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 (C.I.Fقراردادهاى سیف ) در خسارت جبران و مالكیت انتقالتحلیلی بر 

 

 

 علیرضا محمد زاده

 

 

  واحد کرمانشاهدانش آموخته دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی 

 

 

ح فرا وقراردادهای سیف در بازرگانی بین المللی و معامالت کالن کاال در سط چکیده:

برای حمل ونقل از طریق دریا یا آبراهای داخلی و تنها  ، از اهمیت واالیی برخوردارندمرزی

گرچه سیف از دیدگاه اصطالحات اینکوترمز فقط یک اصطالح است و قرارداد . به کار می روند

محسوب نمی شود، اما قوانین موضوعه و حتی عرف بسیاری از کشورها آن را به عنوان یک 

در گردش مالی و حجم پول  این قراردادها ی کهبه خاطر اهمیتقرارداد قلمداد می کنند. 

 .برای متعاملین و تجار و. و خسارت انتقالی بین طرفین معامله، احتمال ایجاد ورشکستگی

 ، انتقال مالکیت و جبران خسارت می باشدآنهادر  مطروحه یکی از مهمترین مسائل، دارند

ان، ، انتقال ضماز این رو در نوشتار حاضرکه شناخت دقیق و موثر آن، می تواند راهگشا باشد. 

مالکیت و شیوه جبران خسارت در صورت نقض تعهدات در قرارددهای سیف و چگونگی آن 

با نگاهی تطبیقی به قانون فروش کاالها در انگلستان و دعاوی مطروحه در این خصوص و 

 همچنین قوانین مرتبط در ایران بررسی می شود. 

 . ، انتقال ضمانمالکیت، جبران خسارت(، انتقال C.I.Fقرارداد، سیف ) کلید واژگان:

 

 

 مقدمه

تحویل کاال را هنگامی به انجام می رساند که کاال در بندر  که فروشنده بدین معناستدر بیع بین المللی،  CIFاصطالح 

 را بپردازد، اما مسئولیت الزم جهت حمل کاال تا بندر مقصد فروشنده باید هزینه ها و کرایه CIFاز لبه کشتی عبور کند. در  ،بارگیری

ز  تحویل روی می دهد، از حوادثی که پس ا طور هر گونه هزینه اضافی ناشی ازکاال و همین  آسیب دیدن خطر از میان رفتن یا

ب دیدن کاال در یا آسی ه همچنین باید خطر از میان رفتن، فروشند CIFدر اصطالح  فروشنده به خریدار  منتقل می شود، البته
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، فروشنده قرارداد بیمه در نتیجه ریایی  قراردهد.بیمه د حمل ونقل، که مسئولیت آن به عهده خریدار است، را تحت پوششجریان 

پوشش  ، فروشنده تنها ملزم به تهیه حداقلCIFاصطالح  بیمه را پرداخت می کند. خریدار باید توجه کند که طبقرا منعقد و حق 

ز حمایت پوشش بیمه بیشتری برخوردار باشد، یا باید فروشنده درباره این حد صراحتاً به توافق شد. اگر خریدار بخواهد ابیمه می با

فروشنده، کاال را جهت صدور ترخیص کند. ایجاب می کند که  CIFبیمه اضافی را فراهم آورد. اصطالح  برسد یا اینکه خود ترتیبات

یا اصطالحات بازرگانی منتشر  1اینکوترمز در داخلی کاربرد دارد. سیففقط برای حمل ونقل از طریق دریا یا آبراهای  این اصطالح

 رخیب عرفی یا موضوعه قوانین در. شود نمی قرارداد محسوب عنوان به و است اصطالح یک صرفاًشده در اتاق بین المللی بازرگانی، 

 یفس قرارداددر واقع،  .دارد را خود به مخصوص استاندارد و تعابیر اوصاف، که است شده قرارداد شناخته یک عنوان به سیف ها کشور

(CIF) (,1949: 241-245 ,Gower and Sassoon, 1976: 175-176  Delaume )بیمه کاال، هزینه که قراردادی یعنی 

 را سیفقرارداد المللى نیز  بین بازرگانى اتاق( 1831)اشرف زاده و طارم سری، . دهد می قرار تعهدات فروشنده در را نقل و حمل و

 انجام به امىهنگ را کاال تحویل فروشنده که معناست ، بدینمقصد بندر تا کرایه کاال و که اصطالح قیمت است کرده تعریف اینگونه

 یشترینب المللی بین بازرگانی معامالت در سیف که قراردادهای آنجا از. کند عبور کشتى لبه از بارگیرى و بندر در کاال که رساندمى

 حتی مطالبه و اجرا انعقاد، نحوه در اشتباه. دهد می تشکیل را توجهی قابل رقم قراردادها در اینگونه پول گردش دارد، را کاربرد

 علت، همین به. دهد می افزایش را ها آن احتمال ورشکستگی و می آورد بار به تجار برای را زیادی خسارات نقض، از ناشی خسارت

 انتقال زمان مانند سیف، قراردادهای اساسی و مهم موارد بررسیلذا دارد.  زیادی بسیار ارزش این خصوص در حقوقی اطالعات داشتن

 داشته فراوانی اثرات کاربردی می تواند ایران، حقوق با آن مقایسه باالخره و کاال نقص و تلف ریسک و انتقال ضمان لحظه مالکیت،

بنابراین نوشتار حاضر در پی یافتن پاسخی برای این سواالت است: انتقال  .سازد واضح و روشن را ها سیستم برخی ضعف نقاط و باشد

بر این اساس با نگاهی بر  باشد؟ می چگونه سیف در خسارت جبران مالکیت در قراردادهای سیف چگونه صورت می گیرد؟ و طریقه

مسئله انتقال مالکیت، ضمان و جبران خسارت در قراردادهای نظام حقوقی انگلستان و دعاوی که در این راستا به وقوع پیوسته اند، به 

 سیف می پردازیم. 

 معاوضى ضمان و مالکیت انتقال -1

 و کاال انتقال اختیار دعوا، اقامه حق ریسک، انتقال در زیرا ؛است حیاتى اهمیت داراى کاال المللى بین بیع در مالکیت انتقال

 عنوان به توانمى کاال به آیا که است مهم نیز امر این ،مزبور مسائل بر عالوه .دارد اىعمده اثرات ورشکسته طرف پرداخت امنیت نیز

 از دارد اکراه فروشنده بنابراین ،هستند مختلف ملیتهاى از خریدار و فروشنده ،کاال المللى بین بیع در .نگریست ثمن پرداخت وثیقه

 .است نگردیده حاصل آن پرداخت از کافى اطمینان یا و نشده پرداخت ثمن درحالیکه ،شود شریک کسى با مالکیت در اینکه

 ضمان انتقال با که است آن ،باشدمى موردنظر و مقصود الملل بین تجارت حقوق در ریسک انتقال از که آنچه

)داراب پور،  .بگیرد عهده به را (خسارت یا تلف)احتمالى هاىزیان عواقب باید وى ،خریدار به معین لحظه یک در(ریسک)معاوضى

 تمالکی انتقال با همراه ریسک انتقال فروش، قرارداد یک در کشورها، اغلب داخلى حقوق در و کلى قاعده یک عنوان به ( 11: 1831

                                                           
1 Incoterms= International Commercial Terms 
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 بیع رد مخصوصا .گیرند نظر در امر دو این براى را متفاوت زمان دو ،توافق با توانندمى طرف دو و است تغییر قابل قاعده این اما .است

 درلذا  .آنهاست ازجمله سیف قرارداد که است مشهود بیشتر مسأله این اینکوترمز اصطالحات از برخى باالخص و کاال المللى بین

 .گیرندمى قرار بررسى مورد بند دو در معاوضى ضمان و مالکیت انتقال ،قسمت بعد

 مالکیت انتقال -1-1

 که وقتی تا ؛گرددنمى منتقل (کلى عین)نامعین کاالى مالکیت که داردمى مقرر انگلستاننظام حقوقی  در کاال فروش قانون

 معین زمانى کاال(13 و 11 م.)باشند داشته را کار این قصد طرفین که یابدمى انتقال زمانى ،معین کاالى مالکیت و شود معین کاال

 از تن زاره حالیکه در ،است معین مبیع شود، فروخته کشتى یک محموله کل اگر لذا .باشد شناسایى قابل مبیع عنوان به که است

 و اعاوض نیز و طرفین رفتار قرارداد، مفاد به طرفین قصد تشخیص براى .است کلى و نامعین تنى، هزار 11 کشتى یک محموله یک

 قصد ،قضیه هر احوال و اوضاع به توجه با که است آن دادگاه وظیفه بنابراین (کاال فروش قانون 13 ماده.)شودمى توجه قضیه احوال

 ،نطرفی توافق و ارترف به توجه با سپس .است قدم اولین معامله ماهیت طرفین، قصد کردن معلوم براى .سازد مشخص را طرفین

 صالا طرفین اگر عمل در ولى ،رسدمى نظر به ساده ،بیان در قاعده این اعمال .نه یا کرده تغییر ماهیت این آیا که گرددمى مکشوف

 .کندمى مشکل ایجاد باشند، نداشته ذهن در چیزى مالکیت انتقال زمان مورد در

 و بود خواهد ننامعی کاال عموما (است معمول امر این سیف قرارداد در که)شودمى فروخته توصیف واسطه به کاال که هنگامى

 الکیتم هستند، نامعین کاالها که حالتى در. نماید تسلیم خریدار به است مطابق وصف با که را کاالیى هر که است مختار فروشنده

 کاالى یا امعینن کاالى فروش قرارداد که وقتى ،انگلستان قانون طبق .شودنمى منتقل، نکند تخصیص پیدا قرارداد به کاال که زمانى تا

 با روشندهف وسیله به و غیرمشروط صورت به باشد تسلیم قابل که وضعیتى ودر اوصاف همان با کاال و گردد منعقد توصیف با آینده،

 ممکن ضایتر این .شودمى منتقل خریدار به مالکیت یابد، تخصیص قرارداد به فروشنده رضایت با خریدار وسیله به یا خریدار رضایت

 این قاعده ایران حقوق در (کاال فروش قانون13 ماده.)شود اعالم آن از پس یا تخصیص از پیش نیز و ضمنى یا صریح صورت به است

 انتقال که پنداشت نباید ولى (مدنى قانون 813 ماده 1 بند.)شود ثمن مالک فروشنده و مبیع مالک خریدار ،بیع عقد اثر در که است

 نشود، تعیین فروشنده طرف از تملیک مورد فرد تا کلى، مبیع در .است بیع مقتضاى جزء ثمن و مبیع شرط و قید بدون و فورى

 مانزهم انتقال که نخواهند طرف دو است ممکن گاه این، از گذشته .کند پیدا عینى حق خارج عالم در چیزهیچ بر تواندنمى خریدار

 از قبض یا دیابمى تشریفاتى ىجنبه ،عقد که مواردى مانند .بینندنمى کافى را آنان تراضى قانون، دیگر گاه و شود انجام بیع عقد با

 را مالکیت انتقال توانندمى طرف دو دیگر،عبارتبه (113: 1831)کاتوزیان، . شودمى داده قرار تملیک وقوع و عقد درستى شرایط

 از و (113)همان،  آید وجود به بعد ماه دو از آن اثر ولى شود، بسته اکنون عقد که گذارند قرار چنین یعنى بیندازند تأخیر به مدتى

 .است مشابه باشد،مى طرف دو قصد بر مبتنى که انگلستان حقوق در مالکیت انتقال با لحاظ این

 اگر ولى .دکن تسلیم خریدار به را حمل اسناد فروشنده که یابدمى انتقال زمانى سیف قرارداد در مالکیت المللى، بین قواعد در

 شودىم انجام صورت بدین کار این .پذیردنمى صورت قاعده طبق مالکیت انتقال دیگر کند شرط خود براى را حبسى حق فروشنده

 یرىبارگ زمان تا ،شود فروخته خاصى یا معین کاالى که صورتى در .داردمى نگه خود نزد پرداخت زمان تا را حمل اسناد ،فروشنده که
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 دادن ترتیب هب متعهد فروشنده که است سیف قرارداد اساسى شروط از یکى بارگیرى اینکه بر عالوه زیرا ،کندنمى پیدا انتقال مالکیت

 خریدارى هالبت .باشندنمى صدور قابل درست و صحیح صورت به نگردد، کامل حمل قرارداد که زمانی تا نیز بارنامه و نامهبیمه است، آن

 تمالکی، دهد اطالع فروشنده به را امر این و کند رد را کاال وى اگر .دارد را کاالها رد حق هنوز پذیرفته، را اسناد و پرداخته را ثمن که

 هک دارد امکان زمانى ،کاال رد که است گرفته قرار پذیرش مورد ،اصل این المللى بین رویه و گرددبرمى فروشنده به دوباره کاال

 رخ کاال در تغییراتى ،دریایى سفر طول در اگر لذا .است نداده تحویل را قرارداد شرایط با مطابق کاالیى بارگیرى زمان در فروشنده

 .گردد اقامه گربیمه یا و حمل متصدى علیه باید دعوا حالت این در و نیست آن مسئول فروشنده دهد،

 رستادهف خریدار به فروشنده تخصیص توسط عیهالقرارداد،اط براى کاال تخصیص حالت در که است معمول سیف قراردادهاى در

 حاوى و گردد تسلیم خریدار به حمل از پس معین زمانى مدت ظرف باید اطالعیه این که شودمى مقرر قرارداد در عموما .شودمى

 به ترزود هرچه را اساسى اطالعات این تا سازدمى قادر را خریدار کار این .باشدمى بار دقیق مقدار و بارنامه تاریخ کشتى، نام جزئیات

 هشد محسوب فروشنده قراردادى تعهدات جزء امر این باشد، الزامى مذکور اطالعیه ارسال قرارداد در اگر .نماید منتقل بعدى خریدار

 . کند فسخ را قرارداد و کرده در را اسناد که دهدمى خریدار به را حق این آن، انجام در قصور و

 تىح .سازد منتقل را خود آنها،کاالهاى انتقال با و اسناد داشتن با تواندمى خریدار سیف، قرارداد در شد گفته که همانگونه

 نظرات فقه رد، آن قبض از قبل مبیع بیع مورد در .باشد نکرده قبض را مبیع هنوز فقهى اصطالح به و باشد نرسیده مقصد به کاال اگر

 اغلب البته (333 :1111، عالمه حلی،391 :1331 شیخ انصاری،) .است جایز امر این که است آن مشهور نظر .دارد وجود مختلفى

 مکیل کاالى به را کراهت فقها از برخى و( 131)شهید اول، دانند مى مکروه را آن اندداده قبض از قبل بیع جواز به حکم که کسانى

 که معتقدند زیرا( 93: 1113)شیخ طوسی، اند دانسته حرام را کار این فقهاء از اىعده .طعام به برخى و اندداده اختصاص موزون و

 کثرا اینکه به توجه با هرحال در .باشدمى صحیحه صنعى، حدیث حالیکه در ؛است ضعیف ،کندمى جواز بر داللت که حدیث سند

 و قبض از لقب مبیع بیع اینکه به نظر نیز و شودنمى دیده مخالفتى هم ما قوانین در که آنجائی از و دارند بیع این جواز به نظر فقهاء

 .رسدنمى نظر به خصوص این در منعى است، متداول و مرسوم امرى الملل بین تجارت در ،مشاهده بدون حتى

 معاوضى ضمان انتقال -1-2

 اما .باشدمى گونههمین به وضع نیز ایران یحقوقنظام  در.است مالکیت انتقال با همراه ریسک انتقال شد گفته که هماهنگونه

 مالاه و تقصیر بدون تسلیم، از قبل مبیع اگر»کندمى اعالم باب این در مدنى قانون 1833 ماده .خوردمى تخصیص بیع در قاعده این

 رجوع او مقام قائم یا حاکم به تسلیم براى بایع اینکه مگر ،گردد مسترد مشترى به باید ثمن و منفسخ بیع شود تلف بایع، طرف از

 بوىن حدیث بر است مبتنى خود که است شده ،اخذفقها کالم از قاعده این.«است مشترى مال از تلف صورت این در که باشد نموده

 ىول ،است قاعده مطابق قاعده این هرچند که معتقدند دانانحقوق از برخى«بایعه مال من فهو قبضه قبل تلف مبیع کل» معروف

 خالف مرا این و بپردازد فروشنده به را ثمن از بخشى یا تمام او و باشد مشترى آن از ،قبض از پیش مبیع تلف که کرد شرط توانمى

 ودخ اصلى خاصیت قانون و عرف نظر در عقد شود، گرفته آن از اگر که است اثرى عقد ذات مقتضاى زیرا ،نیست عقد ذات مقتضاى
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 مبادله و نیست بیع قانون و عرف نظر در عقد باشد، مشترى آن از مبیع تلف هرگاه که کرد ادعا توانمى دشوارى به و بدهد دست از را

 (131)شهید ثانی،  .است نشده انجام

 از معاوضى ضمان که معتقدند (313 :1119،حسینی عاملی، 131 -138: 1111)عالمه حلی،  بزرگ فقهاى از بسیارى اما

 .باشدمى ابراء یا اسقاط غیرقابل که است شرعى احکام از عوضین، از رجوع و عقد انفساح زیرا نیست، اسقاط قابل حقوق

 آن خالف توانندنمى طرفین لحاظ بدین .دانندمى یجب مالم ضمان اسقاط را آن دلیل( 191 :1838)خوانساری،  فقها برخى

 .نمایند تراضى

 نباشد معینى محل در آنها تسلیم به ملزم فروشنده و باشد کاال حمل متضمن بیع قرارداد اگر المللى، بین مقررات برطبق

 سلیمت خریدار به ارسال جهت کنندهنقل و حمل اولین به ،بیع قرارداد مطابق کاال که شودمى منتقل خریدار به وقتى ،معاوضى ضمان

 حمل تصدىم تسلیم کاال زمانیکه تا باشد، معینى محل در نقل و  حمل متصدى به کاال تسلیم به ملزم فروشنده که صورتی در شود،

 القب که گونه همان قاعده این (کاال المللى بین بیع کنوانسیون 13 ماده)شودنمى منتقل خریدار به ضمان ،نشود مزبور محل در نقل و

 در شىکنرده از کاال عبور با سیف قرارداد در بنابراین .است شده پذیرفته هم سیف قرارداد مورد ودر اینکوترمز در مقررات ،شد اشاره

 .شودمى منتقل خریدار به هم معاوضى ضمان مبدأ، بندر

 خسارت جبران -2

 خسارت عبارت جبران ،ال کامن حقوق در .باشدمى ایران حقوق در مصطلح خسارت جبران از اعم معنایى داراى اصطالح این

 حقوق در .است کرده مقرر نقض حقوق صورت در جبران اخذ یا و حقوق بازیابى اجرا، حمایت یا براى قانون که روشى هر از است

 .است شده فوت له متعهد از که است مقدارى هب (نقد پول موارد اکثر در و) مال اعطاى طریق از خسارت جبران ایران،

 اجبار درخواست .کرد درخواست توانمى را او اجبار نکند، اجراء را آن رغبت به قرارداد طرف که صورتی در ایران، حقوق در

 آمده رسمى سند در عقد مفاد اگر .آورد فشار خود بدهکار بر مستقیم طوربه ندارد حق هیچکس و شود عمومى هاى مقام از باید

 بتث اداره یا سند ىکنندهتنظیم دفتر از توانمى طلبکار نباشد، دادگاه سوى از شرطى یا واقعه احراز به منوط آن اجراى و باشد

 احراز به منوط رسمى سند در آن اجراى یا باشد عادى عقد سند هرگاه ،برعکس( 131: 1831)کاتوزیان،  .کند اجرائیه صدور تقاضاى

 هب تواندمى قاضى تعهد، ایفاء عدم صورت در .شودمى خواسته دادگاه از عقد اجراى دارد، قضاوت و رسیدگى به نیاز که شود شرطى

 هرگاه اینکه ضمن (مدنى قانون 333 ماده.)گردد محکوم مخارج تادیه به متخلف و دهد انجام را عمل او خود که دهد اجازه له متعهد

 حاکم باشد، مقدور دیگرى شخص ىوسیله به آن انجام ولى غیرمقدور آن انجام به ملتزم اجبار و شود شرط عقد ضمن در فعلى

 هیچ به عقد مفاد اجراى که جایى در باالخره و (م.ق 383 ماده.)کند فراهم را فعل آن انجام موجبات ملتزم خرج به تواندمى

 همراه امر این البته و( 111)همان، ماند نمى باقى مدیون از خسارت گرفتن جز اىچاره ندارد، امکان(دیگران وسیله به حتى)تمهید

 ماده.)است کرده بینىپیش عقد طرفین براى را حبسى حق قانونگذار بیع، عقد در(م.ق 389 م)باشدمى له متعهد براى فسخ حق با

 که 831 ماده مثل .است شده نامیده حبس حق نیز گاه و شودمى دیده حق این وجود از هایىنشانه هم تجارت قانون در(م.ق 833
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 اىهروش قرارداد، نقض صورت در انگلستان، حقوق در .است شده قائل حبس حق ،خویش مطالبات وصول براى و کار العمل حق براى

خسارت  جبران و قرارداد خاتمه .دارد وجود ضمانت و جبران نوع دو ،کاال المللى بین بیع مورد در اما دارد وجود جبران براى متنوعى

 اصطالح به و)دهد خاتمه را قرارداد دارد حق ،خسارت اخذ بر عالوه متضرر طرف باشد، جدى کافى اندازه به قرارداد نقض که هنگامى

 راردادق از ناشى که اشباقیمانده تکالیف قبال در تعهدى دیگر ،متضرر طرف که است این قرارداد خاتمه اثر (کند فسخ طرفه یک

 جودو به قرارداد نقض از ناشى خسارت پرداخت براى ثانویه تعهدى ولى ،گرددمى منتفى هم دیگر طرف تعهدات البته .ندارد ،است

 ،قرارداد فسخ و دادن خاتمه صورت در ولى ،دارد را قرارداد نقض از ناشى خسارات اخذ حق ،نماید ابقاء را قرارداد له متعد اگر .آیدمى

 مالکیت که صورتى در فروش، قرارداد در.نماید طلب نیز شود،مى متحمل آینده در قرارداد انجام عدم از که را خساراتى تواندمى

 قضن شرط که دارد امکان زمانى قرارداد فسخ .گرددبازمى فروشنده به خودخودبه مالکیت قرارداد، فسخ صورت در باشد، شده منتقل

 ابلمق در و عوض عنوان به باید وى که نفعى تمام از را مقابل طرف قرارداد نقض که است جایى دوم حالت .اساسى باشد نوع از شده

 ارمقد از است عبارت اخص معناى در خسارت جبران .سازد محروم گرفته، قرار نیز طرفین تراضى قلمرو در و آورد دست به تعهداتش

 اجبار به حکم تواندمى نظرى، خریدار لحاظ از .کندمى آن پرداخت به محکوم را علیه متعهد ،قرارداد نقض جهت دادگاه که پولى

 باشد. کمیاب یا و نظیربى نوع از کاال اینکه مگر شودنمى اعطاء حکم این عمل در اما کند اخذ دادگاه از را تعهد

 صورت در که باشد شده شرط معامله ضمن در اگر :»داردمى مقرر مدنى قانون 381 ماده که است گفتنى التزام وجه مورد در

 در اما.«ندک محکوم ،است شده ملزم آنچه از کمتر یا بیشتر را او تواندنمى حاکم نماید، تادیه خسارت عنوان به مبلغى متخلف ،تخلف

 خسارتى را جریمه یا نقص، وقوع صورت در که داردمى بیان و آمده قرارداد در که را شرطى ها،دادگاه ،است متفاوت وضع انگلستان

 11 تا 3 بین ،سیف قرارداد التزام در وجه اگر که وجوددارد قاعده این وجود، این با .کنندنمى اجرا کند،مى تحمیل طرفین از یکى بر

 از پیش خسارت واقعى تخمین عنوان به قرارداد در قیدى چنین .اجراست قابل باشد، کاال بازارى ارزش تخمین مبلغ از بیش درصد

 کافى و کامل صورت به را متضرر طرف خسارت لزوما کاال، فروش قانون موجب به زیان و ضرر جبران زیرا ،شودمى تفسیر آن وقوع

 .نمایدنمى جبران

 فروشنده نقض صورت در ارتسخ جبران -2-1

 تعهد زا است عبارت فیزیکى تعهدات. اسنادى تعهدات وی فیزیک تعهدات :دارد دوگانه تعهداتى سیف قرارداد یک در فروشنده

 اسناد تسلیم و تهیه به فروشنده الزام از است عبارت اسنادى تعهدات .قرارداد شرایط با مطابق قراردادى کاالى تسلیم به فروشنده

 از دهفروشن اگر .شوندمى محسوب ثمن پرداخت اساسى شرط و گردند تسلیم صحیح صورت به باید اسناد این .خریدار به قراردادى

 د،خریدارباشن معیوب اسناد اگر بنابراین. دارد رد حق انگلستان، خریدار قانون موجب کند، به خوددارى تعهدات این دو هر یا یکى انجام

 اسناد اگر پذیرفته، حتى را اسناد خریدار که واقعیت این .دارد را کاال رد نباشند، حق قراردادى شرایط مطابق کاال اگر و اسناد رد حق

 فروشنده 81 ماده .است مشابه این مورد کنوانسیون وین در خریدار موقعیت .کندنمى منع کاال رد حق از را وى باشند، ناقص الواقع فى

 که ناسدشمى رسمیت به را امر این بنابراین دهد. تحویل نیز را آن به مربوط سند هرگونه و نماید تسلیم را کاالها که داردمى ملزم را

 کند. تحمیل فروشنده بر کاالها و اسناد مورد در جداگانه تعهداتى است ممکن قرارداد
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 زمانى کاال رد حق و شوند داده تحویل اسناد که آیدمى وجود به زمانى اسناد رد حق. دارد وجود متمایز رد حق دو بنابراین

 خریدار نیز کنوانسیون 19 ماده .نیستند قراردادى شرایط مطابق که گردد معلوم بازرسى از پس و گردند تخلیه کاالها که دهدمى رخ

 امهبارن اگر مثال .کند فسخ را قرارداد تواندمى وى ،شد قرارداد اساسى نقض به منجر فروشنده تعهد نقض اگر که سازدمى محق را

 راردادق تواندمى خریدار باشد، شده گیرىربا مقرر مهلت ظرف درواقع کاالها اگر حتى ،باشد شده گذارىتاریخ بارگیرى، مهلت از خارج

 .باشدنمى قرارداد در مقرر شرایط مطابق سندى چنین .کند فسخ را

 آن نجاما از یا و ورزد قصور معتبر اسناد تسلیم یا کاالها بارگیرى در که صورت بدین ،فروشنده توسط قرارداد نقض صورت در

 ماده طبق.است دوطرف توافقات تابع ابتدا در مسأله این .کند دعوا اقامه خسارت جبران جهت که دارد حق خریدار کند، خوددارى

 دهش ناشى قرارداد نقض از عادى، شرایط در و طبیعتا یا و مستقیما که زیانى و ضرر از است عبارت کاال،خسارت فروش قانون 11

 در ،کاال متعارف یا بازار ثمن و قراردادى ارزش التفاوت به ما از است عبارت زیان و ضرر ،باشد موجود کاال براى بازارى اگر و است

 در .ودشمى اسناد تسلیم زمان شامل تسلیم زمان سیف، قرارداد در .تحویل از خوددارى زمان در یا و شدندمى تسلیم باید که زمانی

 بهمحاس تعهد نقض زمان در و بارگیرى مکان در ،بازار ثمن و قراردادى ثمن التفاوت به ما طریق از خسارت آمریکایى، دعاوى از برخى

 .شودنمى توجه  مقصد در کاال ارزش به و گرددمى

 و وافقت مورد تاریخ در کاال سیف ارزش التفاوت به ما از است عبارت خسارات ،اسناد تسلیم یا بارگیرى در تأخیرى صورت در

. است سلیمت واقعى تاریخ و اسناد قراردادى تسلیم تاریخ بین قیمت تفاوت خسارت، ،دهد رخ ارسال در تأخیر اگر .کاال بارگیرى تاریخ

 در آنها فروش ارزش و تسلیم زمان در اسناد فروش ارزش اوتفالت به ما از است عبارت خسارت میزان حالت، هر در دیگر،عبارتبه

 .شدندمى تسلیم باید که زمانى

 بین زا اسناد رد بپذیرند،حق آنها بودن ناصحیح غیردقیق و علیرغم را اسنادى،اسناد اعتبار صادرکننده بانک یا خریدار اگر

 با که باشد داشته توجه باید خریدار .شود آن نقصى در بخواند،متوجه را آنها فردى هر که شوند تلقى غیردقیق زمانى اسناد.رودمى

 و اسناد این،رد از گذشته.دهدمى دست از را خود رد ،حقنباشد دعوت قابل که صورتى به کاال روى بر کارى انجام یا و اسناد انتقال

  .ابهام باشد بدون و روشن باید کاالها

 ار رد حق باید خریدار(کاال یا اسناد تطابق عدم علت به)دهد فسخ حق خریدار به فروشنده طرف از تعهد نقض که هنگامی

 بدین و ستا پذیرفته را کاال یا اسناد تسلیم وى که گردد تلقى اینگونه است ممکن ،صورت این غیر در.کند اعمال معقولى مدت ظرف

 رایطش و احوال و اوضاع به نه یا کرده عمل موقع به خریدار اینکه.دارد امکان زیان و ضرر پرداخت طریق از فقط خسارت جبران ترتیب

 ظرف دادقرار فسخ اصل با ناسازگار و متفاوت اثرى که داده انجام عملى خریدار که دهد نشان تواندمى فروشنده.دارد بستگى قضیه هر

 فروشنده مالکیت حق مخالف که داده بروز خود از رفتارى خریدار که نماید اثبات فروشنده است ممکن همچنین .دارد معقول مدت

 .است داشته مالکیت قصد آن انجام در خریدار که دهدمى نشان و بوده
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 که ندارد وجود اىقاعده خاص،هیچ شرایط وجود عدم صورت در که داشت توجه باید خریدار، توسط کاال بازرسى مورد در

 . شودمى انجام مقصد بندر در بازرسى لذا و گیرد صورت مبدأ بندر در باید کاال بازرسى

 و ینطرف توافق و قرارداد به هادادگاه و ندارد وجود ثابتى قاعده خسارت، جبران نوع در که گفت توانمى کلى طوربه بنابراین

 رارداد،ق شروط و مفاد از یک کدام که کنندمى توجه امر این به یعنى دهندمى حکم آن کمک به و کنندمى نگاه احوال و اوضاع به نیز

 حالت در ولى کندمى تلقى شدهفسخ را نقض،قرارداد صورت در دادگاه نخست درحالت .فرعى شروط کدام و اساسى است شروط از

 رد قح حتى ندارد، تأثیرى قرارداد از ناشى تعهدات سایر بر نقض این و دهندمى حکم آن نقض از ناشى خسارت جبران به صرفا دوم

 .ندارد وجود نیز اسناد

 رصرفنظ خود حق از تواندمى خریدار خسارت، جبران زمینه در انگلستان، حقوق در که است ذکر به الزم قسمت این پایان در

 اصطالح به و کرده صرفنظر فروشنده توسط اساسى شرط انجام از تواندمى خریدار ،1939 کاال فروش قانون 11 ماده موجب به. کند

 خریدار که است آن عمل این کند اثر تلقى فرعى شرط نقض را اساسى شرط نقض تواندمى وى همچنین .نماید اعراض خود حق از

 .کند دریافت خسارت تواندمى فقط و ندارد را قرارداد فسخ حق دیگر

 خريدار نقض صورت در خسارت جبران -2-2

 شرایط مطابق که دارد را تکلیف این پس کاالهاست، معرف اسناد پذیرش اول درجه در خریدار تعهد سیف، قرارداد موجب به

 فسخ ار قرارداد ترتیب بدین و بفروشد ثالثى شخص به را کاال که است ممکن فروشنده دیگر طرف از بپردازد را کاال قیمت قرارداد

 عواد اقامه او علیه دارد حق فروشنده ،گرفت صورت اهمالى پرداخت در وى جانب از ولى شد منتقل خریدار به مالکیت که وقتى .کند

 دارخری و نباشد مربوط اسناد تسلیم به و باشد معین پرداخت روز اگر که داشت توجه باید اما (1939 کاال فروش قانون 19 ماده)کند

 .گرددنمى منتقل نیز مالکیت دعوا، اقامه حق بر عالوه ،ندهد انجام را پرداخت

 دعوا اقامه او علیه ،کاال فروش قانون 11 ماده مطابق دارد حق فروشنده کند، رد را حمل اسناد مقصرانه خریدار که هنگامى

 :داردمى بیان ماده این.کند

 هعلی تواندمى فروشنده ورزد، قصور راه این در یا و کند خوددارى قیمت پرداخت یا و کاال پذیرش از مقصرانه خریدار اگر-1»

 .کند دعوا اقامه وارده خسارت جهت به او

 شده ناشى خریدار تعهد نقض عادى از شرایط در که غیرمستقیم یا مستقیم زیان و ضرر از است عبارت خسارت میزان-3

 .است

 یمتق التفاوت به ما از است عبارت امر بدو در خسارت میزان ،باشد داشته وجود بالفعلى تقاضاى کاال، براى که صورتى در-8

 زمان در ،دباش نشده معین پذیرش براى زمانى اگر یا و شوند پذیرفته باید کاال که زمانی در متعارف قیمت با بازار قیمت و قراردادى

 «کاال رد
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 زمان در اسناد ارزش و قراردادى قیمت التفاوت به ما از را خسارت که شودمى اعمال گونهبدین ماده این سیف قرارداد در

 را االهاک سپس و پذیردمى را فسخ این نیز فروشنده و کندمى فسخ را قرارداد خریدار که نگامىه .نمایندمى محاسبه خریدار قصور

 قرارداد تقیم هرچند کند، دریافت خسارت عنوان به را التفاوت به ما این تواندمى وى فروشد،مى قراردادى قیمت از ترپایین قیمتى به

 .است حقوقى داراى فروشنده ،ثمن دریافت عدم صورت ( در 1939کاال فروش قانون 11 ماده.)باشد بازار قیمت با برابر یا و بیشتر دوم

 ندس و برات یا و است نشده انجام کار این ولى دارد را ثمن همه دریافت حق که کند استفاده حقوق این از تواندمى زمانى فروشنده

 .است نگردیده محقق ورشکستگى مثل دیگرى علل یا و شکنى عهد علت به هم شرط این و کند دریافت مشروط تجارى

 :از عبارتند حالت این در فروشنده حقوق

 زدن را اسناد ،ثمن پرداخت عدم صورت در تواندمى فروشنده ،است نشده منتقل مالکیت که زمانى در :اسناد تسلیم عدم-1

 .کندمى استفاده خسارت جبران طرق سایر از اینکه بر عالوه دارد نگه خود

 طریق از مثال است اعمال قابل حق این،  شده مقرر حبس حق قرارداد در اما شده منتقل مالکیت که صورتى در :حبس حق-3

 .خود به بارنامه انتقال

 وددارىخ خریدار به کاال تحویل از که دهدمى دستور حمل متصدى به فروشنده حالت این در :ترانزیت در کاال توقیف دستور-8

 طرف از پرداخت عدم زمان در خسارت جبران روش ترینمتداول روش، این .شود انجام پرداخت که زمانى تا دهد عودت را آن و کرده

 .است خریدار

 حق ضرر، از جلوگیرى جهت فروشنده اما. شودنمى قرارداد فسخ موجب فوق روشهاى از کدامهیچ اعمال :مجدد فروش-1

 (1939کاال فروش قانون 13 ماده)شودمى فسخ نخست قراداد صورت این در که دارد نیز را کاال فروش

 اندتونمى دیگر فروشنده قرارداد، فسخ صورت در.باشد کرده رزرو خود براى را حق این قرارداد در فروشنده است ممکن البته

 .بخواهد خریدار از را خسارت جبران

 سیف قرارداد نقض از ناشی خسارات -3

 قابل خسارات خصوص در بکر.ای.کورت علیه گمبل و پروکتر فیلیپین تولیدی شرکت دعوی در استیناف دادگاه  تصمیم

 (آن روی رب واقع غیر تاریخ درج دلیل به)واقعی غیر دریائی بارنامه ارائه با فروشنده که نقضی مقابل در سیف خریدار توسط مطالبه

 .بود نشده صادر رأیی خصوص آن در قبال که آورد وجوده ب ایسابقه شده مرتکب

 حقوقی سابقه -3-1

 جازم دوره از خارج در که را کاالئی نیز و واقعی غیر دریائی بارنامه است محق سیف خریدار ،شده پذیرفته اصل یک موجب به

 تمسک با خریداران معموال .دهدمی تشکیل را شده خریداری کاالی صفت شرط از جزئی ،شد خواهد حمل یا شده حمل قراردادی



12-33، ص   1331 ردیبهشتا،  1 جلد، 32 حقوق و علوم قضایی ، شماره  

 
ISSN: 1394-0037 

http://www.jolaw.ir  

 

23 
 

 آگاهی ختاری و خرید قرارداد تاریخ بین فاصله در آن قیمت که نمایندمی کاالئی رد به مبادرت ،شده یاد قراردادی نقض دو از یکی به

 جتنابا ،شودمی ناشی بازار در کاال قیمت نزول از که زیانی تحمل از باشدمی قادر خریدار ترتیب، این به .است نموده تنزل نقض از

 او متوجه را زیانی هیچ فروشنده نقض چه اگر نماید اعمال تواندمی را خود رد حق این خریدار .برگرداند فروشنده به را آن و نموده

 زولن بازار در آن قیمت ،است شده حمل واقعا که تاریخی و شدهمی حمل باید کاال که تاریخی زمانی فاصله در یعنی :باشد ننموده

 دونب وی ستا ممکن ویژه، به؛ بدهد دست از را رد حق این خریدار است ممکن متعدد دالیل به که داشت توجه باید اما، .باشد نکرده

 ولی .باشدمی تعهد نقض عنوان به خسارت مطالبه چاره، تنها صورت، آن در .بدهد دست از را خود رد حق قبولی با نقض، از اطالع

؛ در نماید وصول و مطالبه نامیممی «النفع عدم خسارات»اصطالحا که را آنچه تواندمی خریدار آیا که ستا این بررسی قابل مسئله

 اگر(دش داده توضیح فوقا که همانگونه) و شده ناشی بازار در قیمتها نزول از که رودمی کاره ب زیانی به اشاره برای اصطالح اینواقع، 

 قضائی سوابق .نماید اجتناب آن تحمل از توانستمی بود، نموده اعمال را ردش حق و شده مطلع فروشنده نقض از خریدار موقعه ب

 .اندداده قرار رسیدگی مورد را حالت دو گمل و پروکتر دعوی از قبل

 کنیل.دشمی حمل اوت آخر تا بایستمی کاال که موردی یعنی ؛باشدمی آتن بانک علیه تیلور دعوی به مربوط بررسی اولین

 شیفاح تنزل بازار در کاال قیمت اوت پایان و قرارداد انعقاد بین زمانی فاصله در .است پذیرفته صورت سپتامبر 1 در واقعی حمل

 قاضی.تهنداش وجود شده حمل سپتامبر در که کاالئی و شدهمی حمل اوت در بایستمی که کاالئی بین قیمتی اختالف کنیل داشته

 قبول جای به را کاال و شدمی مطلع نقض از موقع به که صورتی در خریدار چه اگر که داده رأی گونه بدین مورد این در کاردی مک

 بولق را کاال که اکنون حال این با لکن ،نماید اجتناب(النفع عدم)بازار قیمت نزول از ناشی زیان تحمل از توانستمی ،نمودمی رد

 ودهنب فروشنده نقض از ناشی خریدار النفع عدم که چرا .النفع عدم خسارت واقعی رقم نه ،است صوری دریافت مستحق تنها ،کرده

 .است بوده خریدار توسط نامناسب معامله یک انجام علت به بلکه

 حواله که، داشت را حق این فروشنده .بود نشده ارائه واقعی غیر تاریخ با دریائی بارنامه دعوی این در که است تأکید به الزم

 است بوده معیوب نحوی به سند این که شد معتقد بتوان که دلیلی، و بود کرده هم را کار همین و دهد قرار اختیار در را کاال تحویل

 فروشنده اظهار این .است بوده اوت 81 تاریخ به بارنامه که نموده مطمئن را وی خریدار استعالم به پاسخ در فروشنده .نداشته وجود

 دعوی .تاس بوده واقع غیر مزبور تاریخ که دانستهنمی و فروشنده بوده گردیده درج بارنامه روی بر تاریخ این؛ چرا که داشته حقیقت

 لذا و نشده مطرح بارنامه روی بر غلط گذاریتاریخ مورد در ایرادی هیچ دعوی طول در که شودمی توجیه اساس این بر گاهی فوق

 به وجهت با که نمود قبول باید ولی. است شده مطرح دادگاه در نامناسبی طوره ب خریدار ناحیه از مسئله که شودمی استنباط چنین

 رگزه ولی ،باشد بوده معیوب بارنامه است ممکن زیرا؛ است نداشته وجود بارنامه بودن واقعی غیر ایراد طرح ناامک پرونده واقعیات

 .است نشده ارائه

 ئیکاال که موردی در .است هوتنگ کویک علیه محدود مسئولیت با شرکت و فنیلی جیمز دعوی به مربوط بررسی دومین

 روشندهف نیز و است، پذیرفته صورت اکتبر اول در فروشنده(طرف از یا)توسط واقعی حمل لکن شدمی حمل سپتامبر در بایستمی

 شده حمل سپتامبر 81 در کاال که بود آن از حاکی واقع غیر ینحو به که ایدریائی بارنامه ارائه واسطه به ،شده مرتکب دیگری نقض



12-33، ص   1331 ردیبهشتا،  1 جلد، 32 حقوق و علوم قضایی ، شماره  

 
ISSN: 1394-0037 

http://www.jolaw.ir  

 

22 
 

 قیمت بین فیاختال لیکن داشته، فاحش تنزل بازار در قیمتها سپتامبر پایان و قرارداد انعقاد تاریخ بین فاصله در نیز، مورد این در .بود

 دهنمو قبول را کاال هم و اسناد هم خریدار .است نداشته وجود شده حمل اکتبر اول که کاالئی و شده حمل سپتامبر 81 در که کاالئی

 شندهفرو نقضهای از موقع به اگر که است النفعی عدم خسارت مستحق خریدار که است داده نظر دعوی این در استیناف دادگاه .است

 در جهات بعضی از و شده تبعیت دیگر دعاوی در رأی این از .نماید اجتناب آن تحمل از ،رد حق اعمال با ستنتوامی ،بود شده آگاه

 ملح و بازرگانان محدود تمسئولی با شرکت علیه چائو تک کویک دعوی در ویژه، به .است یافته گسترش و بسط بعدی دعاوی

 حمل هک حقیقت این از خبریبی در را واقعی غیر تاریخ با دریائی بارنامه که خریداری و گرفته قرار مالحظه مورد رأی این کنندگان

 ارتخس توانست -بود شده آگاه حقیقت این از کاال قبول از قبل چه اگر- بود کرده قبول گرفته، انجام قراردادی مجاز دوره از خارج در

 کاال پرداخته، اسناد ارائه هنگام در را کاال قیمت خریدار اینکه از بعد که بود آن قاعده بسط این علت .نماید وصول را خود النفع عدم

 غیر اریانتظ خریدار، این توسط کاال دادن برگشت انتظار لذا و بوده فروشنده مقابل در بابت این از مطالباتش برای او وثیقه تنها

 .است بوده منطقی

 االک مورد در نقض یک مرتکب فقط فروشنده که موردی در النفع عدم خسارت که بود آن از حاکی قضائی سوابق بنابراین

 .ودب وصول قابل ،بود شده دو هر اسناد و کاال با رابطه در مضاعف نقضی مرتکب فروشنده هرگاه لکن نبوده، وصول قابل بود شده

 وصول بلقا خسارت این آیا شدمی اسناد با رابطه در ساده نقضی مرتکب فروشنده چنانچه که بود آن باقیمانده نشده مشخص موضوع

 حق ینا خریدار اگر و باشد، قرارداد شرایط مطابق کاال اینکه ولو؛ نمایدمی اسناد رد مستحق را خریدار شک بدون نقضی چنین. بود

 شتبرگ فروشنده به ،باشد بازار در کاال قیمت نزول از ناشی که را خسارتی هر تحمل کلی طوره ب تواندمی ،بنماید اعمال رد را خود

 محاسبه هنحو ،باشد داده دست از ،حقی چنین داشتن از اطالع بدون را خود رد حق اسناد، قبول علت به خریدار، چنانچه لیکن .دهد

 بود؟ خواهد چگونه خسارات

 گمبل و پروکتر دعوی -3-2

 ملح مهلت سیف قرارداد یک .است گرفته قرار رسیدگی مورد گمبل و پروکتر دعوای در شد مطرح اکنون هم که فوق پرسش

 پایان از بعد هک کاالهائی برای که عوض این با ؛شد تمدید فوریه پایان تا بعدا مدت این بود، کرده بینی پیش ژانویه پایان تا ابتداء را

 بودند ژانویه 81 تاریخ به فروشندگان توسط که شده ارائه دریائی هایبارنامه .شود گرفته نظر در قیمتی کاهش ،شوند حمل ژانویه

 بودن واقعی غیر موضوع خصوص در فروشندگان این بود، نپذیرفته صورت حملی فوریه 11 تا که شدند متوجه فروشندگان بعدا ولی

 یا و بودندن واقعی هابارنامه که دلیل این به کنند، رد را اسناد توانستندمی قطعا خریداران .نداشتند اطالعی یا دخالت هابارنامه تاریخ

 گرفته قرار شهعر روی  واقعا کاال که باشد تاریخی به باید(ها)بارنامه آنکه بر مبنی قرارداد صریح شرط یک فروشندگان که دلیل این به

 %93 دریائی، هایبارنامه صحت خصوص در مقدماتی ایرادات سری یک طرح از پس خریداران حال، هر به .بودند کرده نقض را است

رد  به متصمی آنان متعاقبا، .دادند دست از را آنها کردن رد حق ،اسناد قبول با ترتیب این به و پرداختند اسناد برابر در را کاال قیمت

 طابقتم قرارداد شرایط با تمدیدی، مهلت در شده حمل کاالهای زیرا بوده اشتباه اقدامی چنین که است واضح لیکن گرفتند، کاالها

 نسبت بازار در کاال قیمت چون فروختند، اولیه خرید قرارداد قیمت زیر را آنها ولی ندادند برگشت را کاالها خریداران عاقبت،.اندداشته
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 ریائید بارنامه ارائه بخاطر فروشنده نقض از ناشی خسارت عنوان به را النفع عدم این سپس .بود کرده سقوط قرارداد انعقاد زمان به

 قابل ریصو خسارت از غیر به چیزی نقض آن استناد به که داد رأی چنین استیناف دادگاه لیکن نمودند، مطالبه واقع غیر تاریخ به

 .نیست وصول

 تیلور دعوی مانند) باشد کاال مورد در صرفا نقض اینکه از اعم باشد شده نقض یک مرتکب فقط فروشنده هرگاه آنکه نتیجه

 استناد به که مواردی در .نیستند وصول قابل النفع عدم خسارات(گمبل و پروکتر دعوی مانند) اسناد مورد در صرفا یا(آتن بانک علیه

؛ ستا وصول قابل ،باشد شده مضاعف نقضی مرتکب فروشنده که صورتی در تنها خسارتی چنین شود،می خسارت مطالبه قراردادی

 ولوص امکان زمینه در محدودیت این (.فنیلی جیمز دعوی مانند)نباشند قرارداد شرایط مطابق هیچکدام کاال و اسناد هرگاه یعنی،

 جیمز یدعو در اوال، .است توجیه قابل دارد وجود گمبل و پروکتر و فنیلی جیمز دعاوی بین که تفاوتی مالحظه با النفع عدم خسارت

 دهش حمل قراردادی مجاز دوره از خارج در چون توانستمی که را کاالئی خریدار که شد سبب دریائی بارنامه بودن واقعی غیر فنیلی

 شده حمل قراردادی مجاز دوره در زیرا نداشت را کاال رد حق خریدار گمبل و پروکتر دعوی در حالیکه در کند، قبول نماید رد

 ابقتمط عدم زیرا)کند رد را آن داشت حق خریدار باز بود صحیح تاریخ دارای دریائی بارنامه هم اگر فنیلی جیمز دعوی در ثانیا،.بود

 مجاز یختار در که کاالئی زیرا)نداشت را حقی چنین خریدار گمبل و پروکتر دعوی در لیکن(ساختمی آشکار را قرارداد شرایط با کاال

 نیلیف جیمز دعوی خریدار بود واقعی تاریخ دارای دریائی بارنامه اگر یعنی (.داشت مطابقت قرارداد شرایط با بود شده حمل قراردادی

 رد خسارت به رأی دادن از هدف کهن ای به نظر .نماید اجتناب النفع عدم خسارت تحمل از توانستمی گمبل و پروکتر دعوی نه و

 مثال،)گرفتمی قرار بود گردیده اجرا و نشده نقض قرارداد اگر که گیرد قرار مقامی در دیده خسارت طرف که آنست قرارداد نقض مقابل

 .نبود وصول قابل گمبل و پروکتر دعوی در النفع عدم خسارت که است واضح ،(بود واقعی تاریخ دارای بارنامه اگر

 تحمل از توانستمی ،بود شده مطلع موقع به دریائی بارنامه بودن واقع غیر از خریدار اگر دعوی این در ست،ا بدیهی اما

 از ستا ممکن دارد وجود مقابل طرف برای قرارداد نقض مقابل در که راهی دو از یکی بنابراین .نماید اجتناب النفع عدم خسارت

 پس دهزیاندی طرف که آیدمی پیش مواردی در غالبا حالت این گوید،می کر قاضی که همانگونه .باشد دیگری از مطلوبتر مالی لحاظ

 این در که شود،می قرارداد شرایط از یکی نقض متوجه ،است داشته دیگر طرف نقض مقابل در که فسخی حق دادن دست از از

 قرارداد، طرفین از یکی وسیله تعهد نقض علت به که خسارتی:»باشدمی تعهد نقض این خاطره ب خسارت مطالبه وی چاره تنها صورت

 راردادق و شده مطلع نقض آن از موقعه ب وی اگر که باشد چیزی آن از متفاوت کامال است ممکن است وصول قابل دیگر طرف توسط

 ستا نشده ناشی نقض از دعاوی قبیل این در خریدار زیان گوید،می نیکالس قاضی که همانطور .«شدمی عایدش بود کرده فسخ را

 دعوی رد که است وضعیتی همان دقیقا حالت این.است بوده خبر بی نقض از مقرر زمان در خریدار که است واقعیت این از ناشی بلکه

 .شد داده رأی اسمی خسارت برای فقط که موردی یعنی داشت، وجود آتن بانک علیه تیلور

 که گفت توانمی نیز دعوی این در زیرا .شودمی فنیلی جیمز دعوی مورد در سؤالی طرح سبب قواعد این امر، بادی در

 ایدب لیکن .دادند دست از داشتند کاالها رد در که را حقی بود شده انجام کاالها دیر حمل در که نقضی از ناآگاهی علت به خریداران

 لحم از واقع، غیر تاریخ درج علت به خریدار یعنی .است کرده پنهان را بعدی نقض نخستین، نقض دعوی این در که داشت توجه
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 کاال قبول به خریدار کردن وارد با نخستین نقض گفت توانمی لذا و است نموده قبول را کاال و نشده مطلع مقرر مهلت از خارج

 گمبل و پروکتر دعوی در آنکه حال است، داشته کاال رد در که حقی رفتن دست از موجب همچنین و است شده وی زیان موجب

 حقی اتالف یا)خریدار توسط کاال قبول امر تصور .است نکرده مخفی را دیگری نقض صورت پذیرفته واقع غیر تاریخ درج در که نقضی

 تهگف دعوی آن در که هم دیگری مطالب .کندمی تأیید را فوق توضیحات وی، خسارت ایجاد منبع عنوان به( داشته کاال رد در که

 اظهار در توانمی را توضیحات این و نمایند،می اشاره کاال رد در خریدار حق اتالف موضوع به فقط واقع، در رسد،می نظره ب شده،

 نحو درباره یکل قاعده یک فنیلی دعوی»گفت توانمی علت این به .نمود تصور نیز پذیرفته صورت دیگری دعوی در که ایقضائی نظر

 دقراردا شرایط از یکی واقعی، حمل اسناد ارائه در قصور علت به فروشندگان که مواردی در کند،می وضع دعاوی در خسارت محاسبه

 نآ کر قاضی نظره ب لیکن .باشندمی نقض آن برای خسارت وصول مستحق و نکرده فسخ را قرارداد خریداران، و اندکرده نقض را

 خسارات مورد رد کلی قاعده یک واضع«عنوان به»تواندنمی دیگر فنیلی جیمز دعوی پنداشت«کلی خیلی»باید اکنون را قضائی نظریه

 جوزیم خود به خود ،پذیرد صورت سیف قرارداد تحت ،شده ارائه حمل اسناد با ارتباط در که نقضی هر که ایگونه به ؛شود پنداشته

 شودمی طاستنبا وضوح به گمبل و پروکتر دعوی بررسی از .بازار قیمت و قراردادی قیمت اختالف مبنای بر خسارت مطالبه برای باشد

 یاساس نقض مرتکب» واقع، غیر حمل مدارک ارائه بر عالوه فروشنده که باشندمی مطالبه قابل هنگامی تنها خساراتی چنین که

 «.حمل انجام زمان مورد در...فنیلی دعوی مانند باشد، شده قرارداد شرایط با رابطه در دیگری

 د،گیر قرار استقبال مورد باید و است مطلوب ،نمود مطالبه النفع عدم خسارت توانمی که مواردی خصوص در محدودیت این

 انستتومی آن اعمال با که حقی-بود داده دست از را کاال دادن برگشت حق خریدار گرفته، قرار بحث مورد تاکنون که مواردی درکلیه

 تیوضعی در کامال مالی لحاظ از را وی خریدار، النفع عدم به دادن رأی .نماید اجتناب بازار در کاال قیمت سقوط از ناشی زیان تحمل از

 اینتیجه چنین حصول که است واضح .داشت قرار وضعیت آن در ،بود نموده اعمال و نداده دست از را کاال رد حق اگر که دهدمی قرار

 صرفا کاال رد در خریدار انگیزه همیشه، تقریبا کاال، فروش قراردادهای در .سازدمی معنابی را رد حق اعمال مورد در مقرر شرایط

 االک رد برای وی به اجازه دادن بین واقعی تفاوتی پرداخت، را معامله ثمن خریدار اینکه از پس قراردادها اینگونه در ؛دارد مالی جنبه

 خصوص این در .ندارد وجود ،شدمی عایدش کاال کردن رد صورت در که پولی میزان به(خسارت عنوان به)وی نفع به رأی دادن یا و

 خریدار ستا ممکن طرف، یک از؛ زیرا ساخت فراهم را قرارداد طرف دو هر منافع توانمی سختی به ،کالهبرداری مورد استثنای به

 یو اعتراض مورد که نقضی)فروشنده نقض علت به که حقایقی از اگر زیرا ،باشد ناراضی النفع عدم زیان تحمل به شدن اجبار از

 ملزم از ستا ممکن نیز فروشنده دیگر طرف از .نماید اجتناب زیان آن تحمل از توانستمی بود شده مطلع بودند شده مخفی(باشدمی

 تماهی به توجه با باشد، ناراضی بوده بازار تحوالت خاطره ب بلکه نشده ناشی وی نقض از که زیانی چنین یک تحمل به شدن

 فروشنده اگر حتی مورد این در .نماید تحمل خریدار را آن خطرات بایستمی که آینده زمان در کاال معامله به مربوط قراردادهای

 دساندونال قاضی قبیل، این از دعوائی در .داشت خواهد اجبار جنبه وی به خسارت تحمیل باز ،باشد شده نیز مضاعفی نقض مرتکب

 به سبتن خریداران که نکته این مالحظه با وی لکن پذیرفت، را خریداران النفع عدم خسارت ادعای فنیلی، جیمز دعوی از تبعیت به

 این از اند،بوده معترض شده پذیرفته حقوقی رویه یک به خریداران توسل به بحق فروشندگان و اندنداشته استحقاق خود ادعای

 که ائیج در داشته نظر در را اینکته چنین نیز نیکالس قاضی گمبل، و پروکتر دعوی در رسدمی نظره ب .بود ناراضی خود تصمیم



12-33، ص   1331 ردیبهشتا،  1 جلد، 32 حقوق و علوم قضایی ، شماره  

 
ISSN: 1394-0037 

http://www.jolaw.ir  

 

22 
 

 در نه ،...بود خواهد خریدار برای کاال رد حق وجود زمینه در باشد داشته وجود دعوی این در ایقاعده خالف موضوع اگر»گویدمی

 مالی خسارت ورود سبب قرارداد شرایط نقض»که مواردی در یعنی؛ «دعوائی چنین در مطالبه قابل خسارات محاسبه نحوه خصوص

 شرایطی چنین در کاال رد برای خریدار که حقی رسدمی نظره ب کاال، فروش قرادادهای در.«است نشده قرارداد تقصیربی طرف به

 امحدودیته ایپاره ایجاد واقع در .بخشدمی خاطر اطمینان خریدار به رد، حق این استقرار زیرا است، تردید قابل غیر و مستقر دارد،

د مور حالت شامل محدودیتها این که نبوده آن منظور ولی است، گردیده پیشنهاد حقوقی کمیسیونهای توسط حق، این حدود در

 هتج بدین استثناء این .اندشده مستثنی صراحتا شوندمی واقع مواعد به مربوط شروط درخصوص که نقضهائی زیرا .شود بحث

 به تمبادر طرفه یک طور به و رأسا مزبور شروط نقض مقابل در تواندمی خریدار فعلی قانون طبق که مواردی که گردیده پیشنهاد

 شده ارائه پاسخ بد؟یامی بهبود بینی پیش قابلیت این چگونه؛پرسید باید لیکن .باشند بینی پیش قابل و روشن کامال نماید کاال رد

 گردیده ررمق کاال برگشت برای وی نفع به که حقی به باید موقع چه دقیقا بداند که خریدار به امکان این دادن طریق از؛ که ستا این

 تواندمی خریدار باشند امر این وقوع از حاکی حمل اسناد یا باشد شده انجام قراردادی مجاز دوره از خارج در حمل هرگاه. جوید توسل

 لیکن .دبنمای نقض آثار گیری پی به مربوط مشکل مسائل درگیر را خودش نباید و نماید، اعمال کاال برگشت به نسبت را خود حق

 دادن دست از محض به است، نداده دست از کاال رد در را خود حق وی که دارد اهمیت زمانی تا خریدار در خاطر اطمینان مسئله

 دیگر دادگاه، در اختالف شدن مطرح و مرحله، این به موضوع رسیدن با .ندارد موردی مالحظات این دیگر خسارت مطالبه و حق این

 مطرح معیارها دیگر به نسبت خسارت تعیین معیارهای از یکی ترجیح وسیله به خریدار برای خاطر اطمینان بهبود و ایجاد مسئله

 ستا مطرح(واقعی غیر تاریخ با بارنامه مورد در)که را ای رویه که است اثر این دارای حداکثر النفع عدم خسارت به حکم دادن .نیست

 ودنب واقعی غیر از فروشنده که موردی در لیکن اندازد،می رواج از شده مواجه اسکروتن قاضی مخالف نظر با فنیلی جیمز دعوی در و

 بی کامال هفروشند یک حتی قضائی، سوابق مطابق وجود، این با .ندارد نیز را اثر این حتی ،نباشد مقصر یا نبوده مطلع بارنامه تاریخ

 اجازه دارخری به قانون چنانچه .باشدمی خساراتی چنین مسئول ،است شده حمل دیر کاال و بوده واقعی غیر اسناد که هنگامی تقصیر

 تریشبخ رضایت نحوه ب نماید تعقیب النفع عدم خسارت بابت بوده اسناد واقعی غیر تاریخ مسئول که را شخصی هر که بود داده

 دعوی از قبل تدلیس مورد در مقرر مسئولیت محدود دامنه خاطره ب شاید نشده داده ایاجازه چنین اینکه علت .یافتمی تکوین

 .است بوده اتهامی چنین اثبات بودن مشکل یا و یکدیگر، علیه کالهبرداری دعوی اقامه از تجار اکراه بیرن، هولی

 مسئولیت موارد ساير -3-3

 نماید وصول را خود«النفع عدم خسارت»تواندمی سیف خریدار آن تحت که را شرایطی گمبل و پروکتر قضیه حالیکه در

 :گیردمی نادیده را خسارت دریافت امکان ،دیگر مورد دو ولی کند،می محدود

 نبود واقعی غیر علت به که دیگری زیانهای به مربوط خسارات سایر دریافت از را خریدار ،دعوی این در متخذه تصمیم اوال،

 یرغ تاریخ با دریائی برنامه ارائه ،فروشنده تخلف تنها که حالتی در حتی امر این و نماید،نمی منع ،است شده متحمل حمل اسناد

 آن عیواق تاریخ که واقعی غیر تاریخ با دریائی بارنامه» که داد قرار بررسی مورد را حالتی کر قاضی .است معتبر نیز باشد واقعی

 عدیب فروش قرارداد توانندنمی یا «باشندمی مواجه بازار قیمت نزول با»خریداران زیرا «است شده معامله قابل غیر گردیده، مشخص
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 یکنل کند و دریافت را عمومی خسارات است محق ،نماید اثبات را واقعیتی چنین که خریداری .نمایند اجرا ،اندکرده منعقد قبال که را

 با»ریدارخ که موقعی مثال، .کندمی فرق ،شد دریافت فنیلی جیمز دعوی در که النفعی عدم خسارت با ،خسارات اینگونه محاسبه نحوه

 خیتاری و شده واقعیت متوجه خریدار که تاریخی بین ،بازار قیمت نزول مبنای بر خسارت ،«شودمی مواجه بازار در کاال قیمت نزول

 بلیق تغییرات مبنای بر ،فنیلی جیمز دعوی در وصول قابل خسارت حالیکه در گردد؛می محاسبه ،شودمی فروخته کاال سرانجام که

 منطقا یا فروخته، مجددا را کاال خریدار که تاریخی و قراداد تاریخ بین بازار قیمت نزول مبنای بر یعنی،؛ شدمی تعیین بازار در قیمت

 به ارتباط بی خسارت این اینکه بر مشروط ،گردیدمی تعیین کاال بعدی فروش امکان خریدار که موردی در و بفروشد بایستمی

 .شد ،نباشند موضوع

 بودن قعیوا غیر در فروشندگان دهد نشان که نداشت وجود دلیلی گمبل و پروکتر دعوی در که کندمی تأیید کر قاضی-ثانیا

 از قبل که قراردادهائی سلسله از جائی هر در ستا ممکن اصلی عامالن باشند، بوده مطلع آن از حتی یا داشته، دخالتی بارنامه تاریخ

 ودنب واقعی غیر در فروشندگان اگر»کندمی اضافه وی .باشند کرده دخالت ،داشته وجود فروشندگان این دست به بارنامه رسیدن

 کندمی شارها و «شوند تعقیب کالهبردار عنوان تحت ستا ممکن و کندمی فرق کامال البته وضعیت ،باشند داشته دخالت بارنامه تاریخ

 ترتیب همین به نیز نیکالس، قاضی .است نشده مطرح دادگاه در بحثی«1913 تدلیس قانون با قضیه محتمل ارتباط به راجع» که

 عوید اقامه مختلف، احتماالت این بین از .«ندارد وجود قصور از ناشی لیسدت یا کالهبرداری بر مبنی ادعائی دعوی این در»گویدمی

 رگاهه»شوندمی شروع عبارت این با ،قانون این در مربوطه مقررات زیرا .داشت نخواهد موفقیتی شانس احتماال ،تدلیس قانون تحت

 گمبل و ترپروک دعوی به مربوط واقعیات با عبارت این ...«نماید منعقد قراردادی شده واقع وی به نسبت تدلیسی اینکه از بعد شخصی

 دلیست مزبور دعوی در. است الزم قانون این طبق که بوده چیزی آن خالف بر کامال ،وقایع توالی ،دعوی آن در زیرا .باشدنمی منطبق

 وقحق در حتی تدلیسی چنین .آن اجرای جریان در بلکه قرارداد، انعقاد موجبات آوردن فراهم برای نه شده، واقع قرارداد انعقاد از بعد

 انونق در خساراتی چنین برقراری از هدف .نماید مطرح تقصیر شاید یا کالهبرداری عنوان تحت را جرم شبه مسئله تواندمی عرفی

 تقلب ارتکاب عدم برای راه دو واقع در.داشت قرار ،بود نشده واقع جرمی شبه اگر که دهد قرار مقامی در را مدعی که ستا آن مذکور

 بر را فرض ،تدلیس جرم شبه در خسارات امونرپی انگلیس حقوق مباحث .گفت را حقیقت باید یا و فتگن چیزی باید یا دارد، وجود

ه ب .داشت قرار ،بود نشده انجام واقع خالف اظهارات آن اگر که قرارگیرد موقعیتی در باید خسارات این مدعی که اندداده قرار آن

 ایامهبارن که ایفروشنده اگر که شود داده قرار موقعیتی در باید خریدار(گویدمی کر قاضی که همانطور)ما بحث موضوع در که طوری

 بهش دعوی اقامه با توانست،می خریدار فرض، این در؛ داشت قرار بود، نکرده ارائه را آن نیست صحیح دانستهمی و آورده دست به را

 رد که را النفعی عدم خسارت دیگر، عبارت به ؛گیرد پس باز مجدد فروش از حاصل عایدات منهای ،بود پرداخته که را قیمتی جرم،

 فروشنده از نیز بودند قرارداد مطابق کاالها اگر حتی را خسارات این توانستمی وی، کند وصول نتوانست خریدار گمبل و پروکتر قضیه

 .نماید وصول کالهبردار
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 نتیجه گیری

نخستین قرارداد های دریایی در تاریخ کشتیرانی انگلستان هستند ودر شرایط حاضر نیز این نوع قرارداد  CIFقرارداد های 

ها شایع ترین قرارداد باربری دریایی در سطح جهان می باشد. طبق مفاد این قرارداد اگر برای کاال در بین مبدا و مقصد اتفاقی رخ 

ئول آن خواهد بود . پوشش بیمه ایی مستمر در طی مسیر دریایی باعث ایجاد این مسئولیت می گردد. در حقیقت دهد، فروشنده مس

 دو که فاقد پوشش بیمه ایی هستند متمایز می سازد. اما FOB, CFR, C&Fآن را از قرارداد هایی نظیر  CIFاین ویژگی قرارداد 

 در خسارت جبران هاىراه نیز و سیف در ریسک و مالکیت انتقال از دارند که عبارتندقراردادها وجود  این در اساسى و مهم موضوع

 به شرح ذیل می باشند:  ،با توجه به متن نوشتار نتایج حاصله از این دو مسئله اساسی در قراردادهای سیف. آن

 رفظ و کرده بارگیرى کشتى یک ت،دراس شده توصیف قرارداد در که را کاالیى باید سیف، فروشنده قرارداد موجب به-1

 و نامهمهبی ،بارنامه از عبارتند که را حمل اسناد باید او سپس .کند بیمه را کاالها حال عین در و بفرستد مقصد بندر به معقول مدت

 باشد،مى کاال حمل کرایه نیز و کاال بیمه ،کاال قیمت شامل که را مبلغى باید مقابل در نیز خریدار .نماید تسلیم خریدار به صورتحساب

 .کند پرداخت

 بیمه و حمل قرار و کرده اخذ را صدور مجوزهاى ،کند تهیه قرارداد مطابق را کاال که است متعهد فروشنده سیف قرارداد در-3

 .دهد تحویل خریدار به را اسناد سپس و بدهد خریدار به را الزم اطالعات .نماید منعقد را

 پرداخت فروش قرارداد در مقرر گونه به را کاال قیمت و دهد  انجام را کاال ورود تشریفات و مجوزها که است متعهد خریدار-8

 .باشدمى وى عهده بر حمل جریان در کاال به مربوط مخارج نیز و کاال بازرسى و تخلیه هاىبراین، هزینه عالوه.کند

 ردهن از کاال عبور با خطر انتقال که ستا حالی در این و شودمى منتقل اسناد تسلیم زمان در مالکیت ،سیف قرارداد در-1

 .گیردمى صورت مبدأ بندر در کشتى

 اهدخو المللى بین تجارى عرف تابع موضوع آن قرارداد، در مطلبى تصریح عدم صورت در سیف، به مربوط مقررات تمام در-1

 .بود

 حقوق در.بود خواهد صالح دادگاه کشور قانون تابع گردد، واقع مسکوت قرارداد در که صورتى در آن نوع و خسارت جبران-1

 و انگلستان در .بود خواهد راهگشا فسخ، و خسارت جبران تعسر و اعذار صورت در و است قدم اولین تعهد عین انجام به اجبار ایران

 جبران فقط آن، نقض و شرط بودن فرعى صورت در و خسارت جبران و فسخ حق شود، نقض اساسى و مهم شرط اگر ال، کامن نظام

 رد تعهد عین انجام به اجبار .است عرف و قوانین تابع ،است فرعى کدام و اساسى و مهم شرطى چه اینکه .است پذیرامکان خسارت

 .است نادر انگلستان حقوق

 یا و حبس حق یا و اسناد تسلیم عدم طریق از فروشنده و کندمى استیفاء را خود حقوق کاال، رد و اسناد رد طریق از خریدار

 به ربیشت آن پیچیدگی و است مشکل گرفته قرار بررسی مورد مبحث این در که حقوقی به راجع توضیح .کاال مجدد فروش حتى
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 راردادهایق به که آنجائی تا را ممکن موارد از حالت ترین معمول پرونده این رسدمی به نظر عالوه، به .شدمی مربوط فنیلی جیمز قضیه

 یشه،مه باتقری .باشندمی نادر نسبتا ،هستند معیوب اسناد، فقط یا کاال، فقط آنها در که ایدعاوی: داردمی بیان شودمی مربوط سیف

 تمطلوبی مبحث، این در.کندمی پنهان شده واقع قراردادی مجاز مدت از خارج در که را حملی واقعی غیر تاریخ با دریائی بارنامه یک

 وردم است نشده خریدار به خسارتی ورود سبب دیر حمل که مواردی در تقصیربی اخالقا فروشنده علیه النفع عدم خسارت پذیرش

 صورتی در تنها النفع عدم خسارت اگر .است نگرفته قرار استقبال مورد دعاوی از یکی در النفع عدم خسارت تائید و گرفته قرار تردید

 رضایت حقوقی مقررات بودمی تقصیر از ایدرجه دارای بارنامه روی بر واقعی غیر تاریخ درج در فروشنده که بودمی مطالبه قابل

 لزوم عنوان به و بوده جرم شبه معمول اصول اعمال نتیجه النفع عدم خسارت به حکم صورت این در.بود آسانتر آنها توجیه و تربخش

 تواندمین فنیلی جیمز قضیه ولی .شود توجیه توانستمی آن بازدارنده اثر به توجه با (کالهبرداری موارد در)و مقصر فروشنده تنبیه

 ورمزب دعوی در.بود نشده مطرح فروشندگان علیه کالهبرداری ادعای هیچونه که دارند تأکید آراء زیرا شود، تشریح اساس این بر

 زیرا اند،ودهب مطلع بارنامه تاریخ بودن واقعی غیر از که رسدمی بنظر لیکن بودند، نشده مرتکب ایمتقلبانه عمل فروشندگان گرچه

 لحم متصدی که ماهی روزهای از یکی تاریخ به را دریائی بارنامه دادمی اجازه فروشندگان به که بودند کرده استناد عرف به آنها

 ماه ایانپ تا کاالها اینکه بر مشروط(نشوند حمل ماه آن طی در کاالها گرچه)بگذراند تاریخ نماید بارگیری را کاالها بود کرده موافقت

 این یا رفیع چنین وجود نتوانستند فروشندگان ولی.باشند شده بارگیری کشتی ورود از پس معقولی مدت طی و گرفته قرار دوبه در

 این به وجهت با گفت رایت قاضی.نمایند ثابت بودند گرفته قرار دوبه در مجاز بارگیری مهلت پایان از قبل واقعا کاالها که را حقیقت

 البته .باشد«قصد بدون»یافته انجام واقعی غیر تاریخ با دریائی بارنامه خاطر ارائه به که نقضی که است«نکردنی باور تقریبا»شرایط

 چنانچه ست،نی صحیح داندمی که بنماید اعالمی شخصی اگر که کند اثبات فنیلی جیمز پرونده مورد در بتواند کسی رسدنمی بنظر

 در باز ودب شده گیریتصمیم نیز اساس این بر فنیلی جیمز دعوی در اگر حتی .است کالهبردار نیز باشد نداشته متقلبانه قصد

 عاوید از دسته آن در صرفا واقعی، غیر تاریخ با حمل اسناد ارائه در فروشنده نقض بخاطر النفع عدم خسارت سیف فروش قراردادهای

 غیر از آگاهی حداقل یا واقع غیر اعالمات دلیل به(داشت مسئولیت وی بخاطر فروشده که کسی هر یا)فروشنده که بود مطالبه قابل

 اراتیخس چنین مسئول غالبا بیگناه فروشنده یک حتی قوانین، مطابق.شدمی شناخته مقصر آنها ارائه زمان در اسناد بودن واقعی

 تخلف اتنه هرگاه داردمی مقدر زیرا است برداشته صحیح جهت در گامی گمبل و پروکتر پرونده در استیناف دادگاه نظر لیکن است،

 ینا دهد، ارائه است قرارداد مطابق که را کاالئی بتواند وی تخلف، آن علیرغم و باشد واقع غیر تاریخ با حمل اسناد ارائه فروشنده

 .نیستند مطالبه قابل خسارات

 

 

 

 



12-33، ص   1331 ردیبهشتا،  1 جلد، 32 حقوق و علوم قضایی ، شماره  

 
ISSN: 1394-0037 

http://www.jolaw.ir  

 

22 
 

 منابع و ماخذ

 

 و عربی منابع فارسی -الف

 همؤسس ششم، ، جلداقتصادی– اصطالحات بازرگانی و تعاريف با آشنايیمسعود،  سری، طارم و حمیدرضا زاده، اشرف -1

 . 1833بازرگانی، تهران،  های پژوهش و مطالعات

 ش.  1331 تبریز، سنگى، ، چاپمکاسب، مرتضى ،شیخانصارى -3

 .، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، بی تاوسائل الشیعهحرعاملی ، محمدبن الحسن ،  -8

 . 1111، تهران ،آل البیت )علیهم السالم( الحیاءالتراثانتشارات موسسه ، 3 ، جلدالفقهاء تذکره، (عالمه)حلى -1

چاپ اول، دفتر انتشارات اسالمی حوزه ، 1 ، جلدالعالمه القواعد شرح فى الکرامه مفتاحجواد،  عاملى، محمد حسینى -1

  .1119علمیه قم، قم، 

، قمسنگى،  ، چاپ3 جلد نائینى، حسن میرزا درس ، تقریراتفی حاشیه المکاسب الطالب منیه، موسى، خوانسارى -1

1838 . 

 .1831 دانا، تهران، اول، نشر ، چاپالمللی بین بازرگانی حقوق از هايی جنبهمهراب،  پور، داراب -3

 بی تا.، بیروت، 8، دارالعالم االسالمی، جلد اللمعه الدمشقیهشهید اول،  -3

  بیروت، بی تا. دارالعالم االسالمی، ، 8جلد ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیهشهید ثانی،  -9

 . 1113، قم، 8، موسسه النشر االسالمی، جلد الخالفشیخ طوسی، محمد بن حسن،  -11

 . 1831بازرگانی، تهران،  نشر و چاپ ، شرکتالمللی بین بازرگانی حقوق مسعود، سری، طارم -11

 .1839بازرگانى، تهران،  پژوهشهاى و مطالعات اول، مؤسسه ، چاپ2222 ، اينکوترمزمسعود سرى، طارم -13

 .1831انتشار، تهران،  سهامى سوم، شرکت ، چاپ3 جلد ،قراردادها عمومى قواعد، ، ناصرکاتوزیان -18

 منابع انگلیسی -ب

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

http://ketabeqom.com/fa/sites/publisherInformation?eId=137


12-33، ص   1331 ردیبهشتا،  1 جلد، 32 حقوق و علوم قضایی ، شماره  

 
ISSN: 1394-0037 

http://www.jolaw.ir  

 

22 
 

2- 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). 

3- L.C.B. Gower, "C.I.F. Contracts", The Modern Law Review, Vol. 12, No. 2, Blackwell 

Publishing on behalf of the Modern Law Review, (Apr., 1949). 

 

 

 


