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 وین(  0891)  کاال المللیبینخسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع 

 

 

 سامان کریمی نژادمحمد 

 

 

 ـ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی

 وکیل پایه یک دادگستری 

 

 

خسارت تأخیر تأدیه در تر یی برای بررسی هرچه بهتر و جامعهاتالشدر این مقاله  :چکیده

هدف از آن اقدامی برای رفع وین(  صورت گرفته است.  0891المللی کاال )کنوانسیون بیع بین

در این مقاله  گرفتهانجاممطالعات  موضوع می باشد. جانبههمهی و ساماندهی سازشفافابهام، 

سوب شده ربا مح بردهنامبه یقین آنچه در کنوانسیون از آن به عنوان بهره  بیانگر آن است که

شود بلکه جبران ضرر ناشی از نقض تعهدات قراردادی است که متخلف باید بپردازد. حکم نمی

از مقوله ربا با  دلیل عدم وجود زیادی و خروج موضوعی آن به پرداخت کاهش ارزش پول به

توان گفت که عدم جبران چنین خسارتی با اشکال شرعی رو به رو نبوده و حتی به جرأت می

تواند گذاری نه تنها میموازین و مقررات شرعی منافات دارد. توجه به این اصول در امر قانون

وانسیون کنبسیاری از مشکالت و معضالت پیچیده کنونی کشور ما را حل کند. بلکه الحاق به 

کنوانسیون( از نظر سیاسی و اقتصادی به سود کشور است؛ زیرا موجب  98و  98)پذیرش مواد 

المللی ایران و حضور بیشتر کشورمان در صحنه تجارت جهانی و در نتیجه گسترش اعتبار بین

 توسعه اقتصادی کشورمان خواهد بود.

 ا.تأخیر تأدیه، کاهش ارزش پول، ربخسارت  واژگان کلیدی:

 

 

 
صی

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

 
ی 

ضای
م ق

لو
و ع

ق 
قو

ح
م(

دو
ل 

سا
(

 

ره 
ما

ش
42 

د 
جل

 /
1

  /
داد

خر
  

19
31

 
ص 

 /
51

3
- 

51
4

    
  

 

http://www.jolaw.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 514-513، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره حقوق و علوم قضایی 

ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir 

    

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                       پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir      پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

215 
 

 

1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 مقدمه

از آنجا که ضمانت اجرای حق باید کامل باشد و به نحوی باشد که تجاوز به حق را به طور کلی برطرف کند، جبران خسارت 

تری است که بر طبق آن مجموعه ضمانت اجراهایی نیز باید کامل باشد. اصل جبران کامل خسارت خود مصداقی از اصل کلی

شود باید کامل باشد، به نحوی که حق متعهدله به نحو کامل تعیین گردد. این ته میکه علیه متعهد )عهدشکن( به کار گرف

ه پرداخت دیدکننده میزان غرامتی است که متعهد عهدشکن باید به زیاناصل به عنوان اصل محوری در تعیین خسارت، تعیین

دیده در وضعیتی قرار گیرد که در یانکند که در نهایت و در نتیجه جبران خسارت وضعیت زکند. این اصل که ایجاب می

ر از دیده در وضعیتی بهتر یا بدتگرفت. بایستی به نحوی باشد که وضعیت زیانصورت عمل به تعهد در آن وضعیت قرار می

 89و  88وضعیت انجام تعهد قرار نگیرد. این اصل که در کنوانسیون وین مبنای تدوین و تصویب مواد مربوطه از جمله مواد 

را  88کنوانسیون بوده است هرچند به صراحت از آن صحبتی به بیان نیامده است لیکن شورای مشورتی وین ماده  98و 

 (. 39: 0980کننده اصل جبران کامل خسارت اعالم کرده است )رنجبر، منعکس

هدات داخته است، اصوالً تعشود که کنوانسیون به آنها پربا انعقاد عقد بیع، تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می

توانند هر نوع تعهدی را با توافق ایجاد کنند، شود و طرفین میطرفین قرارداد، از جمله تعهدات فروشنده در قرارداد معین می

جز آنچه در قانون به صراحت منع شده باشد در کنوانسیون هم این اصل پذیرفته شده است. مفسران کنوانسیون مبنای این 

دانند که تابع اراده و توافق طرفین است و مقررات کنوانسیون در این زمینه جنبه تکمیلی کنوانسیون می 6ر ماده اصل را د

ها به تأخیر افتاده است، تأدیه کنوانسیون هرگاه یکی از طرفین، ثمن یا وجوه دیگری را که پرداخت آن 89دارد. وفق ماده 

خللی وارد آید.  88ماده  بود. بدون اینکه به حق او در ادعای خسارت موضوع ننماید، طرف دیگر مستحق دریافت بهره خواهد

 دارد:کنوانسیون مقرر می 98همچنین ماده 

 ( چنانچه بایع ملزم به رد ثمن باشد، مکلف است بهره آن را از تاریخ تأدیه ثمن بپردازد. 0

 ( در موارد ذیل، مشتری مکلف است منافع حاصله از تمام یا قسمتی از کاال را تحویل بایع نماید:  2

  چنانچه مکلف به اعاده تمام یا قسمتی از کاال باشد؛ 

  چنانچه اعاده تمام یا قسمتی از کاال عمدتاً با همان وضعیتی که دریافت نموده برای وی مقدور نباشد. ولی با این

 م بطالن کرده یا از بایع مطالبه بدل نموده باشد.وصف، اعال

در دعاوی که موضوع آن دین و از انواع وجه رایج بوده است و با مطالبه داین و تمکین مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، 

ت اه با رعایشاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگ در صورت تغییر فاحش

گردد. )میزان دین را( محاسبه و مورد تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین می

که خسارت تأخیر تأدیه با حدود و  شدمتذکر باید حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند. 

 .ق.م. باشد 220واند مصداقی از فرض سوم در ماده تثغوری که در این ماده آمده می
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شود که توجیه مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون وین مبنی کنوانسیون این سؤال مطرح می 98 و 98با توجه به متن مواد 

در  بر نامشروع بودن پرداخت هرگونه وجهی از سوی متعهدین و مانعیت در پذیرش آن از سوی دولت جمهوری اسالمی آیا

 حقوق ایران مصادیقی مشابه چنین احکامی وجود ندارد؟ و با بررسی قوانین حاکم ملی آیا به لحاظ فقهی پذیرش خسارت آن

شود؟ با بررسی قوانین حاکم بر روابط معاملی افراد به شده از دیدگاه فقهی نامشروع تلقی میگونه که در کنوانسیون مطرح

آید که از حیث قانونی حقوق ایران حاوی احکامی است که عالوه بر مجاز دست میویژه قانون مدنی و تجارت چنین به 

چنین ضمانت اجراهایی را  گونه خسارت به صورت ارادی و قراردادی خود قوانینبینی ایندانستن طرف قرارداد برای پیش

مبنی  208ماده  نون مدنی و حکم آخرقا 01توان به اصل آزادی قراردادی مندرج در ماده تصریح کردند. به عنوان نمونه می

 رهر چه بهت به بررسی  موضوع براساس مطالب فوق و با توجه به اهمیت .بر الزم الوفا بودن قراردادهای خصوصی اشاره کرد

 .پرداخته شده است وین 0891المللی کاال )خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بین

  وین 1891المللی ینبکنوانسیون بیع خسارت تأخیر تأدیه در  ـ1

یر است. بر این اساس پذامکانتردیدی نیست که نقض قرارداد و لزوم جبران خسارت در هر قراردادی به دالیل متعددی 

تدوین مقررات عام حاکم بر کلیه موارد، کاری بسیار مشکل و شاید ناممکن است. در مقابل، آنچه شدنی است، آن است که 

ه ی کبه طورمقررات کلی و جامع تدوین گردد که بتواند موارد مربوط به جبران خسارت قراردادی را تسهیل و روشن سازد، 

 .نمود این مقررات کلی استفادهدر هر موردی بتوان از 

بر اساس مقررات کنوانسیون برای اینکه شخصی که طرف مقابلش مرتکب نقض قرارداد شده، بتواند مطالبه خسارت نماید 

 شرایط ذیل الزم است:

ین از ا باید زیانی به وی وارد شده باشد. این امری بدیهی است؛ زیرا جبران خسارت بدون وقوع زیان قابل تصور نیست و (1

 ک. قابل استنباط است؛ 88ماده 

 باید نقض قرارداد صورت گرفته باشد. صرف نقض قرارداد کافی است و الزم نیست خوانده مرتکب تقصیر هم شده باشد؛ (2

 ک. آمده است؛ 88ماده ضمنی در  به طوربین نقض قرارداد و خسارت وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد. این شرط  (3

هایی است که در حین انعقاد قرارداد و به عنوان زیان ناشی از نقض بینی باشد. خوانده مسئول زیانیشپباید قابل ضرر  (4

بینی ضرر یا عدم آن یک معیار نوعی است. همچنین قابلیت یشپک( معیار قابلیت  88بینی بوده است )ماده یشپقرارداد قابل 

  .باشد بینییشپیزان آن هم قابل بینی نوع ضرر کافی است و الزم نیست میشپ

 شود این است که: استنباط می 88آنچه تحت عنوان شرایط ضرر و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون از ماده 

  بینی باشدیشپضرر باید قابل.  

 این ضرر و نقض عهد رابطه سببیت وجود داشته باشد  
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 «بر اثر نقض عهد»تصریح شده است و شرط سببیت از جمله اول ماده و از عبارت  88بینی در جمله دوم ماده قابلیت پیش

 دیده بتواند درخواست خسارت نماید شرایطی الزم است: یانزگردد برای اینکه استنباط می

ع زیان قابل تصوّر نیست. این باید زیانی به شخص وارد شده باشد. این امر بدیهی است چون جبران خسارت بدون وقو (0

بنابراین اگر نقض تعهّد صورت گرفته باشد ولی خسارتی از آن ناحیه به طرف ؛ ک. هم قابل استنباط است 88حکم از ماده 

کنوانسیون صرف نقض تعهّد امکان مطالبه خسارت تأخیر  89قرارداد وارد نشده باشد متخلف مسئول نیست اما وفق ماده 

 بینی نموده است. یشپنوان بهره را تأدیه در قالب ع

شرط دیگر در کنوانسیون این است که باید نقض قرارداد صورت گرفته باشد، صرف نقض قرارداد کافی است و الزم نیست  (2

گردد و همین قدر که شرایط خوانده مرتکب تقصیر هم شده باشد به دیگر سخن صرف نقض قرارداد، تقصیر محسوب می

( کافی است بنابراین نقض قرارداد شرط ایجاد مسئولیت و ک 88یت قراردادی وجود نداشته باشد )ماده معافیت از مسئول

 وجود حادثه خارجی نظیر قوه قاهره، مانع از ایجاد مسئولیت است.

رداد اباید بین نقض قرارداد و زیان وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد، به دیگر سخن، خسارت وارده ناشی از نقض قر (9

ند کباشد لزوم این شروط بدیهی است زیرا هر فرد مسئول عواقب ناشی از اعمال خود است از دیدگاه کنوانسیون تفاوتی نمی

 که زیان وارده اثر مستقیم یا غیرمستقیم نقض قرارداد باشد.

( 88)ماده  بینی باشدیشپهایی قابل جبران است که از ناحیه خوانده قابل بینی ضرر است، زیانیشپشرط دیگر قابلیت  (8

هایی است که در حین انعقاد قرارداد، به عنوان نتایج حاصل از نقض قرارداد، برای او به دیگر سخن طرف قرارداد مسئول زیان

 (.269، 0982صفایی، بینی بوده است )یشپقابل 

ه باشد آن باید آگاخوانده در حین انعقاد قرارداد در پرتو حقایقی که از آن آگاه بوده یا میبینی است که یشپزیان وقتی قابل 

عیار بینی کند. ممکن است گفته شود که میشپباید بینی کرده، یا مییشپرا به عنوان نتیجه ممکن الحصول نقض قرارداد 

ا بینی برای شخص خوانده است ولی بیشپابلیت بینی زیان یک معیار شخصی است. چون سخن از آگاهی و قیشپقابلیت 

بینی را با توجه به یشپزیرا قابلیت ؛ شود که معیار مزبور جنبه نوعی داردک. استنباط می 88دقت در قسمت آخر ماده 

 العاتپرداخت از آن اطداند که هر فردی در آن وضعیت قرار داشت و به همان فعالیت تجاری میاطالعات و واقعیاتی مؤثر می

ک. الزم نیست زیان وارده اثر مستقیم نقض قرارداد  88باشد. چنانکه گفته شد بر طبق ماده  ناآگاهتوانست ینمبود یا یمآگاه 

آن را  یک شرط دیگر تا حدی به عنوانبینی ضرر، یشپجبران است، ولی قابلیت  قابل های غیرمستقیم همباشد، بلکه زیان

رر، زمان بینی ضیشپبینی نیستند. زمان یشپیرمستقیم ناشی از نقض قرارداد قابل غی دور و هاکند، زیرا زیانیمتعدیل 

ای هو غیرمترقب العادهفوقبنابراین هرگاه، یکی از طرفین قرارداد تصوّر کند که از نقض قرارداد خسارت ؛ انعقاد قرارداد است

ست و بینی اپیشیرقابلغشود باید این مطلب را به اطالع طرف دیگر برساند زیرا این امر در حالت عادی برای وی ایجاد می

 بینی نیست. یشپقابل  هم برای طرف دیگر قرارداد
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باشد به عنوان مثال اگر عدم مطابقت یا عیب یک قطعه کوچک، ینماز این رو در صورت نقض قرارداد مسئول جبران آن 

نه خریدار را متوقف سازد، یقیناً فروشنده در برابر خریدار مسئول نقض قرارداد است. ولی اگر فروشنده در حین تولید کارخا

ورد، بخش آیم به وجودتوانسته بداند که عیب کاال یا تأخیر در تحویل آن، چنین خسارتی را دانسته و نمیانعقاد قرارداد نمی

 کند.یمرا محدود  ک. قلمرو خسارت قابل مطالبه 88آخر ماده 

خیر أکنوانسیون مقرراتی برای مطالبه خسارت در مواردی که استرداد ثمن با ت 98ای بر این قاعده، ماده هبه عنوان تکملّ

زم گرفته ملاین ماده اگر فروشنده متخلف، پیرو فسخ قرارداد که توسط مشتری انجام 0صورت گیرد، آورده است. براساس بند 

 98و  89ف است عالوه بر رد اصل ثمن، بهره آن را نیز از زمانی که آن را دریافت نموده بپردازد. ماده وظّبه رد ثمن شود، م

  کرده است. بینییشدیه وجه نقد دو مطلب را پأخیر تأکنوانسیون در خصوص خسارت ت

خیر در أت زه خسارت ناشی امطلب دیگر مربوط به مطالب دیه به شکل بهره است.تأخیر أنخست آنکه جبران خسارت ناشی از ت

خیر در پرداخت هر نوع أکنوانسیون اختصاص به ثمن ندارد و ت 89و اینکه ماده  باشدیدات نقدی اضافه بر بهره مپرداخت تعهّ

سوم اینکه مطابق ماده  که عالوه بر بهره خسارات وارده را نیز مطالبه کند، دهدید نقدی به طرف مقابل این امکان را متعهّ

با توجه به اینکه در کنوانسیون نرخ و میزان  ک است. 88عد عمومی در ماده ر، مطالبه خسارت اضافه بر بهره تابع قوامذکو

ر موردی در ه گیرییماند که آن را به صورت عام ذکر کنند تا تصمترجیح داده کنندگانینتدو بهره از پیش مشخص نشده و

ک. حاکم  88، روح حاکم بر این ماده را مشابه آنچه بر ماده کنندگانیهاین اقدام تهتر صورت پذیرد. تر و واقعیبه طور ساده

نشان  ،شودید برای وی حاصل مدله در وضعیتی که در صورت اجرای تعهّبود، یعنی جبران خسارت و قرار گرفتن متعهّ

ن، استحقاقی با توجه به اصول کلی کنوانسیوای بود برای تعیین میزان بهره . به عبارتی دیگر این کار راهنما و ضابطهدهدیم

بتوان حداقل بهره هر مبلغی را به  رسدیاز این رو به نظر م یا حقوق حاکم بر اساس قواعد تعارض قوانین مراجعه نمایند.

د در مقررات جبران خسارت چنان محاسبه کرد که طرف متضرر را در موقعیتی قرار دهد که در صورت اجرای به موقع تعهّ

 (.269، 0982صفایی، ) گرفتآن موقعیت قرار می

البته این امکان وجود دارد که قوانین ملی کشورها نصابی برای حداقل، یا حداکثر بهره قرار دهند و پس از حاکمیت قانون 

هره ب امتیاز دیگری که روش کنوانسیون دارد جلوگیری از ورود در بحث ملی یک کشور نصاب بهره بر آن اساس تعیین گردد.

خود تمام خساراتی را که به فرد متضرر مرکب است؛ چرا که محاسبه خسارت وارده به عنوان مبنای بهره استحقاقی، خودبه

 گذارد. یو در نتیجه جایی برای محاسبه بهره مرکب باقی نم گیردیدربر م شودیوارد م
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 یریگجهینت

 توان اذعان داشت که: از آنچه بیان شد می

وجوه دیگر از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر مستحق  ، در صـورت تـأخیر در پرداخت ثمن یا89در کنوانسیون طبق ماده ـ 

 مقرره در خصوصخللی وارد آید. این نکات  88که به حق او در ادعای خسارت موضوع ماده دریافت بهره خواهد بود، بدون این

 :توجه استمـزبور قـابل 

مـقرره ماده فوق منحصر به تأخیر در پرداخت ثمن نیست بلکه خسارت تأخیر تأدیه به هرگونه مبلغ به تـعویق افتاده تعلق ( 0

 .گیردمی

 ر منجر به نـقض قـرارداد گردد.به وجوه مزبو نپرداختن ضرورتی ندارد( 2

شود و با مطالبه آن ر تأدیه( جزئی از خسارات محسوب میبهره )خسارت تأخی هاآنهای حقوقی که در بـرخالف سیستم( 9

 که شخص مـتعهدله مقررشدهامـکانی برای مطالبه خسارات طبق قواعد عمومی نباشد، در کنوانسیون  دیـگر  است ممکن

 .نماید خسارت مطالبه (88تواند عـالوه بر مطالبه بهره وجوه نقد معوقه، طبق قواعد عمومی )ماده مـی

برد و این نظر کنوانسیون نوعی سود پولی است که اگر در اختیار متعهدله بود از آن بهره مـی از تأدیه در واقع خسارت تـأخیر

 .وارد شده باشد قراردادی ممکن است به وی در اثر نقض تعهد کـه اسـت غیر از خساراتی

علت این امر اختالف زیاد  است. نگردیده یین آن نیز مشخصدر این ماده نرخ بهره معین نشده و ضوابط کلی برای تع( 9

 اقتصادی متغیر و احوال ساخت، به عالوه اوضاعکشورها در نرخ خسارت مزبور است که امکان حصول توافق را ناممکن می

بند  8ماده اجعه کرد )تعیین این نرخ باید به قانون مـلی صـالح مر برای است و تعیین یک نرخ ثابت بهره صحیح نیست. لذا

استقراض در محل تجاری  بهره نرخ چنین نرخی را معین نکرده باشد به نظر برخی مفسران، دادگاه باید قانون آن ( و اگر2

 خسارت تأخیر تأدیه قـرار دهد. طلبکار را مالک محاسبه

در این خصوص نیز باید طبق  شودمی پرداخت ای از زمان محاسبه ومـاده مزبور مشخص نشده که بهره برای چه دوره در( 3

 .نمود رجوع صالح به قانون ملی 8ماده  2بند 

 مفروض است. واردشدهکه خسارت  نیست و این الزم اثبات ورود خسارت در مدت زمان تـأخیر در پرداخـت وجه نقد( 6

 :وق داخلی با مشکالت متعددی روبرواستمفسران این است که مراجعه به حق برخی نظر تعیین نرخ بهره در خصوص

 این میان سرگردان در بـهره براساس قانون حاکم بر قـرارداد و قـانون مـقر دادگاه مطرح و قاضی نـرخ ابتدا مسأله انـتخاب

ت بـاید تـوجه داشنپذیرفته باشد و در نـهایت  را بهره شود. به عالوه این احتمال وجود دارد که قانون ملی صالح، پرداختمی

 .امر نظر دارد کـه تـا جای ممکن با مسأله تعارض قوانین مواجه نشود این که روح کنوانسیون بر
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 بین تعیین نماید و در این صورت باید مـعین که قاضی یا داور نرخ بهره را مستقیماً با رجوع بـه مـکانی است پس ارجح این

 رت گرفته یکی را انتخاب نماید.آن معامله صو در بازاری که تجارت متعهدله و مـتعهد یا محل
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