL, "Modern Bills of Lading", London, 1990, Blackwell Law 

Blackwell Scientific Publications Oxford, London, Edimburgh, Boston, Melbourne, 

pp.332, University of Southampton

Philip W. Thayer, "C.I.F. Contracts in International Commerce", Harvard Law Review, 

Vol. 53, No. 5, (Mar., 1940) the Harvard Law Review Association.

Professor David Powles, "Aspects of Loss and Liability in Marine Insurance", The Law 

Society of Scotland Update, Maritime Law Seminar, 1 October 1991, Treetops 

Hotel, Aberdeen pp. 92-101, "Loss........meaning and types....", University of 

Edimburgh

Professor G.H. Treitel, "Rights of rejection under c.i.f. sales", Lloyd-s Maritime and 

Commerce Law Quarterly, Annual Index 1984, London, Lloyd-s of London Press 

Ltd. 1985, pp.712.

Professor G.H.Treitel, "Damages for breach of a c.i.f. contract", Lloyd-s Maritime and 

Commerce Law Quarterly, 1988, Part 1, London, Lloyd-s of London Press Ltd. pp. 

556. 

Professor G.H.Treitel, "CIF Contracts”, 5th edition, 1997, Sweet & Maxwell limited, 

Chapter 19.

The Hector, Case and Comment, "Owner's or Charterer's bill of lading? The mistery 

deepens", Lloyd's Maritime Commercial Law Quarterly, 1999, General Editor F. D. 

Rose, M. A., B. C. L., Ph. D., M. A., Barrister Professor of Commercial Law, 

University of Bristol pp. 605. 

The Royal Bank of Scotland, "Guide to trading internationally - Contracts and terms of 

trade", http://www.rbs.co.uk/international.

  :ي مورد استنادها پرونده
Alan (Wj) and Ltd v. E l- Nasr Export and Import Co [1972] 2 Q B 189.

Anglo-Russian Merchant Traders ltd v. Bott [1917] 2 K B 679.

Arnold Kerberg v. Blythe Green Jourdain and co [1915] 2 KB 379.

Biddell Brothers v. E Clement Horst Co [1911] I K B 934.

burstale v. crimsdale [1906] 11 com cas 280.




