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 چکیده
المللی، فروشنده باید کاالی مطابق با قرارداد را به مشتری تسلیم کند. در عقد بیع، اعم از داخلی یا بین

هایی وجود دارد. یکی از اجرا ضمانتز تعهد تسلیم کاالی مطابق، تخلف ورزد، برای مشتری چنانچه بایع ا
گیرد، درخواست تسلیم المللی کاال در اختیار مشتری قرار میها که در کنوانسیون بیع بیناین ضمانت

آن، برای  کنوانسیون در راستای احترام به قرارداد و تضمین بقای 64ماده  2کاالی جانشین است. بند 
خذ کاالی جانشین از بایع ادیده این حق را قائل است تا درخواست اجرای تعهد را در قالب مشتریِ زیان

کنندگان )مصوب . در حقوق ایران با استقرا در مواد قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف بخواهد
ده وجود ندارد و حسب نوع مبیع (، نهاد تسلیم کاالی جانشین به مفهومی که در کنوانسیون آم8811

 الذمه یا عین معین( متفاوت است. )کلی فی
وین( و حقوق ایران  8811المللی کاال )بررسی نهاد تسلیم کاالی جانشین در کنوانسیون بیع بین

آن دو  هاین نوشتار است. گرچه ایران تاکنون به کنوانسیون مزبور ملحق نشده است، مقایس همحور مطالع
 تواند راهگشا باشد.ت و در صورت الحاق ایران به کنوانسیون، میمفید اس
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 مقدمه
کنوانسیون  81در عقد بیع یکی از تعهدات بایع، تسلیم کاال به مشتری است. این تکلیف در ماده 

بایع مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و »آمده است:  8وین( 8811صوب المللی کاال )مبیع بین
این کنوانسیون مقرر شده است، کاال را تسلیم کند، هرگونه مدرک مربوط به کاال را تحویل نماید 

پردازد، انتظار دارد کاالیی سالم و مشتری در قبال ثمنی که می 2«.و مالکیت کاال را انتقال دهد
کنوانسیون مورد توجه قرار  83ماده  8اف قرارداد به او تسلیم شود. این امر در بند مطابق با اوص
بایع باید کاالیی را تسلیم نماید که دارای مقدار و کیفیت و وصف مقرر در قرارداد »گرفته است: 

«. ده باشدشبندی بندی یا ظرفباشد و نیز به همان ترتیبی که در قرارداد مقرر شده است، بسته
 های زیر متوسل شود: اجرا ضمانتتواند به صورت تخلف بایع، مشتری می در

 شود:( که شامل موارد زیر می64الف( درخواست اجرای اجباری قرارداد )ماده 

 (؛64ماده  8اجرای عین قرارداد )بند  -

 ( و64ماده  2تسلیم کاالی جانشین )بند  -

 (.64ماده  8تعمیر کاال )بند  -

 (؛63ماده  8ت )قسمت ب بند ب( درخواست جبران خسار
 ( و68ت( فسخ قرارداد )ماده 

 (.31ث( درخواست تقلیل ثمن )ماده 

های فوق، تنها به بررسی تسلیم کاالی جانشین در اجرا ضمانتحاضر، از بین  همقال
فقهی موضوع و  هکنوانسیون پرداخته و سپس با نگاه و تأملی تازه و با تکیه بر مبانی و پیشین

یات و نیازهای اقتصادی و حقوقی جامعه، جایگاه این بحث در حقوق ایران که خالی واقع همالحظ
 گیرد.از ابهام نیست، مورد تبیین قرار می

گیرد که حقوق ایران برای پیوستن به کنوانسیون، نیازمند این ضرورت بحث از آنجا نشأت می
عه و بررسی قرار داده و برای مورد مطال ،است که از پیش، نقاط اشتراک و افتراق خود را با آن

 اندیشی کند.رفع موانع الحاق، چاره
شود: در مبحث نخست، رویکرد بر این اساس، مطالب این نوشتار در دو مبحث ارائه می

گیرد و در مبحث دوم، موضع کنوانسیون به نهاد تسلیم کاالی جانشین مورد مطالعه قرار می
 شود.حقوق ایران در این باره بررسی می

 
1. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) [CISG]. 

 شود.اکتفا می «کنوانسیون»ر، به ذکر ه بعد، جهت رعایت اختصااز این ب

یز ی، پا8)ش  مجله حقوقیالمللی مندرج در دفتر خدمات حقوقی بین هترجمه مواد کنوانسیون در این مقاله برگرفته از ترجم .2

 ( است.283ـ213، صص 8841و زمستان 
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 وین 9185. تسلیم کاالی جانشین در کنوانسیون 9
که کاالی این حق را برای مشتری قائل شده است که درصورتی ،کنوانسیون 64ماده  2بند 

شده به وی مطابق با اوصاف قراردادی نباشد، از بایع درخواست تعویض کاال را کند. در این تسلیم
تواند تسلیم ارداد نباشد، مشتری در صورتی میهرگاه کاال منطبق با قر»ماده چنین آمده است: 

بدل آن را درخواست نماید که مغایرت کاال متضمن نقض اساسی قرارداد باشد و درخواست بدل 
 «. یا ظرف مدت معقولی پس از آن صورت گیرد 88کاال از طریق اخطار موضوع ماده 

شود که بایع ی اعمال میو در جای 6است 8این ماده از مصادیق اجرای اجباری عین قرارداد
 3.کاال را تسلیم مشتری کرده است اما کاال مطابق با اوصاف و شرایط معهود طرفین نیست

بنابراین تسلیم کاالی جانشین به معنای تسلیم کاالی ناقص است و به دلیل همین نقص، تسلیم 
، «از تسلیمقبل »که مشتری  ییمجدد باید صورت گیرد تا جایگزین تسلیم نخست شود. در جا

قابل اجرا  64ماده  2کاالی ناقص را نپذیرد و از بایع بخواهد که کاالی مطابق را تسلیم کند، بند 
شود. حق مشتری به درخواست تسلیم کاالی جانشین، اعمال می 64ماده  8بلکه بند  4نیست

کاالی  نهاد تسلیم 1است. 1«احترام به قرارداد»یکی از اهداف کنوانسیون در  هکنندمنعکس
دهد تا به تعهدات بایع اعتماد کند و از او تسلیم مجدد کاال جانشین، این فرصت را به مشتری می

حال، خریدار هنگامی مختار است به تسلیم کاالی جانشین متوسل شود را درخواست کند. بااین
 

3. Specific Performance 

 ،کننده به پرونده اجرای اجباری چنانچه قانون متبوع کشور دادگاه رسیدگی کنوانسیون، 64و  21شد که مطابق مواد  یادآورباید  .1

المللی تفسیری بر حقوق بیع بین؛ قرارداد را تجویز کند، خریدار حق دارد اجرای اجباری قرارداد را بخواهد )جمعی از نویسندگان
(. اجرای اجباری عین قرارداد مشتمل بر دو 811، ص8816، گنج دانش، 2 لدپور، ج ، ترجمه مهراب دارابوین 8811کنوانسیون 

 مورد اوصاف با منطبق یول شده میتسل کاال که یمورد  یگرید و است نشده میتسل کاال اساساً که یهنگام خستفرض است: ن
 حالت در و (64 ماده 8 بند) کاال اصل میتسل به مقابل طرف الزام شکل به نخست فرض در قرارداد یاجبار یاجرا .ستین توافق

 نیبنابرا .ردیگ یم انجام (64 ماده 8 بند) کاال ریتعم و (64 ماده 2 بند)تسلیم کاالی جانشین  به الزام صورت دو  به زین دوم
 که کرد ادعا توان ینم و شود یم فروض  نیا ههم شامل قرارداد، نیع یاجرا درمورد 21 ماده در مندرج شرط و تیمحدود
 ممکن که یزیچ ؛است کرده یتلق قرارداد یاجبار یاجرا از زیمتما ییاجرا ضمانت را ریتعم و شینکاالی جان یتقاضا ،ونیکنوانس
 ای نیگزیجا یکاال یتقاضا به و آورده اول بند در را قرارداد یاجرا رایز شود استنباط 64 ماده نهگا سه یبندها ظاهر بر هیتک با است
 در زین 8 و 2 بند مفاد بود بهتر رسد یم نظر به که یحال در .است کرده اشاره گرید بند دو در جداگانه و مستقل صورتبه کاال ریتعم
 کاال ریتعم درخواست ریثأت»)میرزانژاد، اکبر؛  آن از مستقل نه کرد یم اشاره  نخست بند حیتوض در را مزبور یبندها ای آمد یم 8 بند
، سال اول، ش اول، تابستان ی دانشگاه مازندراناسیس علوم و حقوق هنامپژوهش، «داریخر فسخ حق اعمال در فروشنده یسو از

 .(11ـ18، صص 8813
5. Honnold, John. O. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 

The Hague: Kluwer Law International, 3rd Edition, 1999, p.307. 

6. Schlechtriem, Peter. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 

Translated by Geoffrey Thomas, Oxford University Press, 2nd Edition, 1998, p.383. 
7. Pacta Sunt Servanda (or the Sanctity of Contract). 

8. Bianca, Cesare Massimo, and Bonell, Michael Joachim, Commentary on the International Sales Law: 

The 1980 Vienna Sales Convention, Milan: Giuffrè, 1st Edition, 1987, p.336. 
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ندارد  ایکه نقض اساسی قرارداد صورت گرفته باشد. اگر نقض اساسی صورت نگرفته باشد، چاره
در ادامه، شرایط الزم  8جبران خسارت از طریق تقاضای تعمیر شود. هجز اینکه متوسل به طریق

 شود:برای توسل خریدار به تسلیم کاالی جانشین بررسی می
 

 . شرایط درخواست تسلیم کاالی جانشین9ـ9
 درخواست تسلیم کاالی جانشین باید دارای چهار شرط به شرح ذیل باشد:

 

 شده با قراردادانطباق کاالی تسلیم . عدمالف
صرفاً زمانی قابل اجراست که کاالی تسلیمی مطابق با قرارداد نباشد. کاالی  64ماده  2بند 

تسلیمی زمانی با قرارداد مطابق نیست که دارای مقدار، کیفیت و اوصاف مقرر در قرارداد نباشد و 
(. عدم انطباق کاال شامل 83ماده  8د )بند بندی نشده باشنیز به ترتیب مقرر در قرارداد، بسته

 83 ماده 2بند  81شود.بندی و نقص در کمیت میکاالی معیوب، کاالی متفاوت، نقص در بسته
 خصوص نیا در هم یتوافق و ستین قرارداد با منطبق کاال که کندیم انیب را یموارد ،ادامه در

ماده  8. بند کند یم محسوب قرارداد با طبقمن را کاال یجهات به بنا قانون اما است نگرفته صورت
کند که مشتری در زمان انعقاد، نسبت به عدم ، عدم مسئولیت بایع را در فرضی مطرح می83

 توانسته ناآگاه باشد.انطباق آگاه بوده یا نمی
 در رابطه با شرط عدم انطباق کاال، ذکر چند نکته الزم است:

 

 عدم انطباق حقوقی (9
تقسیم « مطابقت حقوقی»و « مطابقت مادی»یون، مطابقت کاال با قرارداد را به مفسرین کنوانس

شود عبارت است از برداشت می 83ماده  8که از بند  چنان ،اند. مطابقت مادی کاال با قراردادکرده
انطباق کاال با قرارداد از لحاظ مقدار، کیفیت و اوصاف. منظور از مطابقت حقوقی کاال با قرارداد 

 ،است که بایع باید کاالیی تسلیم مشتری نماید که از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث این
بایع باید کاالیی را »کنوانسیون آمده:  68لزوم انطباق حقوقی کاال با قرارداد در ماده  88بری باشد.

 «. که مصون از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث است، تسلیم نماید

 
 . 816ص  همان، ؛جمعی از نویسندگان. 1

10. UNCITRAL Digest of case law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods, 

(2004), A/CN.9/SER.C/DIGEST/CISG/46. 

المللی کاال و مطابقت حقوقی کاال با قرارداد در کنوانسیون بیع بین» ؛فرشته اسکندری و اصغری آقمشهدی، فخرالدین .99

 .21، ص 8811چاپ دوم، سمت،  به قلم گروهی از نویسندگان، ،حقوق مدنی تطبیقی، «حقوق ایران
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شود که کاال عدم انطباق حقوقی دارد؟ ، شامل فرضی نیز می64ماده  2سؤال این است که آیا بند 
اما نظر غالب بر این  82.شود، شامل این فرض هم می64برخی مفسرین کنوانسیون معتقدند که ماده 

توان علت آن را هم می 88صادق نیست. 64ماده  2است که در این فرض، عدم انطباق مذکور در بند 
اط کرد: اوالً، عنوان بخش دوم از مبحث دوم فصل سوم کنوانسیون، بین از نص کنوانسیون  استنب

تمیز قائل شده است. درنتیجه، هریک  ،مطابقت کاال از یک سو و ادعاهای شخص ثالث از سوی دیگر
کنوانسیون به مطابقت مادی کاال مربوط است و مواد  61و  83ای دارد. مواد از این دو، احکام جداگانه

ارجاع  88به اخطار موضوع ماده  64ماده  2طابقت حقوقی. ثانیاً، مهلت مذکور در بند به م 68و  68
شود. برای فقط درمورد عدم انطباق مادی اعمال می 81و  83موجب مواد دهد و این ماده بهمی

موجب ذکر شده است. درنتیجه، کاالیی که به 68ای در ماده ادعاهای شخص ثالث، اخطار جداگانه
 شود. کنوانسیون نمی 64ماده  2مورد حق یا ادعای ثالث باشد، مشمول بند  68ماده 

شود مورد ادعای ثالث باشد، به نظر البته اگر مبیع کلی بوده و کاالیی که تسلیم مشتری می
رسد که مشتری بتواند اجبار فروشنده را به تسلیم کاالیی از همان نوع که رها از حق یا ادعای می

است. اما اگر  64ماده  8بلکه بر اساس بند  64ماده  2اهد و این نه بر مبنای بند ثالث باشد بخو
مبیع عین معین باشد، درخواست کاالی جانشین ممکن نیست اعم از اینکه عدم انطباق، مادی 

  86باشد یا حقوقی.
 

 تسلیم ]یا مطابقت[ جزئی (2
م کند ولی تنها قسمتی از آن مطابق با اگر بایع، قسمتی از مبیع را تسلیم کند یا کل مبیع را تسلی

، کاال مطابق با قرارداد نیست. حال سؤال این است که با توجه به بند 83قرارداد باشد، طبق ماده 
که بایع تنها قسمتی از کاال را تسلیم کند یا تنها قسمتی در صورتی»دارد: که مقرر می 38ماده  8

نسبت به بخشی که تسلیم نشده یا  31تا  64مواد شده مطابق قرارداد باشد، از کاالی تسلیم
تواند تسلیم کاالی جانشین را از بایع ، آیا مشتری می«منطبق با قرارداد نیست، اعمال خواهد شد

 (؟ 64ماده  8( یا باید الزام بایع را به ایفای تعهد ناقص بخواهد )بند 64ماده  2خواستار شود )بند 
شود. برای مثال اگر نشده اعمال مینسبت به مبیع تسلیم 64ماده  8در پاسخ باید گفت، بند 

 
12. Enderlein, Fritz et al, Internationales Kaufrecht, Berlin: Haufe Pub, 1st Edition, 1991, p.210; Bianca, 

Bonell, Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sales Convention, Milan: Giuffrè, 
1st Edition, 1987. 

13. Honnold, John. O. Documentary History of the Uniform Law for International Sales, The Hague: 

Kluwer Law International Pub, 1989, p.280; Schlechtriem, Peter, Butler, Petra, UN Law on International 

Sales, Berlin: Springer Pub, 1st Edition, 2009, p.141. 

المللی با مطالعه تطبیقی: بررسی کنوانسیون حقوق بیع بینبر میرزانژاد؛ صفایی، حسین، مرتضی عادل، محمود کاظمی و اک .91
، انتشارات دانشگاه تهران، مریکافرانسه، انگلیس و ایاالت متحده ا و مقایسه آن با مقررات بیع در حقوق ایران، 8811المللی بیع بین
 .261ـ268، صص 8816
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دستگاه خودرویی که بدان متعهد شده بود، تسلیم مشتری  811جای دستگاه خودرو را به 11بایع 
نشده توجه کند. دستگاه خودروی تسلیم 21تنها باید به  64کند، مشتری هنگام اعمال ماده 

نیست  64ماده  2رارداد، موکول به شرایط مذکور در بند بنابراین، درخواست مشتری به اجرای ق
نشده اجرای عین قرارداد را نسبت به مقدار تسلیم 64ماده  8تواند بر مبنای بند بلکه وی تنها می

  84قضایی نیز تأیید شده است.این نظر در رویه 83.درخواست کند
 

 . تحقق نقض اساسی ب
مغایرت کاال »ی جانشین عبارت است از اینکه دومین شرط از شرایط درخواست تسلیم کاال

گونه کنوانسیون این 23در ماده  81نقض اساسی قرارداد«. متضمن نقض اساسی قرارداد باشد
 محسوب اساسی نقض هنگامی ،طرفین از یکی توسط قرارداد نقضدر »تعریف شده است: 

 آنچه ازطور عمده  به را او که دشو دیگر طرف به خسارتی چنان ورود به منجر که شود می
 به مبادرت که طرفی اینکه مگر کند محروم ،است داشته قرارداد موجببه راش انتظار استحقاق

 نیز او همانند متعارف فرد یک و کردهنمی بینیپیش را اینتیجه چنین است نموده قرارداد نقض
 «.کند بینیپیش را آن توانستنمی ،مشابه واحوالیاوضاع در

دهد و برای اجتناب از ابطال قرارداد را می هارای این خصوصیت است که اجازنقض اساسی د
بینی امکان تسلیم بدل کاال را پیش 64ابطال و باالبردن شانس اجرای قرارداد است که ماده 

برایش قائل است، برای گرفتن  64ماده  2کرده است. اگر مشتری با استناد به حقوقی که بند 
منظور  قابل اجراست زیرا این مراجعه به 21ی مراجعه کند، مقررات ماده کاالی جانشین به قاض

  81گیرد.خذ حکم جهت اجرای عین تعهد صورت میا
ترین  تفاوت بین نقض اساسی و نقض غیراساسی در ارتباط با تسلیم کاالی غیرمطابق، مهم

توجه به تعریف  با 88ی تسلیم کاالی جانشین است.اجرا ضمانتشدن خریدار به شرط برای متوسل
، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا 23ماده 

 
15. DiMatteo, Larry. A., Dhooge, Lucien. J., Greene, Stephanie., G. Maurer, Virginia., Pagnattaro, 

Marisa. Anne. International Sales Law: a Critical Analysis of CISG Jurisprudence, New York: 

Cambridge University Press, 1st Edition, 2005, p.134; Flechtner, Harry. M. “Remedies under the New 
International Sales Convention: The Perspective from Article 2 of the U.C.C.”, Journal of Law and 

Commerce, vol. 8, 1988, pp. 86-87; Honnold, John. O. Uniform Law for International Sales under the 

1980 United Nations Convention, The Hague: Kluwer Law International, 3rd Edition, 1999, p.308. 

 http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910814g1.htmlمندرج در سایت  Wall Tiles (1991)پرونده موسوم به ن.ک:  .96

17. Fundamental Breach. 

، بهار و 83و  86، ش مجله حقوقیایرج صدیقی،  :، ترجمه«المللیبیع بین حقوق جدید متحدالشکل» ؛یرپالنتار، ژان پی .98

 .884، ص 8811زمستان 
19. Schlechtriem, Peter, Uniform Sales Law - The UN Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods, Vienna: Manz Pub, 1st Edition, 1986, p.75. 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910814g1.html
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گویای این معناست که نقض در  ،«عمده»و « اساسی»گیری دو واژه معادل کارخلل وارد آید. به
ن لطمه شود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادی موردنظر طرفیصورتی اساسی محسوب می

خواه مربوط به تسلیم کاال باشد یا پرداخت ثمن. به تعبیر دیگر، یک یا چند  ،شدیدی وارد سازد
کننده  تأثیر قاطع و تعیین ،عاملی که در ایجاد اراده و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد بیع

آنچه منجر به  اند، از بین برود. خسارت نیز باید به طور موسع تعبیر و تفسیر شود یعنی هر داشته
  21د.شوزوال منافع عمده طرف مقابل در اجرای قرارداد می

در  28در دو رأی« ؟استچه چیزی نقض اساسی قرارداد »دادگاه فدرال آلمان درمورد اینکه 
مقرر داشت که اگر مشتری بتواند بدون زحمت غیرمتعارف، از کاال استفاده  8881و  8884های سال

خفیف بازفروش کند، عدم انطباق ناشی از کیفیت، نقض اساسی قرارداد کند یا حتی کاال را با ت
برای مثال، تسلیم گوشت منجمد که مقدار زیادی چربی و آب دارد )طبق نظر  22.شودمحسوب نمی

% از گوشتی که در قرارداد ذکر شده بود، کمتر است(، نقض اساسی قرارداد 23کارشناس، ارزش آن 
گوشت را با قیمتی کمتر بفروشد یا آن را به طریقی دیگر استفاده  توانستنیست زیرا مشتری می

ای متعارف نبود، نقض نهایت امر، اگر کاالی غیرمطابق قابل استفاده یا بازفروش به شیوه 28کند.
قابل تعمیر و اصالح باشد، عدم  ،همچنین اگر کاالی غیرمطابق 26شود.اساسی قرارداد محسوب می

 23داد نخواهد بود.انطباق، نقض اساسی قرار
محدودیت درخواست کاالی جانشین به موارد نقض اساسی قرارداد، به جهت اجتناب از ورود 

زیرا اگر مشتری بتواند در صورت نقض غیراساسی قرارداد، بایع را  24سختی و مشقت به بایع است
هایی  د هزینهبایع بای ـ مثالً در صورت بروز عیبی کوچک ـ به تعویض کاالی تحویلی الزام نماید

 اجرا ضمانترسد و لذا این نقل را متحمل شود که قابل توجیه به نظر نمیواضافی ازجمله حمل

 
20. Enderlein, Fritz, Maskow, Dietrich, International Sales Law: United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods Convention on the Limitation Period in the International 

Sale of Goods, Oceana Publications, 1st Edition, 1992, p.113. 

21. CLOUT case No. 171 [Bundesgerichtshof, Germany, 3 April 1996]; CLOUT case No. 248 

[Schweizerisches Bundesgericht, Switzerland, 28 October 1998]. 

22. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960403g1.html ; http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981028s1.html 

23. CLOUT case No. 248 [Schweizerisches Bundesgericht, Switzerland, 28 October 1998]. 

 :ن.ک قضاییبرای دیدن رویه .21
CLOUT case No. 150 [Cour de Cassation, France, 23 January 1996] available at 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960123f1.html  
CLOUT case No. 79 [Oberlandesgericht Frankfurt a.M., Germany, 18 January 1994] available at 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940118g1.html  
 ن.ک: .20

CLOUT case No. 196 [Handelsgericht des Kantons Zürich, Switzerland, 26 April 1995]. available at 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950426s1.html 
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گیرد که چندان برایش خوشایند نیست از دیگر سو، خریدار نیز در موقعیتی قرار می 21منتفی است.
ماده  8بند  (ج)زیرا اختیارش به مورد نقض اساسی قرارداد منحصر شده است، برخالف قسمت 

المللی )یو.سی.سی( که خریدار اختیار دارد یا کاالی جانشین را قانون متحدالشکل بیع بین 62
تحویل بگیرد یا تقاضای تعمیر آن را بنماید، اعم از اینکه نقض اساسی صورت گرفته باشد یا 

ها خریداری که درخواست کاالی جانشین کرده است و مدت زمانی هم برای تحویل آن 21خیر.
ده است. او شموظف به تبعیت از این طریقه جبران خسارت  61موجب ماده تعیین نموده است، به

معین به طرق جبران خسارت دیگری متوسل شود مگر تقاضای ضرر  هتواند در اثناء این دورنمی
  28و زیان وارده.

 

 . ارسال اخطار عدم مطابقت کاال به فروشنده ج
ی جانشین این است که درخواست بدل کاال از طریق اخطار سومین شرط برای تسلیم کاال

که مشتری ظرف مدت یا ظرف مدت معقولی پس از آن صورت گیرد. در صورتی 88موضوع ماده 
کرد، یادداشتی حاکی کشف می ستبایمتعارفی پس از اینکه عدم انطباق کاال را کشف کرد یا می

د، حق او در استناد به عدم انطباق کاال ساقط از تعیین نوع عدم انطباق جهت بایع ارسال نکن
(. در هر حال، اگر مشتری ظرف دو سال از تاریخ تسلیم کاال، اخطار عدم 88ماده  8شود )بند  می

شود مگر اینکه این او در استناد به عدم انطباق ساقط می د، حقمطابقت جهت بایع ارسال نکن
(. در 88ماده  2ن شده است، مغایر باشد )بند تضمین کاال که در قرارداد تعیی همهلت با دور

 توضیحاتی به شرح ذیل الزم است: 88خصوص ماده 
 

 مهلت متعارف (9
در خصوص مهلتی که مشتری باید عدم مطابقت کاال را به اطالع فروشنده برساند، آرای قضایی 

طالع عدم . در این آرا جهت استا زیادی صادر شده است. این آرا متشتت و فاقد یکپارچگی
های گوناگونی الزم دانسته شده است که از اطالع فوری تا وجود انطباق کاال به فروشنده مهلت

بندی است. وجه اشتراک آرای مزبور آن است که مهلتی طوالنی پس از تاریخ تسلیم قابل دسته
ع داده، بر عدم انطباق کاال را به فروشنده اطال ،آن خریدار بودن مهلتی که طیر اثبات متعارفبا

 
بهروز اخالقی  :، ترجمه و تحقیقالمللیاصول قراردادهای تجاری بینکردن حقوق خصوصی، المللی یکنواختمؤسسه بین .22

 . 261، ص 8818و فرهاد امام، شهر دانش، 

 .813، ص همان؛ سندگانجمعی از نوی .28

 .پیشین  .21
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  81دوش خریدار دانسته شده است.
ند که عدم انطباق باید بالفاصله یا ظرف مدت کوتاهی به انخست از آرای فوق برآن هدست

عنوان مثال، یکی از محاکم دانمارک رأی داد که خریدار روسی  فروشنده اطالع داده شود. به
اطالع « فوراً» ،ایتاً تسلیم نمودههایی را که فروشنده نهگوشت ماهی باید عدم انطباق گونه

به همین ترتیب، یکی از محاکم بلژیک رأی داده است که الزم است خریدار هلندی  88دهد.
 82به بایع اطالع دهد.« ظرف مدت کوتاهی»تابلوهای نئون، عدم انطباق کاال را 

بایع  را به آن، خریدار باید عدم انطباق اند تا مهلتی را که طیای فوق برآندوم از آر هدست
کنوانسیون بازرسی کاال صورت پذیرد،  81باید مطابق ماده آن  اطالع دهد، با مهلتی که طی

ملزم باشد فوری کاال را بازرسی کند، باید  81دیگر، اگر خریدار طبق ماده عبارتارتباط دهند. به
خریدار آلمانی که از عدم انطباق را نیز فوراً اطالع دهد. یکی از محاکم آلمان رأی داده است که 

ای ایتالیایی گل خریداری کرده، الزم بود فوراً کاال را بازرسی و فوراً عدم انطباق کاال را فروشنده
 88اطالع دهد.

اند که برحسب اوضاع سوم از آرا برای اطالع عدم انطباق، مهلت نامعلومی مقرر داشته هدست
م آلمان و سوئیس از تاریخ تسلیم کاال، به عنوان مثال، برخی از محاکواحوال متفاوت است. به

این مهلت  آرای مذکور، اند که عیب یا نقص را به اطالع بایع برساند.یک ماه مهلت داده ،خریدار
 86ماهه را در مورد انواع کاالهای فاسدشدنی و غیرفاسدشدنی قابل اجرا دانسته است.یک

ال، ماهیت عیب، وضعیت طرفین و انصاف آن است که در تعیین مدت متعارف، به ماهیت کا
ای باشد که خریدار بتواند بین عرف تجاری توجه شود. همچنین این مدت باید به اندازه

 
  :کن.برای نمونه  .35

OLG Koblenz, 3 O 212/97 Jul. 30, 1998, (F.R.G.), available at http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/ 
wais/db/cases2/980730g1.html. 
DiMatteo, Larry. A., Dhooge, Lucien. J., Greene, Stephanie., G.Maurer, Virginia., Pagnattaro, Marisa. 

Anne. International Sales Law: a Critical Analysis of CISG Jurisprudence, New York: Cambridge 
University Press, 1st Edition, 2005, p.84. 

  :کن. .39
Handelsagentur v. DAT-SCHAUB A/S,Mar. and Commercial Ct. of Copenhagen, n. H-0126-98, Jan. 31, 
2002, (Den.) available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020131d1.html 

  ن.ک: .32
Epsilon BVBA v. Interneon Valkenswaard BV, Rechtbank van Koophandel, Hasselt, n. AR 1972/96, Jan. 
21, 1997, (Belg.) available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970121b1.html 

  :کن. .33
OLG Saarbrücken, 1 U 703/97-143 June 3, 1998, (F.R.G.) available at http://www.cisg.law.pace.edu/ 
cisg/wais/db/cases2/980603g1.html 

  :کن. .31
OLG M¨unchen, Forum des Internationalen Rechts 106–7, (F.R.G.) (textiles); OLG Th¨uringener, OLGR 

Th¨uringener 4–6 (F.R.G. 1998) (live fish); OLG Stuttgart, RIW, 943–44 (F.R.G. 1995) (machinery); AG 

Augsburg, n. 11 C 4004/95, (F.R.G. 1996), available at http://www.jura.uni-freiburg.de/ipr1 /cisg/urteile/ 
text/172.htm(shoes);OGKanton Luzern,94 SJZ 515–18 (Switz.) 1998 (medical devices). 
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( فرصت انتخاب 64ماده  2( و تسلیم کاالی جانشین )بند 64ماده  8ی تعمیر )بند اجرا ضمانت
 داشته باشد. 

به آن علم داشته و با زیرکی آن را  باشد که بایع ایبه گونهدر صورتی که عیب یا نقص کاال، 
بر این  83موجه خواهد بود. ،از دید خریدار مخفی نگه داشته است، اعالم دیرهنگام عدم مطابقت

هایی که فروشنده ایتالیایی عالماً و عامداً با آب اساس، یکی از محاکم آلمان درمورد نوشابه
دلیل در  بار ارائه 84مانی را موجه شمرد.مخلوط کرده بود اعالم دیرهنگام عیب از سوی خریدار آل

 81خریدار است. هخصوص تقلب فروشنده یا علم فروشنده به عیب کاال بر عهد
طور دقیق، نوع و ماهیت عدم مطابقت را به اطالع فروشنده  همچنین مشتری باید به

ز طریق بودن مفاد عدم انطباق از این حیث واجد اهمیت است که فروشنده الزوم دقیق 81برساند.
ساختن عیب یا نقص کاال الزم است و به وی این د چه اقداماتی برای برطرفشوآن مطلع می
بنابراین صرف اطالع عدم انطباق برای ایفای  88دهد خود رأساً کاال را بازرسی کند.امکان را می

 61آید.آمده، کافی به حساب نمی 88تعهد قراردادی خریدار که در ماده 
 

  مهلت دو ساله (2
به این معناست که در صورت فقدان توافق مغایر، هیچ  88ماده  2مفاد قاعده مذکور در بند 

تواند پس از دو دعوای ناشی از عدم انطباق کاال )مخصوصاً دعوای راجع به عیوب مخفی( نمی
سال از تاریخ تسلیم کاال، علیه بایع طرح شود. این مهلت دوساله، یک مهلت متحدالشکل است 

 ههرحال درمورد کاالی موضوع قرارداد )خواه ماست باشد یا هواپیما( صادق است و اگر قاعدکه به
تفاوت کند، در فوق متضمن این خطر باشد که صادرکنندگان میوه و سبزیجات را تا حدی بی

 
35. DiMatteo, Larry. A., Dhooge, Lucien. J., Greene, Stephanie., G.Maurer, Virginia., Pagnattaro, 
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cases/000712i3.html  

38. Schlechtriem, Peter, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 

Translated by Geoffrey Thomas, Oxford University Press, 2nd Edition, 1998, p.311. 

39. DiMatteo, Larry. A., Dhooge, Lucien. J., Greene, Stephanie., G.Maurer, Virginia., Pagnattaro, 

Marisa. Anne. International Sales Law: a Critical Analysis of CISG Jurisprudence, New York: 

Cambridge University Press, 1st Edition, 2005, p.89. 

   :کن. .15
LG Hannover, 22 O 107/93, Dec. 1, 1993, (F.R.G.) available at http://www.unilex.info/case.cfm? 
pid=1%20&do=case&id=167&step=FullText 

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/%20wais/db/cases2/951012g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/%20wais/db/cases2/951012g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/%20cases/000712i3.html
http://cisgw3.law.pace.edu/%20cases/000712i3.html
http://www.unilex.info/case.cfm?%20pid=1%20&do=case&id=167&step=FullText
http://www.unilex.info/case.cfm?%20pid=1%20&do=case&id=167&step=FullText
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ای دارد: وسایل مذکور پس از قابل مالحظه هعوض، برای فروشندگان کاالهای صنعتی جاذب
تاریخ تحویل کاال، از هر تضمینی راجع به خسارات احتمالی ناشی از نقصان، گذشت دو سال از 

عدم انطباق یا عیوبی که در تاریخ انتقال ریسک وجود داشته است، معاف خواهد بود )البته ضمن 
، خسارات ناشی از صدمات بدنی از قلمرو شمول کنوانسیون 3توجه به این نکته که طبق ماده 

  68ها مؤثر در مقام نیست.آشکارشدن آناست( و زمان  امستثن
 

 اثرِ ندادن اخطار  (3
اگر مشتری اخطار عدم مطابقت را به بایع ندهد، حقوق ناشی از عدم مطابقت کاال را که 

(، 16ـ11، مواد 63ماده  8گرفتن خسارت )قسمت ب بند  بینی نموده، ازجمله حقکنوانسیون پیش
( را 31( و تقلیل ثمن )ماده 68(، فسخ قرارداد )ماده 64ماده  گانه الزام به اجرای تعهد )بندهای سه

این  62تواند برای گرفتن ثمن به تهاتر استناد کند.از دست خواهد دارد. در این صورت، بایع نمی
 سخت دو استثنا دارد:  ةقاعد

 68(؛61اول: اطالع بایع از عدم انطباق کاال )ماده  یاستثنا
 66(.66در عدم اخطار به فروشنده )ماده دوم: داشتن عذر موجه  یاستثنا

 

 کاال برای مشتری همقدوربودن اعاد د.
ریافت کرده کاال به همان وضعیتی که د اگر برای مشتری امکان اعاده 12ماده  8مطابق بند 

اعالم بطالن یا الزام بایع به تسلیم کاالی جانشین را از دست  است، وجود نداشته باشد، حق
آسانی قابل توجیه است زیرا وقتی نهاد تسلیم کاالی بدل، خریدار را ملزم ده بهخواهد داد. این قاع

که قادر نیست کند که دریافت کرده است، نباید به او اجازه داد به هنگامی کاالیی می هبه اعاد
یی را تحمیل کند. این اجرا ضمانتاجرا بگذارد، به بایع چنین  هکاال را به مرحل آثار آن ازجمله رد

ال و به آن معنی نیست که کاال عیناً در همان وضعیتی باشد اصلی است در حقوق کامن ،لبمط

 
41. Felemegas, John, An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention 

on Contracts for the International Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law, Cambridge University 

Press, 1st Edition, 2007, p.145. 

42. Honnold, John. O. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 

The Hague: Kluwer Law International, 3rd Edition, 1999, p.281; Schlechtriem, Peter, Commentary on the 
UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), Translated by Geoffrey Thomas, Oxford 

University Press, 2nd Edition, 1998, p.318. 

 ناآگاه است توانستهنمی یا بوده آگاه آن به نسبت بایع که باشد اموری به مربوط انطباق عدم هرگاهکنوانسیون:  61 ماده .13

 .داشت نخواهد را 88 و 81 مواد مقررات به استناد حق باشد نرسانده مشتری اطالع به را آن و باشد

 یادداشت ارسال عدم برای مشتری که صورتی در ،68 ماده 8 بند و 88 ماده 8 بند مقررات باوجودکنوانسیون:  66 ماده .11

 .بنماید النفع عدم جزهب ،خسارت مطالبه یا دهد تقلیل را ثمن ،31 ماده با مطابق تواندمی باشد داشته موجهی عذر ،الزم
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همان وضعیت را داشته باشد، هرچند تغییرات جزئی نیز در آن  ،که تحویل شده، بلکه اگر در کل
زیرا همواره ممکن است  63حق جایگزینی کاال را خواهد داشت ،رخ داده باشد، باز هم خریدار

اش را از دست عادی یا حتی گذر زمان، تازگی و طراوت اولیه هشده در اثر استفادلیمکاالی تس
اتفاق کم در قریب بهگاه یا دستهیچ ،کاال دقیقاً با همان وضعیت قبض هبدهد. بنابراین اعاد

موارد مقدور نیست. در واقع باید تغییرات جزئی ناشی از فرسودگی طبیعی کاال و گذشت زمان را 
  64قرار داد و آن را مانع رد ندانست. مدنظر

خذ بدل و دعوای ااین است که دعوای مشتری برای  12ماده  8دیگر در مورد بند  هنکت
زمان اقدام شوند یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد استرداد بایع چه ارتباطی با هم دارند؟ آیا باید هم

مبیع  هتواند از اعادسلیم بدل نداده، میبدین معناست که مشتری تا وقتی که بایع به او پیشنهاد ت
تواند پیشنهاد تسلیم بدل بدهد که مشتری برای طور بالعکس، بایع وقتی میامتناع کند و همین

 مبیع به او، اعالم آمادگی کند. هاعاد
کنوانسیون در  18ماده  2زمان و وابسته به هم نیست. بند هم ،رسد این دو تعهد می به نظر

 طرف از تواندمی است کرده اجرا را قرارداد از قسمتی یا تمام که طرفی»گوید ر میتأیید این نظ
 طرف دو هر چنانچه .کند طلب نموده دیهأت یا تحویل ،قرارداد موجب هب که را آنچه هاعاد ،دیگر
  61«.نمایند اقدام زمانهم باید باشند اعاده به ملزم

این استثنائات به حدی  هی نیز دارد. قلمرو و دامناستثنائات 12ماده  8کلی مندرج در بند  هقاعد
توان ادعا کرد جای استثنا و قاعده عوض شده است که به قول برخی از مفسرین کنوانسیون می

رغم عدم  خریدار علی ،موجب این استثنائات، در چند موردبه 61است و استثنا بر اصل غالب است.
 ند از:ای بدل نماید. این موارد عبارتتواند درخواست تسلیم کاالکاال می امکان رد

آن عمدتاً با همان وضعیتی که  هکاال یا عدم امکان اعاد هالف( چنانچه عدم امکان اعاد»
 مشتری دریافت نموده است، ناشی از فعل یا ترک فعل وی نباشد؛

رض از بین رفته یا در مع 81ب( چنانچه تمام یا قسمتی از کاال بر اثر بازرسی موضوع ماده 
 نابودی قرار گرفته باشد یا

ج( چنانچه تمام یا قسمتی از کاال، پیش از اینکه مشتری عدم انطباق آن را کشف نماید یا 
 

 .611ص  ،همان و دیگران؛ صفایی؛ 844ص  ،همان ؛جمعی از نویسندگان .10

46. Kritzer, Albert. H., Guide to Practical Applications of the United Nations Convention on Contracts 

for the International Sale of Goods, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1st Edition, 1989, p.352. 

47. See, Honnold, John. O. Documentary History of the Uniform Law for International Sales, The 

Hague: Kluwer Law International Pub, 1989, p.708; Huber, Peter, Mullis, Alastair, The CISG: A New 

Textbook for Students and Practitioners, Germany: Sellier European Law Publishers, 1st Edition, 2007, 
p.201. 

48. Enderlein, Frit, and Maskow, Dietrich, International Sales Law: United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods Convention on the Limitation Period in the International 
Sale of Goods, Oceana Publications, 1st Edition, 1992, p.346. 
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 هکرد، در جریان عادی کسب وی فروخته شده یا در جریان عادی استفادکشف می ستبایمی
 (.  12ماده  2)بند « مشتری مصرف شده یا تغییر شکل داده باشد

 

 رو درخواست تسلیم کاالی جانشین. قلم2ـ9
شود که درخواست مزبور در جایی  می درمورد درخواست تسلیم کاالی جانشین این سؤال مطرح

عین معین باشد، قابل طرح است یا محدود به موردی است که مبیع کلی باشد. در ذیل  ،که مبیع
 شود.  می به بررسی این موارد پرداخته

 

 ن. مبیع در حالت عین معیالف
در فرضی که مبیع عین معین است، فروشنده باید صرفاً همان کاال را تسلیم کند. عدم انطباق در 

 مبیع عین معین در دو فرض قابل بحث است:
 

 تسلیم مبیع معین معیب (9
خاصی از ماشین باشد و این محموله معیب درآید، تسلیم کاالی جانشین  هفرض مبیع، محمولبه 

هایی غیر از اند. ماشینقرارداد خود را بر کاالی مشخصی منعقد کرده ممکن نیست زیرا طرفین،
تواند مبیع قراردادی قرار گیرد که او منعقد کرده است آنچه توسط مشتری انتخاب شده است، نمی

 31برخی از نویسندگان 68عنوان بدل تسلیم مشتری کند. تواند غیر از آن را بهو بنابراین بایع نمی
تواند کاالیی که از لحاظ اقتصادی با مبیع قراردادی رض مبیع معین، بایع میمعتقدند که در ف
زیرا هدف نهاد تسلیم   فته شوداما این نظر نباید پذیر. عنوان بدل تسلیم کند معادل است به

کاالی جانشین که در کنوانسیون ابداع شده، احترام به قرارداد و تضمین بقای آن است. اگر قرار 
ها بوده توافق کنند، در ر تسلیم کاالیی دیگر غیر آنچه در قرارداد اصلی مدنظر آنباشد طرفین ب

پذیر است و نه در ( امکان64ماده  8قالب قرارداد جدید یا درخواست اجرای عین قرارداد )بند 

 
49. Huber, Peter, Mullis, Aalastair, The CISG: A New Textbook for Students and Practitioners, 

Germany: Sellier European Law Publishers, 1st Edition, 2007, p.202; Jafarzadeh, M. G. “Buyer's Right to 

Specific Performance - A Comparative Study Under English Law, the Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods 1980, Iranian and Shi'ah Law”, 2001, available online at 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/jafarzadeh.html#ciip13; Schlechtriem, Peter, Commentary on 

the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), Translated by Geoffrey Thomas, Oxford 
University Press, 2nd Edition, 1998, p.382; Felemegas, John, An International Approach to the 

Interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) 

as Uniform Sales Law, Cambridge University Press, 1st Edition, 2007, p.376; Kritzer, A. H. “General 
Observations on Use of the UNIDROIT Principles to Help Interpret the CISG”, 1999, available online at 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/matchup/general-observations.html 

50. Müller-Chen in: Schlechtriem, Peter, and Schwenzer, Ingeborg, Commentary on the UN Convention 

on the International Sale of Goods (CISG), New York: Oxford, 2nd edition, 2005, Art. 46, para. 18. 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/jafarzadeh.html#ciip13
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/matchup/general-observations.html
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 38قالب نهاد تسلیم کاالی جانشین.
 

 32تسلیم کاالی دیگر، غیر از مبیع معین (2
لیم کاالی جانشین در فرض مبیع معین وجود دارد و آن در حالتی اما در یک فرض امکان تس

است که بایع، کاالیی دیگر غیر آنچه بر آن توافق شده، تسلیم مشتری نماید. در این فرض، 
برای تحویل  تواندتسلیم کاالی دیگر غیر از مبیع معین، نقض اساسی قرارداد است و مشتری می

  38ل شود.متوساالی جانشین به نهاد تسلیم ککاالی قراردادی، 

 

 . مبیع کلیب
در فرضی که مبیع، کاالیی کلی است، بایع باید مصداقی از کلی را تسلیم کند که مطابق قرارداد 
باشد. اگر کاالیی غیرمطابق تسلیم مشتری شد، در حقیقت بایع به تعهد قراردادی خود عمل 

بایع را به تحویل کاالی بدل درخواست تواند الزام نکرده است. از این باب است که مشتری می
جمع  64ماده  2البته این در صورتی قابل پذیرش است که سایر شرایط مندرج در بند  36نماید.
 باشد. 

شود که کاال معیب باشد و هم شامل موردی در این فرض، عدم انطباق هم شامل موردی می
شود که کاالی موردی می صف به اوصاف قراردادی نباشد و هم شاملشود که کاال متمی

 تسلیمی از نوع دیگر است.
تواند کاالی معیب یا غیرمطابق را اعاده ر شد که در فرض مبیع کلی، مشتری میمتذکباید 

  33تعمیر و اصالح عدم انطباق را خواستار شود. ،نکند بلکه از بایع

 

 . هزینه و مکان تسلیم کاال 3ـ9
« ه تسلیم کاالی جانشین را چه کسی باید متحمل شود؟هزین»کنوانسیون در مورد این سؤال که 

 
 :کن.)تعمیر کاال( نیز وجود ندارد ) 64ماده  8الزم به ذکر است در فرض مبیع معین معیوب، امکان توسل به بند  .09

میر کاال از سوی خریدار در کنوانسیون بیع درخواست تع بررسی تطبیقی حق» ؛محمدزاده و علی فخرالدین ،اصغری آقمشهدی
 (.882، ص 8811 ، زمستان68، ش فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، «وین و حقوق ایران 8811المللی کاال  بین

52. Aliud 

53. Huber, Peter, Mullis, Aalastair. The CISG: A New Textbook for Students and Practitioners, 

Germany: Sellier European Law Publishers, 1st Edition, 2007, p.202. 

54. Schlechtriem, Peter, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 

Translated by Geoffrey Thomas, Oxford University Press, 2nd Edition, 1998, p.382. 

55. Will in: Bianca and Bonell, Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sales 

Convention, Milan: Giuffrè, 1st Edition, 1987, p.336. 
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های تسلیم اند که هزینهگفته 61ماده  8با استفاده از بند  34نص صریحی ندارد. اما برخی از مفسرین
 تواندمی بایع، 68 ماده رعایت با»دارد که مقرر می 61ماده  8کاالی جانشین را باید بایع بپردازد. بند 

 «.نماید جبران خود ههزین به را تعهد ایفای در قصور نوع هر ،یمتسل موعد از پس حتی
بعدی این است که کاالی جانشین باید در چه مکانی تسلیم شود؟ برخی از  هنکت

معتقدند که تسلیم کاالی جانشین باید در جایی صورت گیرد که کاالی غیرمطابق  31نویسندگان
 88اجرای تعهد جانشین مطابق ماده  ن محلرسد تعییابتدا آنجا تسلیم شده بود. به نظر می

ن حمل کاال باشد، که قرارداد بیع، متضم در جایی 31تری است.دیدگاه متقاعدکننده ،کنوانسیون
کنوانسیون، تعهد به تسلیم کاالی جانشین عبارت است از تحویل  88ماده  (الف)مطابق قسمت 

 هکنوانسیون، نحو 88ابق ماده ونقل جهت ارسال به مشتری. مطحمل هکاال به اولین مؤسس
بنابراین مکان  38طبق توافق طرفین است. ،اول هاجرای تعهد بایع در رابطه با تسلیم کاال در وهل

 نخست تابع قرارداد است. هتسلیم کاال در وهل
 8موجب بند  تواند برای خسارت ناشی از حمل کاال به مقصد بهر شد که مشتری میباید متذک

 کنوانسیون اقدام کند. 16و ماده  63ماده 
 

 خذ بدل و تعمیر کاال ا. انتخاب بین 1ـ9
مشتری این حق را دارد که بدل  64ماده  2در حالتی که مبیع معیب باشد، با جمع شرایط بند 

کنوانسیون  64ماده  8حال ممکن است بایع در پاسخ مشتری طبق بند  41مبیع را طلب کند.
و تعمیر مبیع آماده است. سؤال این است که در این  اعالم کند که برای رفع عیب و اصالح

 صورت آیا باید حکم به تسلیم کاالی جانشین داد یا حکم به رفع نقص؟

 
56. Müller-Chen in: Schlechtriem, and Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the 

International Sale of Goods (CISG), New York: Oxford, 2nd edition, 2005, Art. 46, para. 36; Huber and 

Mullis, The CISG: A New Textbook for Students and Practitioners, Germany: Sellier European Law 
Publishers, 1st Edition, 2007, p.202; Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the 

International Sale of Goods (CISG), Translated by Geoffrey Thomas, Oxford University Press, 2nd 

Edition, 1998, p.391. 

57. Magnus in: Huber, Peter, Mullis, Alastair, The CISG: A New Textbook for Students and 

Practitioners, Germany: Sellier European Law Publishers, 1st Edition, 2007, p.203. 

58. Huber in: Huber, Peter, Mullis, Alastair, The CISG: A New Textbook for Students and Practitioners, 

Germany: Sellier European Law Publishers, 1st Edition, 2007, p.203. 

المللی با مطالعه تطبیقی: بررسی بیع بینحقوق  ، مرتضی عادل ، محمود کاظمی و اکبر میرزانژاد ؛صفایی، حسین .01
 ، و مقایسه آن با مقررات بیع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایاالت متحده امریکا 8811المللی کنوانسیون بیع بین

  .824، ص 8816انتشارات دانشگاه تهران، 

ثبات نقض اساسی قرارداد نیست. ولی در برخالف تسلیم کاالی جانشین، درخواست تعمیر یا اصالح مبیع مشروط به ا .65

تواند از بایع بخواهد به جای تسلیم کاالی جانشین، مبیع را تعمیر کند. یعنی در فرض فرض نقض اساسی قرارداد، مشتری می
 (.64ماده  8( و هم تعمیر مبیع )بند 64ماده  2تواند هم تسلیم بدل را بخواهد )بند نقض اساسی، مشتری می
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 چه باید کرد؟ 64ماده  8با بند  64ماده  2برخورد بند ر صورت ددر واقع،  
در نگاه نخست، ممکن است چنین به  48های فراوانی صورت گرفته است.باره بحثدر این

ر است و اوست که باید دست به انتخاب اخذ بدل و رفع نقص، مخینظر آید که مشتری بین 
زیرا او نسبت به بایع در موقعیت بهتری قرار دارد تا تشخیص دهد که آیا کاالی تعمیرشده  42بزند

که تعمیر، کاال را به  کند یا کاالی جانشین. برای مثال، جاییاهداف قراردادی او را تأمین می
  48دهد تا بدل مبیع را دریافت کند.گرداند، ترجیح میان کیفیت روز اول باز نمیهم

دهد به بایع این حق را می 61بازد. ماده دیدگاه نخست رنگ می 81یا  61ماده  هاما با مالحظ
نیز به  81خود جبران کند. ماده  هکه پس از موعد تسلیم، هر نوع نقص در ایفای تعهد را به هزین

، تا فرارسیدن موعد، عدم استدهد تا اگر کاال را پیش از موعد، تسلیم کرده ن حق را میبایع ای
تواند با تعمیر انطباق در کاالی تسلیمی را مرتفع سازد. بنابراین، با لحاظ این دو ماده، بایع می

کاال، عدم انطباق را رفع کند. برخی از نویسندگان برای تقویت این دیدگاه یک استدالل 
ها و ریسک این بایع است که باید هزینه»گویند: می مولیسو  هابرصادی را نیز مطرح کردند. اقت

تا از بین چند روش  داده شودبنابراین منطقی است تا به او حق  .عدم اجرای تعهد را تحمل کند
  46«.جبران خسارت، یکی را انتخاب کند

رو باید متوسل به قاعده انصاف زاینپذیرش هر یک از این دو دیدگاه، ترجیح بالمرجح است. ا
حلی ترجیح دارد که هزینه و مدت اجرای آن کمتر باشد و بهتر بتواند کند راهشد. انصاف حکم می

اجرای  کند، اخذ بدل در جایی ضمانتتوقعات قراردادی طرفین را برطرف کند. انصاف حکم می
ادی، جدی باشد زیرا در این فرض، تعمیر نقض تعهد بایع باشد که عدم انطباق کاال با اوصاف قرارد

که عدم انطباق کاال،  کند در جاییطور انصاف حکم میکند. همینکاال، وضع خریدار را بهتر نمی
اجرای نقض تعهد بایع  چندان جدی نیست که نتوان با تعمیر آن را جبران کرد، تعمیر کاال ضمانت

 دهد.ند، طرف قرارداد معموالً آن را ترجیح میباشد. در عمل، اگر بایع تعمیر کاال را تضمین ک
 

 . تسلیم کاالی جانشین در حقوق ایران 2
برای تبیین رویکرد حقوق ایران نسبت به تسلیم کاالی جانشین باید بین فرضی که مبیع کلی 

 گیرد، تمیز قائل شد:صورت عین معین مورد بیع قرار میه است و حالتی که کاال بهالذم فی
 

61. See, Mak, Vanessa, Performance-Oriented Remedies in European Sale of Goods Law, Oregon: 

Oxford And Portland, 1st Edition, 2009, p.115-149.  

62. Schlechtriem, Peter, Butler, Petra, UN Law on International Sales, Berlin: Springer Pub, 1st Edition, 

2009, p.141.  

63. Mak, Vanessa. Performance-Oriented Remedies in European Sale of Goods Law, Oregon: Oxford 

And Portland, 1st Edition, 2009, p.127-128. 

64. Huber, Peter, Mullis, Alastair, The CISG: A New Textbook for Students and Practitioners, Germany: 

Sellier European Law Publishers, 1st Edition, 2007, p.204. 
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 عین معین . مبیع9ـ2
بنابراین، او باید تعهد  43.استطور کلی تعهد به تسلیم، اثر عقد و الزام متعهد ناشی از خود عقد  به

 که بر عهده گرفته است انجام دهد و تسلیم نماید. خویش را چنان
طور که در عقد بیع  که موضوع تسلیم، عین معین باشد، بایع باید آن را همان در صورتی

ده است به خریدار تسلیم نماید و مسئول هرگونه عیب و کسر و نقصان در توصیف و تشریح ش
بهاتر تر و گرانتواند جانشین مبیع عین معین شود حتی اگر مرغوبست. هیچ چیز نمیهمبیع نیز 

 686،41از مفهوم مخالف مواد  44جز به تراضی امکان ندارد. ،باشد. تبدیل مبیع به مالی دیگر
شود در فرضی که مورد معامله عین برداشت می 11ق.م. 688و  68148 و همچنین از مواد 61241

 معین است، همان عین موضوعیت دارد و قابل تبدیل به کاالیی دیگر نیست. 
اگر مبیع معین، مطابق اوصاف قرارداد نباشد، برای مشتری اختیار فسخ قرارداد به استناد خیار 

 ق.م.( وجود دارد.  688و  682، 688 ق. م.( و خیار رؤیت )مواد 681تخلف وصف )ماده 
اگر عدم مطابقت کاال به دلیل وجود عیب و نقص در کاال باشد مشتری دو اختیار دارد: قبول 

قانون حمایت از حقوق  2ق.م.(. قسمت اخیر ماده  622خذ ارش یا فسخ معامله )ماده امبیع با 
معامله جزئی )عین معین( باشد، اگر موضوع »...دارد: نیز مقرر می 8811کنندگان مصوب مصرف

تواند معامله را فسخ کند یا ارش کاالی معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده مشتری می
موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری، پرداخت خسارت از سوی 

تواند ارش بگیرد و حق فسخ ندارد: البته مشتری در موارد زیر فقط می«. کننده منتفی استعرضه
ق.م.( و عیب حادث در  628ماده  2ق.م.(، تغییر مبیع )بند  628ماده  8تلف و انتقال مبیع )بند 

 ق.م.(. 628ماده  8مبیع )بند 
که مبیع معین مطابق اوصاف معهود طرفین نباشد  یا معیب درآید، مشتری بنابراین، در جایی

 
  .12ـ14 ص، ص8814چاپ چهارم، میزان، ، نظریه عمومی تعهدات ؛کاتوزیان، ناصر .60

چاپ هشتم،  شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن ، عقود تملیکی ـحقوق مدنی: معامالت معوض  کاتوزیان، ناصر؛ .66

مرکز ترجمه و : علیرضا امینی و همکاران، ، ترجمهانتقال و سقوط تعهدات ؛؛ سنهوری، عبدالرزاق. احمد811ص  ،8818برنا، 
، قمه.ق،  8681العلم،  نشر مدینه شتم،ه و ، چاپ بیست2 لد، جمنهاج الصالحین ؛ خویی، ابوالقاسم،232تا، ص نشر کتاب،  بی

 . 311، ص 8618 بیروت،مؤسسه االعلمی،  ،چاپ دوم ، 2، جلد العروه الوثقی ؛ یزدی، محمدکاظم؛13ص 

 در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد. .62

تواند موجر را مجبور به اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید، مستأجر حق فسخ ندارد و می .68

 نباشد، حق فسخ خواهد داشت.تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن 

 از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است. .61

اگر بایع تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در  .25

 صورت تدلیس مشتری.
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ا از بایع ندارد. البته باید توجه داشت که اگر مبیع، عین معین بوده حق درخواست کاالی جانشین ر
شده با مفاد قرارداد شود، کاالی تسلیم هو عدم انطباق، اساسی و منجر به تفاوت صورت نوعی

وی  هق.م.( و پرداخت بدل آن به مشتری منجر به داراشدن ناعادالن 838معامله باطل است )ماده 
 د.شومی

یی غیر از آنچه در قرارداد معین شده، تسلیم کند، تسلیم کاال از نوع دیگر اگر بایع، کاال
تواند الزام وی به اجرای رو مشتری میصورت گرفته و بایع به تعهد خود عمل نکرده است و ازاین

  18تعهد را بخواهد و در صورت عدم امکان، حق فسخ دارد.
 

 الذمه. مبیع کلی فی2ـ2
تواند افراد مبیع می هباشد خریدار طلبکار است. در این فرض، همکه مبیع، کلی  در صورتی

موضوع دادوستد قرار گیرد. حال اگر مبیع کلی، معیب یا غیرمطابق با اوصاف قراردادی درآید، 
تواند فرد دیگری انتخاب و تسلیم کند. وی در انتخاب مصداق مبیع آزاد است یعنی بایع می

تواند مصداقی را برگزیند که عرفاً معیب است یفا کند لیکن نمیمجبور نیست از فرد اعالی کلی ا
خالف این را شرط کنند. بنابراین،  ،توانند در قراردادحال، طرفین میق.م.(. بااین 218)ماده 

 شود. گاه تسلیم کاالی مورد توافق غیرممکن نمی هیچ
رد معامله امکان دارد، حذف الواقع، در مبیع کلی که اجبار متعهد به تسلیم مصداق سالم موفی

عقد با قواعد حاکم بر قراردادها منافات دارد. خیار عیب تنها در صورتی  هنیروی اجبارکنند
قانون حمایت از  2ماده  12احترازناپذیر است که این اجبار )تبدیل به مصداق سالم( ممکن نباشد.

باشد، در صورت وجود عیب  اگر موضوع معامله کلی»دارد که کنندگان نیز مقرر میحقوق مصرف
شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و یا عدم انطباق کاال با شرایط تعیین

ت که در در این ماده زائد است زیرا مسلم اس« صرفاً»قید  البته«. فروشنده باید آن را تأمین کند
 د.خذ ارش وجود ندارال مشتری به فسخ یا فرض مبیع کلی، امکان توس

بقت آن با اوصاف معهود، مشتری درآمدن مبیع کلی و عدم مطابنابراین، در صورت معیوب
تواند بایع را ملزم به تسلیم کاالی مطابق با قرارداد کند )مستفاد فسخ قرارداد را ندارد اما می حق

ی ق.م.(. این اقدام در راستای اجرای عین قرارداد است نه درخواست کاال 612و  686از مواد 
 جانشین در مفهوم کنوانسیون.

 
 

 .268ـ266 صص، هماندیگران؛   صفایی و .29

چاپ پنجم )ویرایش جدید. تجدیدنظر شده(، شرکت سهامی انتشار، ، 3، جلد عد عمومی قراردادهاقوا وزیان، ناصر؛کات .22

 . 261ـ261 ص، ص8811
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 نتیجه 
المللی کاال در راستای سیاست کلی خود دائر بر پیشگیری از مرگ قرارداد و کنوانسیون بیع بین

که مبیع مطابق با تضمین بقای آن، نهاد تسلیم کاالی جانشین را وضع کرده است. هنگامی
کنوانسیون به مشتری  64ماده  2اشد، بند قرارداد نباشد و این عدم انطباق، نقض اساسی قرارداد ب

دهد. تسلیم کاالی جانشین از مصادیق اجرای اجباری عین قرارداد حق اخذ کاالی جانشین را می
که مبیع، کاالیی خاص است که خصوصیات آن کاال کنوانسیون( است. در جایی 64ماده  8)بند 

الی جانشین را ندارد. لیکن در در تسلیم، نقش اساسی دارد، مشتری حق درخواست تسلیم کا
فرضی که مبیع معین است ولی کاالیی دیگر تحویل مشتری شده است یا در فرض مبیع کلی، 

 امکان درخواست تسلیم کاالی جانشین برای مشتری مقدور است.

کنندگان، نهاد در حقوق ایران، با استقرا در مواد قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف -
ی جانشین به مفهوم مندرج در کنوانسیون وجود ندارد. هرچند تسلیم کاالی تسلیم کاال

الذمه یا فرضی که کاالیی از نوع دیگر تحویل شده است، در جانشین در فرض مبیع کلی فی
 راستای اجرای عین قرارداد پذیرفته شده است. 

ن، از حیث وی 8811شایان ذکر است که سیستم حقوقی ایران در پیوستن به کنوانسیون  -
 رو نیست.های روبموضوع مورد مطالعه با مانع عمده
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 :منابع

 فارسی -
 مطابقت حقوقی کاال با قرارداد در » ؛و فرشته اسکندری آقمشهدی، فخرالدیناصغری

به قلم گروهی از  ،حقوق مدنی تطبیقی، «المللی کاال و حقوق ایرانکنوانسیون بیع بین

 .8811چاپ دوم، سمت،  ن،نویسندگا

 بررسی تطبیقی حق درخواست تعمیر کاال از » ؛علی محمدزاده و آقمشهدی، فخرالدیناصغری
 فصلنامه، «وین و حقوق ایران 8811المللی کاال  سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین

 .8811، زمستان 68، ش پژوهشنامه بازرگانی

 مجله ایرج صدیقی،  :رجمه، ت«المللیحقوق جدید متحدالشکل بیع بین» یر؛پیپالنتار، ژان
 .8811، بهار و زمستان 83و  86، ش حقوقی

 مهراب  :، ترجمهوین 8811المللی کنوانسیون تفسیری بر حقوق بیع بین ؛جمعی از نویسندگان
 .8816، گنج دانش، 8و  2پور، ج  داراب

 8681 قم، العلم، هشتم، نشر مدینه و چاپ بیست، 2، جلد الصالحین منهاج ؛خویی، ابوالقاسم. 

 مرکز  علیرضا امینی و همکاران، :، ترجمهانتقال و سقوط تعهدات سنهوری، عبدالرزاق احمد؛
 تا.بی ترجمه و نشر کتاب،

 ،المللی با مطالعه حقوق بیع بین ؛اکبر میرزانژاد کاظمی و عادل، محمود مرتضی ،حسین صفایی
ا مقررات بیع در حقوق ایران، و مقایسه آن ب 8811المللی تطبیقی: بررسی کنوانسیون بیع بین

 .8816، انتشارات دانشگاه تهران، مریکافرانسه، انگلیس و ایاالت متحده ا

 چاپ هشتم، شرکت سهامی  ،حقوق مدنی: معامالت معوض ـ عقود تملیکی ؛کاتوزیان، ناصر
 .8818انتشار با همکاری بهمن برنا، 

 ،8814زان، می چاپ چهارم،  ،نظریه عمومی تعهدات ؛ناصر کاتوزیان. 

 چاپ پنجم )ویرایش جدید. 3جلد  قواعد عمومی قراردادها: انحالل قرارداد، کاتوزیان، ناصر؛ ،
 .8811تجدیدنظرشده(، شرکت سهامی انتشار، 

 ترجمه  ،المللی اصول قراردادهای تجاری بین ؛کردن حقوق خصوصیالمللی یکنواختمؤسسه بین
 .8818، شهر دانش، توسط بهروز اخالقی و فرهاد امام :و تحقیق

 داریخر فسخ حق اعمال در فروشنده یسو از کاال ریتعم درخواست ریثأت» ؛میرزانژاد، اکبر» ،
 .8813اول، تابستان  ، سال اول، شی دانشگاه مازندراناسیس علوم و حقوق هنامپژوهش

  ق.ه 8618، بیروت، مؤسسه االعلمی، چاپ دوم، 2 لد، جالعروه الوثقییزدی، محمدکاظم؛. 
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