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 0891کاال مصوب  المللیبینکنوانسیون بیع  در عملکرد خریداران

 

 

 ن امریکائااستاد دانشگاه لویوال و نیواورل، هنری دیب گبریلنویسنده: 

 

 

 چالبطان ، علی محمودیاندرویش پوریان البنینام  :مترجمین

 

 

 اصفهان ایران.کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(، 

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد علوم تحقیقات تهران، 

 ، تهران، ایران.3993ـ  59391تهران، ایران. مربی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، کد پستی 

 

 

 

 .تصمیماتتجارت در  06ـ  13: مواد CISGعملکرد خریداران تحت 

 .: تعهد خریداران برای گرفتن رسید کاالها و پرداخت بهای قرارداد برای کاالها13ماده 

 .: تعهد خریداران برای حصول اطمینان از پرداخت شدن هزینه قرارداد کاالها15ماده 

 : هنگامی که قیمت در توافق مشخص نشده باشد.11ماده 

 .شودمی: قیمت توسط وزن تعیین 10ماده 

 .: محل پرداخت13ه ماد

 .: زمان پرداخت15ماده 
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 .: تعهد صحیح خریدار برای پرداخت19ماده 

 .: تعهد خریدار برای گرفتن رسید06ماده 

اجماالً به عنوان تعهدات برای  توانمی( را CISGکاالها ) المللیبینقرارداد برای فروش  هایتوافقتعهدات خریدار طبق 

گرفتن کاال و پرداخت برای کاالها خالصه کرد. در بسیاری از جوانب هرگونه تعریف دیگری از آن نوعی پاورقی یا شرح 

 دقیقی از این دو تعهد است.

 هامادهر این تعیین شده است. در این مقاله، مسیرهایی را که در مواردی تفسی CISG 06تا  13تعهدات خریدار از ماده 

 داده شده است.بحث قرار  مورد ،را گسترش داده است

 خریدار برای گرفتن رسید کاالها و پرداخت هزینه قرارداد برای کاالها. تعهد: 13ماده 

 .دهدمیرا شرح  المللیبینکلی خریدار در یک مبادله خرید و فروش  هایمسئولیت 13ماده 

و این ماده از سوی دیگر به فقدان توافق قراردادی  کندمیاین بخش تقدم قرارداد در تعریف تعهدات دو طرف را شناسایی 

، تعهدات اولیه خریداران همان کندمی، طبق هر قانونی که فروش کاال را هدایت CISGبین طرفین داللت دارد. طبق 

 .اندگرفتهنشأتقانون اصلی حقیقی  از رخواستهتعهداتی هستند که از قرارداد با سایر تعهدات ب

. از این رو جزئیات شودمیقرارداد، این تعهدات در ابتدا شامل گرفتن رسید کاال و پرداخت بهای قرارداد  13طبق ماده 

. بر این اساس، تصمیمات کندنمیهیچ مشکلی برای دادگاه ایجاد  13دیگر آمده است، ماده  هایمادهاین تعهدات در 

و فقط نکات واضحی را بیان کرده که  آمده اشاره کرده است 13کلی فقط به تعهداتی که در ماده  طور به شدهگزارش

 .شودمیو متعهد به پرداخت هزینه کاالها  دهدمیخریدار در واقع انجام 

 ارداد کاالها: تعهد خریداران برای حصول اطمینان از پرداخت شدن هزینه قر15ماده 

 پول پرداختنی تصویب شد. هایاختالسکه پس از  پردازدمیبه تعهد خریداران برای پرداخت هزینه قرارداد  15ماده 

ضروری است،  هاپرداختکه برای حصول اطمینان از انجام  هایهزینهاز قبیل مراحل و  آنچه هراین تعهد همچنین شامل 

 «ضروری برای توانمندسازی او جهت پرداخت بها متحمل شود. هایهزینهیدار باید خر». فقدان یک توافق متضاد، شودمی

از نظر حقوقی بر دوش خریدار  گذاردمیاز این رو، طبق مواردی که اشاره شد هرگونه هزینه مربوطه که بر پرداخت اثر 

یا  «ینقض و تخلف قبل»به عنوان را دنبال کند که  «قوانین گونهاین»در صورت شکست خریدار  تواندمیاست. فروشنده 

 .شودمینقض قرارداد پیگیری 

در  شدهقیدآمد، مانند شکست در تهیه اعتبارنامه بانکی که به موجب شرایط  دست بهآشکاری  هایگیرینتیجهاز موارد 

در ضمن در چندین مورد به صورت تلویحی به مسأله نوع پرداخت  .الزم و ضروری است 15قرارداد به خاطر نقض ماده 
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پرداخته شده است. از این موارد نتایج مهمی به دست آمد که در جریان کار وقتی  15رایج قید شده در ماده  هایهزینه

رداخت دیگر، پ ، باید در نبود توافقات خاصکندمیمحل تجارت و جایی دیگر تعیین  هایهزینهکه فروشنده محل پرداخت 

به صورت پولی )=نقدی( صورت گیرد. با این حال از یک مورد، این نتیجه توصیه ناپذیر به دست آمد که میزان نقدینگی 

 را کنترل کند. کنوانسیونپرداختی باید به طور قانونی مشخص شود تا نبود توافق در 

 در قرارداد هاهزینهنشدن  مشخص: 11ماده 

اربرد . ککندمیشرط، فاصله بین قصور یا نامشخص بودن شرایط پرداخت در انعقاد قرارداد را پر به عنوان یک  11ماده 

. ونددیگر نادیده گرفته نش ایگونهاین ماده مستلزم این است که به خاطر مشخص نشدن شرایط پرداخت پیشنهادات به 

به طور توافقی در زمان انعقاد قرارداد فروش کاال تحت شرایط  که اندملزمصورت بیان نکردن شرایط پرداخت طرفین  در

 قابل قیاس با شرایط تجاری، هزینه را مطالبه کنند.

تابع هدف و نیت طرفین است و در نتیجه این  11که ماده  گیردمیبه درستی و بدون تناقض صورت  هاگیریتصمیم 

از قبل مشخص شده باشد یا طرفین آن را تعیین کرده  هاقیمترا شرط نکرده، مخصوصاً وقتی که  هاقیمتماده تثبیت 

، قرارداد منعقد کرده هاهزینه/ هاقیمتغیرعملی است اگر طرفین پیرو توافقات بعدی در زمینه  11باشند. در ضمن ماده 

هی برای مرتبط است، آزردن مفسران است و همچنین پیدا کردن را 55و ماده  11یک مسأله ای که به ماده  باشند.

 که: کندمیتصریح  55(5. ماده )هاگیریتصمیم

عهد شدن به مت پیشنهاددهندهتوجه کرد اگر نیت  پیشنهاددهندهقرارداد باید به یک یا چند نفر  در زمان پیشنهاد انعقاد»

ن یکه ضمن تعی شودمیبه تعهدات پرداخت به خوبی مشخص و تعیین شده باشد. یک پیشنهاد زمانی قطعی و مسلم 

 «.کنندمیرا تعیین  هاقیمتکه کمیت و  سازدمینوع کاال، به طور آشکار یا تلویحی شرایطی را تنظیم و مشخص 

در یک  هاهزینهشرایط پرداخت  غیرصریحچون تعیین صریح یا  کنندمیو بررسی  کنندمیاین شرایط را مطالعه  ایعده

که پیشنهاد به همین  شودمیباعث  هاهزینهمدت پرداخت  پیشنهاد الزم و ضروری است، پس نامشخص بودن شرایط و

خبری از  11وجود دارد و اینکه در ماده  11و ماده  55که یک تناقض ذاتی بین ماده  دهدمیعلت رد شود. این نشان 

در قرارداد نیست چون به خاطر نبود یک پیشنهاد قطعی و مشخص قبالً  هاقیمتاصل تنظیم و تعیین شرایط/مدت 

 قرارداد فسخ شده است.

 دو نظر وجود دارد. 55به این نکته توجه نشده که در ماده  55البته در مطالعه ماده 

 ندارد. هاهزینهمدت/شرایط  به نیازاول اینکه یک پیشنهاد باید صریح و مشخص باشد ولی 

 و نوع کاال دارد، پیشنهاد را حاصل هاهزینهین یک بندر/لنگرگاه مطمئن که نشان از تعیین مدت/شرایط دوم اینکه تعی

 .شودنمیکه به علت مشخص بودن اوضاع و شرایط رد  دهدمی
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دت ، مثل شرایط/مشودمیدر این بحث به این نکته توجه نشده که به موجب شرایطی که قرارداد بسته  ،از این گذشته

 ، بایستی بعداً این شرایط مشخص شوند.هاقیمت/هاهزینه

 هایقیمت، در صورت قید نشدن 11که به موجب ماده  کنندمی خاطرنشانمنصفانه قضایی  هایگیریتصمیمخوشبختانه، 

 اظهارنظرهایو تعیین کرد. البته طبق  مشخص را هاهزینه/هاقیمت توانمیدر قرارداد  هاآنیا اصلی بر تعیین  هاهزینه

منطقی و معقول مثل تجارت خارجی کاال، از برخی اصول  هایهزینهفرض مسلم است که دادگاه در تعیین  ،معقوالنه

 .کندمیتبعیت 

 قیمت/هزینه بر اساس ارزش تنظیم: 10ماده 

 15نباشد، ماده این ارزش  کنندهتعییناگر قیمت/هزینه طبق ارزش کاال تعیین شود، ولی در قرارداد خبری از معیار 

 .کنندمیمعیار را برای تعیین قیمت/هزینه تنظیم و مشخص 

اگر در قرارداد مشخص نشده باشد که آیا کاال را باید براساس خالص یا ناخالص  شودمی تأثیرگذاربه ویژه اینکه، این ماده 

یارند. این مع کنندهتعیینروند معامله ارزیابی کرد یا نه. طبیعتاً، عملکرد طرفین در قرارداد، همچنین کاربرد تجارت و 

 روند عملکرد، روند معامله یا تجارت مناسب و عملی نباشد. که کندپس این ماده زمانی کاربرد پیدا می 

نیست حتی توجه زیادی را به خود جلب کرده، این حقیقت را  سازمسئلهاز آنجایی که این ماده در موارد مهم و اساسی 

و تنها در حواشی آن به  شودمی)=چکیده( گزارش Digest22 در 10اینجا فقط یک نمونه ماده  که در کنیممیتأکید 

 .پردازیممیاین ماده 

 پرداخت نقطه: 13ماده 

، در صورتی که طرفین در تعیین آن طبق قرارداد با شکست مواجه کندمیرا مشخص  هاهزینهنقطه پرداخت  13ماده 

و تنها زمانی کاربرد دارد که در قرارداد نه به صورت روشن و نه  شودمیپرداخت  در شوند. این ماده شامل شرایط قصور

 به صورت تلویحی مکان تحویل قید نشده باشد.

، محل پرداخت همان محل تجارت و کار 56اگر در قرارداد نقطه/محل پرداخت مشخص نشده باشد، به موجب ماده 

قطه در ن هاپرداخت ،نشنودپرداخت  ایهزینهکاال یا تسلیم اسناد /مدارک فروشنده است. به هر حال اگر در قبال تحویل 

با این هدف است که قوانین مشمول این ماده  13در ماده  شدهمطرح. اغلب مسائل گیردمیتحویل کاال یا اسناد صورت 

 .گیرندمیبهره برخی موارد از این شرط  هاپرداخترا بازگویی و تأکید کنند، با این حال در تعیین جریان 

افه بر قانون اض ایحاشیهدر برخی مواد  نهبه عالوه، پیرامون مسئله وظیفه اثبات، اینکه آیا پرداخت صورت گرفته یا  

، برای اثبات بار وظیفه پرداخت گیریتصمیممشخص شد که تعهد پرداخت تعهد ایجابی و مثبت خریدار است،  و ؛شودمی

 مطابقت دارد. 15خریدار در ماده  اتتعهدکه با  بردوش خریدار است
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انسجام در رویه قضایی نباشد، مسأله مکان پرداخت به منظور استرداد کاال یا سایر  گونههیچدر جایی که خبری از 

حتی تحت تأثیر  هاهزینهاال  هاپرداختی. گرچه روشن و واضح نیست که شودمیبه غیر از قیمت/هزینه مطرح  هاپرداخت

. در مورد پردازدمیکه به این مسائل  3وجود ندارد، اال دستورات کلی ماده  CISGماده دیگری در  دارند قرار 13ماده 

در مسأله استرداد نقشی ندارد، در عوض، باید به  CISG، رسیممی گیریتصمیمتبعیت نکردن از قرارداد حداقل به دو 

ارض به قوانین را از روی قانون ملی صورت داد. شاید نتایج، نتایج قانون ملی قرارداد منعقد نشده اعتماد کرد و حکم هر تع

 CISGاست. از آنجایی که  CISGکه کسب این نتیجه مستلزم روند غیرمستقیم در طی  آیدمیغلطی نباشد، ولی به نظر 

م اینست که مستلز گیردمیصورت  CISGتوافقی که به موجب  رسدمیدر مسائل امتناع و استرداد نقش دارد، به نظر 

CISG  نداشته باشد آیا بایستی بر قانون دیگری اعتماد کرد. سؤالجوابی برای این 

قانونی  یالمللبینولی ممکن است منجر به سایر معیارهای  شودنمیبه عالوه، این آنالیز لزوماً منجر به قانون محلی )ملی( 

، از دکنمی گیریتصمیمبنابراین، وقتی دادگاهی  ؛کندکردن معامالت حمایت  المللیبینشده و از  CISG کنندهتکمیل

بنی م آیدمی وجود بهدستور خاصی برای جایگاه پرداخت در حکم استرداد ارائه ننموده، یک اصلی کلی  CISGآنجایی که 

 ،UNIDROITاصول  0و  5، 0صورت گیرد، اصلی که به موجب ماده  بر اینکه فرآیند پرداخت در محل سکونت طلبکار

 .شودمیهم تعمیم داده  المللیبینبه سایر قراردادهای تجارت 

از آنجایی که متعهد پرداخت در نقطه تجارت فروشنده براساس قرارداد، بخشی از تعهدات طرفین در زمان عقد قرارداد 

جارت فروشنده اضافی حاصل از تغییر محل ت هایهزینه، تعهد فروشنده به پرداخت 15، پس در نتیجه، بند شودمیتلقی 

نده که اگر فروش یابدمیبا تعمیم دادن این اصل در  دادگاهی. کندمیرا تصریح  هاپرداختپس از عقد قرارداد ولی قبل از 

انجام دهد. این تعمیم نتایج  واگذارشدهرا در مکان تجارت فرد  هاپرداختحق پرداخت را واگذار کند، پس خریدار باید 

ه ک شودمی غیرعادیو احتماالً منحصر به شرایط  شودمیصحیحی در بردارد، فروشنده پاسخگوی هرگونه مخارج اضافی 

 .شودمیبر دوش خریدار  غیرضروریواگذاری حق پرداخت باعث بار/فشار 

 : زمان پرداخت15ماده 

 .کندمیانی را برای پرداخت تعیین زم 15در صورت عدم توافق متضاد طرفین، ماده 

. یردگمی( خرید نقدی را در صورت نبود هرگونه توافق/قرارداد برای اعتبار و موجودی در نظر پرداخت در) قصوراین قانون 

 باید پرداخت شوند. هاپرداختیدر زمانی که کاال یا اسناد مربوطه تحت کنترل خریدار قرار گرفتند، 

(، کنندینمطرفین با قرارداد مخالفت )، در صورت نبود توافق/قرارداد متضاد بین طرفین شودمی اگر کاال با کشتی حمل

و در آن مورد، در صورت تسلیم اسناد  کندمیالزم را  هایبینیپیشبا ارائه سند( )فروشنده در مورد تبادل مستدل کاال 

طبق این اسناد خریدار باید خود کاال را دریافت کند و  . با این حال،رسدمی هاپرداختیمربوط به خریدار زمان پرداخت 

اسنادی مثل اصل تأییدیه کیفیت و مدارک  19باید خاطرنشان کرد که به موجب ماده  هاگیریتصمیمدر نتیجه در 
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. ندسازنمیو خریدار را به هزینه کردن برای کاال متعهد  که در کاال تصرف کند دهندنمیگمرکی این حق را به خریدار 

 35اینست که اگر پرداخت به موقع صورت نگیرد، به موجب ماده  شودمیاستنباط  15به عالوه تصمیماتی که از ماده 

 زمان پرداخت همان زمان آغاز و پایان بهره است.

 هاپرداختیایجابی/مثبت خریدار به  تعهد: 19ماده 

 طبق این گیرندمیانجام  شدهتعیینخریدار بدون هیچ تعهد ایجابی به فروشنده در زمان  هایپرداختی، 19طبق ماده 

از فروشنده رسماً مطالبه نکند و از  شدهتعیینشرط مقرر شد که دستگاه قضایی اروپا دیگر در پرداخت بدهی در زمان 

بیشتر ارجاع داده  کردن آنالیزو بدون  در ماده شدهتعیینبه تعهدات  شدهگزارشاین کار جلوگیری کند. اغلب موارد 

 شودمیباعث  15اعالم کرد شکست خریدار در برآورده کردن شرایط ماده  ایشایستهشدند، با این حال، دادگاه به نحو 

در صورت قصور  19متوسل شود. همچنین در این موارد مشخص شد که طبق ماده  CISGکه خریدار به شرایط دیگر 

. شودمیاصل آغاز زمان بهره تا به دست آوردن آن در نظر گرفته  35توسط خریدار، به موجب ماده  در پرداخت به موقع

 (155)ص 

 : تعهد خریدار به تحویل/دریافت06ماده 

قید شده )تعهدات کلی خریدار( است را به روشنی بیان  13شرایط دوم تعهدات اولیه خریدار را که در ماده  06ماده 

، خریدار باید کاال را تحویل بگیرد. این تعهد هم شامل تدارکات الزم برای تحویل کاال هاهزینهرداخت . عالوه بر پکندمی

 و هم شامل کنترل و بازرسی فیزیکی کاال. شودمی

فرآیند تحویل کاال  ،( مطابقت دارد. در صورت نبود یک قرارداد متضاد35با تعهدات فروشنده به تحویل )در ماده  06ماده 

امکان  ،مگر اینکه فروشنده به شرایط دریافت کاال احترام بگذارد. بسته به نوع معامله گیردنمیریدار صورت توسط خ

فروشنده و خریدار باید به  15مختلف وجود دارد. برای مثال، به موجب ماده  هایزمانعملی شدن تعهدات خریدار در 

هیچ تعهدی  خریدار ،زمانی که تبادالت همزمان انجام نگیردتا  طور همزمان به تعهدات خود عمل کنند در این مورد

 مگر شودنمیندارد. همچنین اگر شرایط حمل کاال در قرارداد قید شده باشد، تعهد خریدار به تحویل /دریافت عملی 

 فروشنده کاال را در اختیار خریدار قرار دهد. 35(bاینکه به موجب ماده )

چاره در اختیار فروشنده قرار  هایراه. در این شرط کندمیشارکت و همکاری را بیان کلی طرفین به م تعهدات: (a) بند

مسئولیت گرفته مثل تعیین مکان دقیق تحویل کاال، یا تعهدات پیچیده مثل فراهم  ترینساده. تعهدات خریدار از گیردمی

 .شوندمیقرارداد تعیین اضافی/جانبی طبق  هایمسئولیتکردن مقدمات حمل کاال. در این موارد، دیگر 

. اخیراً طبق اظهارات یک دادگاه، خریدار ملزم کندمی(: به روشنی مسئولیت خریدار نسبت به کنترل کاال را بیان bبند )

 ( وقتی که نبود توافق و هماهنگی باعث نقض و برهم زدگی نشود.151کاالست )ص  تحویل به
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و  دشوتحویل کاال قصور کند به موجب این شرط نقض قرارداد را باعث میاین یک تعهد مهم است، وقتی که خریدار در 

 (153 ص. )زندهای اصلی، فروشنده از قرارداد سرباز میدر صورت نقض بخش

 

 حواشي

 نیو اورلینز  ،loyolaدانشگاه  ،دی وان داگت ،پروفسور حقوقدان

 آور اجباری است.وجود یک توافق الزام ،البته فرض مسلم -5

های طبق قرارداد و شرایط قید شده در کنوانسیون خریدار موظف به پرداخت هزینه»کند که تصریح می 13ماده  -1

 .ان .یو .13کاال ماده  المللیبینقراردادهای کنوانسیون ملل متحد در زمینه فروش  «کاال و تحویل آنها است

doc. A/conf. 55/93. Annex1 (55  5956آوریل )[CISG ]بعد از این 

تعهدات پرداخت خریدار شامل انجام اقدامات الزمه و تبعیت از تشریفات و »کند: تصریح می CISG 15ماده  -3

را  هاپرداختاست و امکان انجام  االجراالزمآدابی است که در قرارداد یا هر قانونی و هر دستوری قید شده و 

 «.کنندمیفراهم 

5-  CLOUT CASE  در اتحادیه اتاق بازرگانی و صنایع  المللیبینه تجارت ]هیئت حل اختالف مکالم 551شماره

تعهدات پرداخت خریدار شامل انجام  ،CISG 15به موجب ماده »[ )5991اکتبر  53روسیه، اتحادیه روسیه، 

 ته،الب«( کندمیرا فراهم  هاپرداختبوده و امکان انجام  االجراالزماقدامات الزمه و تبعیت از تشریفاتی است که 

 CLOUTو نوع پرداخت است. مثالً ببینید  هاپرداختیقید شده در این ماده پیرامون  هایگیریتصمیم اغلب

CASE  [ )در صورت وجود شک و تردید، مکان پرداخت 5995ژانویه  15]کامرگریچت برلین، آلمان،  56شماره

 مشخص شود(.

CLOUT CASE  [5993 سپتامبر، 53]اوبر لندس گریچت کوبلنز، آلمان،  155ش 

دادگاه محلی بوداپست، مجارستان، ] 11ش  CLOUT CASE )مکان پرداخت همان محل تجارت فروشنده مقرر شود(

 [.5991مارس.  15

افی اض هایهزینهبرای مثال، اگر دولت در مورد صدور پول )= نقدینگی( تعرفه تعیین کند، خریدار مسئول پرداخت -1

 )در صورت مخالفت نکردن با توافق( است. هاهزینهعالوه بر پرداخت 

 RECH DER INTERNATIONALEN WIRI، تثبیت شده در 5990آوریل. 53لندگریچت دوئیس برگ، آلمان، -0

SCH AFT 774(1996) 
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 (برای نقض قبلی قرارداد ایچاره)راه  CISG 35-33ماده -3

)خسارت حاصل از نقض قرارداد(. برای مثال اگر به موجب قرارداد خریدار حق کسب  CISG 35-33ببینید ماده -5

اد به خاطر نقض قبلی قرارد تواندمیاعتبارنامه بانکی با یک تاریخ خاص/مشخص را داد ولی به این حق نرسد، فروشنده 

 برگزیند. ایچارهیا خسارات حاصل از آن راه 

فوریه.  1دادگاه عالی استرالیا، ] 530ش  CLOUT CASE، 1666نوامبر  53ا، ، استرالیQueenslandدادگاه عالی -9

با این حال، در این مورد خریدار متوجه تخلف از تعهداتش نیست، چون فروشنده بندر بارگیری را مشخص )[ 5991

یوان داوری ]د 565ش  CLOUT CASEنکرده بود، حقیقتی که طبق قرارداد شرط الزم تثبیت اعتبارنامه بانکی است( 

که خریداری که هزینه  شدهگرفتهدر ضمن در این دیوان تصمیم  .[5991 ،3593شماره  CASE، المللیبیناتاق بازرگانی 

تحویل تجهیزات را پرداخت نکرده مسئول است، اگر خریدار در تفویض اختیارات به فروشنده فقط بانک را مطلع کند 

را  551ش  CLOUT CASE .گیردمیایط قابل تبدیل/تغییر هم صورت ولی تضمین نکند که فرآیند پرداخت در شر

 .[5991 .اکتبر 53در اتحادیه اتاق بازرگانی و صنعت روسیه،  المللیبینهیئت داوری حل اختالف تجارت ] ببینید

 [. 5995ژانویه.  15]کامر گریچیت برلین، آلمان،  56ش  CLOUT CASE ببینید-56

اوبرلندس ] 155ش  CLOUT CASE .تردید، فرآیند پرداخت در محل پرداخت صورت گیرد()در صورت وجود شک و 

(. هاستپرداختیبرای  شدهتعیین[. محل تجارت فروشنده همان نقطه 5993سپتامبر. 53گریچت کوبلنز، آلمان، 

CLOUT CASE  11ش [ 

 کندمیدادگاه خریدار را مجبور به پرداخت بدهی به فروشنده ) [.5991مارس  15دادگاه محلی بوداپست، مجارستان، 

 اگر بدون دلیل در آن سرباز زد(.

55- CLOUT CASE  [5995ژوئن  36، سوئیس. (5کانتونس گریچت کانتون والیس )زیویل گریچت شوف ] 111ش 

نکردن صریح یا تلویحی  : در صورت انعقاد درست قرارداد و تنظیم نشدن و تعیینکندمیتصریح  CISG 11ماده -51

در صورت نبودن هیچ مخالفت و مغایرتی، طرفین باید توجه داشته باشند که در مطالبه  ها،هزینهشرایط مشخص کردن 

مثل خرید و فروش کاال تحت شرایط انجام تجارت تطبیقی در زمان انعقاد قرارداد به وضوح سخن  هاییهزینهکردن 

 بگوید.

و اتحادیه اتاق بازرگانی و  المللیبینرا ببینید ]هیئت داوری حل اختالف تجارت  539ش  CLOUT CASE مثالً-53

میزان هزینه کاال باید مشخص شود مخصوصاً اگر در قرارداد  CISG 11به موجب ماده "[ )5991مارس.  3صنعت روسیه، 

آتی، بی  هایهزینهحرفی از آن به میان نیامده باشد یا شرطی برای تعیین آن قید نشده باشد، ولی اگر طرفین در زمینه 

 (   "از این ماده استفاده کرد. تواننمیهیچ قید و شرط الزمه به توافق برسند دیگر 
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55- CLOUT CASE [5991آوریل  10فرانسه،  ،]دادگاه استیناف گرنوبل 515 ش 

 در  شدهتثبیت، 5991، 5315، حکم ش المللیبیندیوان داوری اتاق بازرگانی -51

560 ش  CLOUT CASE  (1996, journalDu Droit International 1.19) 

 (.5995 .نوامبر 56 ،)دیوان عالی استرالیا

50- CLOUT CASE در اتحادیه اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا،  المللیبینهیأت داوری حل اختالف تجارت ] 539 ش

 [5991مارس. 3

53- CLOUT CASE [.5993ژوئیه  3]بزیرکس گریچت، سنت گالن، سوئیس،  151 ش 

 در  شدهتثبیت 5999، 3559 حکمش، المللیبینمثالً ببینید: دیوان داوری اتاق بازرگانی -55

BULLETION OF THE ICC INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION 60      

 که در گونههماناز قبل، امری رایج است،  هاهزینه، انجام فرآیند فروش بدون تعیین المللیبیندر تجارت "(، )1665)

 ("( مشخص است11کاال )ماده  المللیبین، فروش 5956آوریل  55کنوانسیون وین 

59- CLOUT CASE [5991سپتامبر  11مجارستان،  ،وان عالی]دی 13 ش 

: اگر هزینه طبق ارزش کاال تعیین شود، در صورت وجود شک و تردید بایستی براساس ارزش کندمیتصریح  10ماده -16

 .CISG 10خالص هزینه/قیمت را تعیین کند. ماده 

 (.)کارایی استفاده از تجارت و روند معامله خرید و فروش CISG 9ببینید ماده -15

11- VICTORIA ALLOYS، در بانک فورتیس. شدهثبتB.R 105 (BANKER.N.D.OHIO  1665سال )هیئت  515

ببینید  .به دو گزارش دیگر رسیدم 10. من تنها در مورد ماده 1655 ،آوریل 56ورشکسته آمریکا در مرز جنوبی اوهیو، 

CLOUT CASE  5995می،  16]اولین دادگاه تجارت ملی، آرژانتین،  15ش (INDUSTRIE BETTCHER.V 

SACIFIA ELASTAR) ،5995دسامبر. 3[، دیوان عالی اتحادیه روسیه، اتحادیه روسیه. 

 :کندمیتصریح  CISG 13ماده -13

 در شرایط خاص دیگر نشد، باید آن را به فروشنده پرداخت کند: هاهزینهخریدار متعهد به پرداخت  اگر( 5 

   (aدر محل تجارت فروشنده 

  (b  تحویل کاال یا اسناد در همان نقطه تحویل کاال. هایهزینهدر صورت پرداخت 
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( فروشنده باید تحمل هرگونه افزایش در مخارج اضافی را که ناشی از تغییر در مکان تجارت او پس از عقد قرارداد 1  

 است، داشته باشد.

ژوئن و  50و  Grenoble de dapple cour [5993 و chamber] 11ش  CLOUT CASE: مثالً ببینید -15

france  وurgencies des – (" .هزینه کاال باید در نقطه تجارت فروشنده پرداخت شود" :)CLOUT CASE  ش

510  

SOCIETE Lorraine des produits metallurgiques v.banque Paribas belgiqu 

 S.A, Societe BUBA Finecoo, cour dlapplel de france, 10 november, 1913 

( )هزینه خرید در محل تجارت فروشنده قابل پرداخت است(، 5995) 035ش  Du Droit المللیبیندر ژورنال  شدهثبت

CLOUT CASE  115ش  

Dzivilgericht des kantons basel- standt,3desember, swiss, 1997    

قابل پرداخت است، در صورت توافق نکردن، در محل تجارت فروشنده  کنندمی)هزینه خرید در محلی که طرفین توافق 

ش  CLOUT CASEدر همان مکان تحویل و تصرف کاال یا اسناد(  ،انتقال کاال یا اسناد هایهزینهیا در صورت پرداخت 

113  

 و پاریس 

Sodime-la rosa v. softlife design ltd. et al, cour dapple de, france, 15october, 1997 

 در  دسترسقابل

CISG فرانسه <http://wize.jara.uni-saarland.de/CISG/decisions/151.97.html 

 ("کاربرد دارد. CISG 13در محل تجارت فروشنده، ماده  هاهزینهدر صورت پرداخت  ")

CLOUT CASE  ان /تاریخ دیگر به اگر طرفین در مورد زم»[ )5993ژانویه  9 ،]اوبرلندس گریچت کولن، آلمان 153ش

خریدار را به پرداخت هزینه فقط بعد از کنترل حق تصرف کاال و اسناد مربوطه توسط  تواندمیتوافق برسند، فروشنده 

 .«خریدار ملزم کند

 مکزیک: [، همچنین ببینید5993ژوئیه،  9]اوبرلندس گریچت مونچن، آلمان،  133ش  CLOUT CASEمثالً ببینید: -11

Juzgado sextode prima instancia del portido de Tijuana , 

Internationales handelsrecht 38(2001) 14 july, 2000 
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 مکزیک اینامهبه همین روش تصمیم گیری شده ولی نه براساس قوانین آئین 

  :کندمیتصریح  CISG 3ماده  -13

 ه افزایش یکپارچگی در کاربرد آن را و رعایتآن را و نیاز ب المللیبیندر تفسیر کنوانسیون بایستی ویژگی  (5

 را مدنظر داشت. المللیبینحسن نیت در تجارت 

باید طبق  اندنگرفتهمسائل مرتبط به تأثیر و نفوذ کنوانسیون که در کنوانسیون به طرز گویایی سر و سامان  (1

 ماهنگهسر و سامان بگیرند یا در صورت نبود چنین اصلی،  دهند،میاصول کلی که مبناء کنوانسیون را تشکیل 

 صورت گیرد. المللیبینبا قوانین 

15- CLOUT CASE  در  شدهثبت( 5995مارس  56)اوبرستر گریچتشون، استرالیا،  515شماره 

Osterreichis che zeitschrift fur rechtsverglei chung 161 (1998) 

CLOUT CASE  351ش [پاریس ،، فرانسهژوئیه 55، 5995 cour dapple de] 

استوار است، عدم توانایی در درک این مسأله که نباید در تفسیر  المللیبینبر پایه معیارهای  CISGاز آنجایی که -19

CISG  را متحیر کرده است. مثالً ببینید: هادادگاهاز قانون ملی استفاده کرد، برخی 

Prime packers, inc.v.notham food trading co, 32.F.supp 2d2.7(N.D.III.2004) 

 به آن رسیدگی کند(. تواندمیبه طور مستقیم به این مسأله نپردازد، قانون ملی آمریکا  CISGدر صورتی که 

از قانون ملی آمریکا استفاده  CISGا متوجه این امر کرد که در تغییر ر هاتجدیدنظر اخیر نظامنامه تجاری آمریکا، دادگاه

 نند:نک

 CISG کاال به توافق برسند، از آنجایی که ایالت متحده در کنوانسیون سازمان ملل المللیبینوقتی طرفین در فروش 

ط . چون اکثر شرایشودمیتبدیل  اجراقابلکاال( دست دارد، کنوانسیون به قانون عملی  المللیبینقراردادهای فروش )

CISG  اصالحیه به طور آشکار با اظهار نظرات رسمی در مورد شرایط  نویسشپیاست، کمیسیون  1به نظر شبیه ماده

CISG  که این کار عملی نخواهد شد چون واردکردن  گیرندمی. با این حال، پس از تأمل، تصمیم آورندمیسخن به میان

، چیزی بیشتر و نمایان تر از حقایق موجود. شودمی CISGو  1بیشتر بین ماده  هایشباهتچنین منابعی باعث ایجاد 

قانون احتمال استفاده نادرست از مواردی که به موجب یک قانون  شرایط باید این نکته مهم را توجه کرد که در تفسیر

 ، وجود دارد.شوندمیانتخاب 

این آئین  563-5(bبخش )اینکه  ،خصوصاً .است CISGیکپارچه و  تجارت نامهقانون آئین  حکم این نوع تفسیر بر خالف

 1ماده  طبق. کندمیهدایت و راهنمایی  هاآنرا در زمینه تفسیر شرایط به لحاظ تاریخچه حقوق عرفی  هادادگاهنامه، 
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 CISG . از طرف دیگر،دهندنمیآن را تغییر  وجههیچاین اصل، اصل مهم و اساسی است و تجدیدنظرها و اصالحیه به 

. کندیمدر رسیدن به یکپارچگی جهانی، راهنمایی  هاآن المللیبینغییر به لحاظ عملکرد هدفمند را در زمینه ت هادادگاه

، به عنوان اصل تفسیر کردن، منع 1داخلی مثل ماده قانون -را ببینید. در این رویکرد استفاده از قانون ملی CISG 3ماده 

 شده است.

36- CLOUT CASE  161ش [فرانسه ،اکتبر 13و  5990 cour dapple de Grenoble]  تمام متن تصمیمات را(

 ببینید(.

35- CLOUT CASE 135 ش [نوامبر و آلمان و  55و  5995oberlardesderidrt celle ]  

 :کندمیتصریح  CISG 15ماده -31

نشد، طبق قرارداد و کنوانسیون او باید هزینه را بپردازد  هاهزینهخریدار در هر زمان دیگر هم متعهد به پرداخت  اگر( 5

 کنترل کاال و اسناد مربوطه حق کنترل و تصرف را به خریدار بدهد. با زمانی که فروشنده

 .کندمیاعمال  اسناد انتقال کاال یا هایهزینهفروشنده چنین شرط پرداخت را برای پرداخت 

که کامالً کاال یا اسناد مربوطه  کندمیشود، فروشنده در شرایطی کاال را ارسال  شرایط حمل کاال در قرارداد قید اگر( 1

 خریدار نخواهد بود اال هزینه پرداخت کاال. عهده برو هزینه تحویل و انتقال  را کنترل کند

حویل یا یط تنیست تا زمانی که فرصتی برای آزمایشگاه پیدا کند، مگر اینکه شرا هاهزینهموظف به پرداخت  خریدار( 3

 پرداخت مورد توافق طرفین، با ایجاد چنین فرصتی مغایرت داشته باشد.

 ببینید: CISG 15ماده -33

Suo malainen  کاال و المللیبینو تعهدات خریدار تحت کنوانسیون وین در زمینه فروش Lief sevon 

lakimiesten Yhdistys:TIDSKRIFT UTCIVEN AV JURIDISKA FORENINGEN I FINLAND 327-

43(1990) 

 در  دسترسقابل

<http:// cisgw30 law.pace.edu/cisg/biblio/sevon.html>. 

  CISG 15(5ماده )-35

این . [5993آگوست.  51]کانتونس گریچت سنت گالن سوئیس.  150 .ش CISG :CLOUT CASE 15(1ماده )-31

ه عنوان اصل اجراء فروش نقدی در صورت حمل کاال با شرط به راحتی گسترش فرآیند تجارت را به کمک اسناد معتبر ب

 .شناسدمیکشتی را تصدیق و به رسمیت 
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30- CLOUT CASE  [5990آوریل  3. ]بوندس گریچتشوف، آلمان، 535ش 

33- CLOUT CASE  [5993آگوست  51]کانتونس گریچت سنت گالن، سوئیس،  150ش 

 [، 5991ژوئیه  13تاک، آلمان، ]اورلندس گریچت روس 115ش  CLOUT CASEببینید -35

CLOUT CASE  [5991مارس،  5]بوندس گریچتشوف، آلمان،  513ش، CLOUT CASE  اوبرلندس گریچت  39ش[

 [.5995ژوئن  53]اوبرلندس گریچت فرانکفورت، آلمان، 5ش  CLOUT CASE [5995ژوئن  55فرانکفورت، آلمان، 

را  هاهزینه در قرارداد و کنوانسیون شدهتنظیم شدهتعیینخریدار باید در تاریخ : »کندمیتصریح  CISG 39ماده -39

 . »هر درخواست تا پیروی از هر تشریفاتی از سوی فروشنده به پرداخت کند بدون نیاز

 36(1665در ) شدهثبت CLOUT CASE ش 531اکتبر و لندگریچت استدالل و آلمان[  51و  1666: ]مثالً ببینید-56

handelsrecht internationals، [5995 15، ژانویه ]ش  193، آلمان، اوبرلندس گریچت مونچانCLOUT CASE ،

]دیوان عالی اتاق بازرگانی، صنعت  CLOUT CASEش  133ژوئیه، آلمان، اوبرلندس گریچت مونچان[  9، 5993]

  CLOUT CASE ش 503[ 5990سپتامبر  56بوداپست، مجارستان، 

  ,Amtsgericht Augsburg)وئیه، آلمان، ژ 19 و 5990]

 CLOUT CASEش  593[ Tribural contonal du valaisدسامبر و سوئیس  16و  5995]

 landgericht Hannover آلمان ،ژانویه 5و  5993

 landgericht Ludwigsburgدسامبر، آلمان،  15 1990

 CLOUT CASE. ش 3[ Amstgericht Oldenburg in Holsteinآلمان و  ،آوریل 15 و 5996]

 CLOUT CASEش  50[ Landgericht Aachenآلمان و  ،آوریل 3و  5959]

55- CLOUT CASE [5993سپتامبر،  53]اوبرلندس گریچت کوبلنز، آلمان،  155 ش 

[، لندگریچیت 5993آوریل و  15]اوبرلندس گریچت دوسلدورف آلمان و  131 .ش CLOUT CASE مثالً ببینید:-51

، 5991اکتبر  0آلمان  ،، آمتس گریچت کل5990ژانویه  11، لند گریچیت موتچن آلمان 5990فوریه  51کسل، آلمان، 

 در  شدهثبت

(5990)Recht Der INTERNATIONAEN WIRSCHAFT 957 

CLOUT CASE  [5991می  51فلد، آلمان، ]آمتس گریچت آلس 556ش 
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CLOUT CASE  اوبرلندس گریچت فرانکفورت  39ش[a.m،  5995ژوئیه  55آلمان] 

 5991می  11، لندگریچت مونخن گالدباخ، آلمان، 5991 اکتبر 0لندگریچت، برلین، آلمان، 

 pretore della giurisdizione di locarno- campagnaدسامبر، ایتالیا،  50، 5995

 schweizerisehe zeitschrift furinternationalesدر ثبت شد ه 

(5991 )001 und Europaisches recht 

CLOUT CASE  [5996آوریل  15، آلمان، هالستین ]آمتس گریچت ولد بنورگ 3ش 

 :کندمیتصریح  CISG 06ماده -53

 تعهد خریدار به تحویل شامل:

(a  امکان تحویل و انتقال کاال را به فروشنده فراهم کندعمل به قوانینی است که از او انتظار می رود تا 

(b  تعهد به تحویل و انتقال کاال 

55- CLOUT CASE  [5993می  55]لندگریچت آچن، آلمان،  53ش 

 CISG 35ماده -51

 CISG 15ماده -50

53- ID 

55- ID 

59- ID ( و دیدن مادهb )35 CISG شودمی. به عالوه فروشنده تا زمان تحویل کاال به خریدار مانع ریسک خسارت .

 CISG 00-36و  03-05ببینید ماده 

 CISG 15ماده  -16

را در اختیار بگذارد، تبعیت  Nachfirstفروشنده اطالعیه  CISG 03(5اگر به موجب ماده ) .06 CISG(a)ماده  -15

 .گرددمی CISG (b)کردن خریدار در اقدامات اختیار دهنده باعث نقض جدی و همراه نشدن با ماده 

  06 CISG(b) ماده -11

13- CLOUT CASE  اوبرلندس گریچت فرانکفورت  39ش[a.m 5995ژانویه  55 ،آلمان] . 
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