کنوانسیون سازمان ملل متحد
راجع به قراردادهای بیع بین
المللی کاال
(مورخ )0891

كشورهاي طرف اين كنوانسيون،

ـ

با تو جه به ا هداف گ ستردة م ندرج
در قطعنامــههاي مصــوش ميــمین اجــ
و يژة مج مع ع مومي سازمان م لل مت حد
در خ صوص اي جاد ن ظم

نوين اقت صادي

بینالمللي،
ـ با در نظر گرفتن اينكه توسعة تجارت
بینالملــل براســا

برابــري و ن ــع

متقابــل ،عنصــر مدمــي در ارتقــاي
مناسبات دوستانة بین كيورها است،
ـ و با اعتقاد به اينكه اتخاذ مقررات
متحدال يكلي كه ناظر بر قرارداد هاي
ب یع بینالمل لي كاال بوده و نظام داي
مخت لف اجت ماعي ،اقت صادي و ح قوقي را

اسناد بينالمللي
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مد ن ظر دا مته با مد ،به ر فع موا نع
ح قوقي در ت جارت بینالم لل و تو سعة
تجارت بینالملل كمك خواهد نمود،
به شرح زير توافق نمودهاند:
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فصل اول
قلمرو اجرا و مقررات كلي
مبحث اول
قلمرو اجرا
مادة 0

1ـــ ايــن كنوانســیون نــاظر بــر
قرارداد هاي بیع كاال بین طرف دايي ا ست كه
م حل ت جارت* آن دا در ك يورهاي مت اوت با
يكديگر واقع مده بامد ،ميروط بر اينكه:
الف

ـ كيورهاي مزبور در زمرة

كيورهاي متعاهد بامند ،يا
ش ـ

[رعا يت] قوا عد ح قوق بینالم لل

خصو صي ،منت دي به اع مال قانون ي كي از
كيورهاي متعاهد گردد.
2ـ اين واقعیت كه محل تجارت طـرفین
در ك يورهاي مت اوت با ي كديگر وا قع مده
ا ست مورد تو جه قرار نخوا هد گر فت ،م گر
اينكه واقعیت مزبور از قرارداد و يا از
معام ت بین طرفین يا اط عات ارائه مده
 .عبارت «محل تجارت» در مقابل  Place of businessگذامته مده
است ،ولي گويا منظور اصلي كنوانسیون از آن «مركز
تجارت» بامد كه در لسان حقوق تجارت م دوم و آثار خاصي
دارد.
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تو سط آن دا در ز مان انع قاد قرارداد يا
در هر زماني پیش از آن ،استنباط گردد.
3ـ تابعیـت طـرفین قـرارداد و نیـز
خصو صیت

مدني

يا ت جاري

طرفین

ياخود

قرارداد ،در تعیین قلمرو اين كنوانسیون
ملحوظ نخواهد بود.
مادة 5

كنوانسیون حاضر بر بیع هاي زير جاري
نخواهد بود.
ا لف ـ ب یع كاال هايي كه ج دت م صارف
مخ صي ،خانوادگي يا ا ست اده در م نازل
خر يده مي موند ،م گر اين كه فرو منده ق بل
از انع قاد قرارداد يا در ز مان انع قاد
آن ،از اين كه كاال هاي مز بور براي م صارف
فوق خر يداري مدهاند ،اط عي ندا مته يا
مك لف ن بوده اط عي در ا ين مورد دا مته
بامد؛
ش ـ بیع از طريق حراج؛
ج

ـ بیع نامي از اجراي قانون يا

بیعي كه به نحوديگر به حكم قانون واقع
گردد؛
دـــ بیــع ســدام ،سدماليــركه ،اوراق
بدادار ،اسناد قابل انتقال يا پول؛
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هـ ـ بیع كيتیدا ،س اين ،هاوركرافت
(هواناو) و وسايل نقلیة هوايي؛
وـ بیع نیروي برق.
مادة 3

1ـ قراردادهاي ناظر به تدیة كـااليي
كه بايد ساخته يا تولید مود ،بیع محسوش
مي موند ،م گر اين كه س ارش ده نده تد یة
قسمت عمدة مواد الزم جدت ساخت يا تولید
آن كاال را تعدد نموده بامد.
2ـ قررادادهايي كـه در آندـا قسـمت
اعظم تعددات طرفي كه كاال را تدیه ميكند
ناظر به ارائة نیروي كار يا خدمات ديگر
ـیون
ـن كنوانسـ
ـررات ايـ
ـمول مقـ
ـد ،ميـ
بامـ
نخواهند بود.
مادة 4

ً ناظر بر
مقررات اين كنوانسیون صرفا
انع قاد قرارداد ب یع و ح قوق و تع دداتي
كه براي طرفین در ا ثر چ نین قراردادي
اي جاد مي مود ،بوده و ارت باطي خا صه با
ا مور ذ يل نخوا هد دا مت ،م گر

خ ف آن

تصريح مده بامد:

اسناد بينالمللي
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الف

ـ اعتبار قرارداد يا هر يك از

مرايط آن يا اعتبار هرگونه عرف مربوط؛
ش ـ اثري كه ممكن است قرارداد نسبت
به مالكیت كاال دامته بامد.
مادة 2

مقررات اين كنوانسیون مامل مسئولیت
بايع در ق بال مرگ يا صدمات بدنياي كه
به سبب كاال براي ا فراد ات اق مياف تد،
نخواهد بود.
مادة 2

طرفین ميتوان ند

ممول م قررات ا ين

كنوانسیون را استثناء يا با رعايت مادة
 12از آثار هر يـك از مقـررات آن عـدول
كنند يا آندا را تغییر دهند.

مبحث دوم
مقررات كلي
مادة 2

1ـ در ت سیر مقررات اين كنوانسـیون
با يد به خصی صة بینالمل لي آن و ن یز به
ـراي آن و
ـاهنگي در اجـ
ـاد همـ
ـرورت ايجـ
ضـ
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رعا يت ح سننیت در ت جارت بینالم لل تو جه
مود.
2ـ مسايل مربـوط بـه موضـوعات تحـت
حاكم یت كنوان سیون حا ضر كه تكل یف آن دا
ً در ا ين كنوان سیون تع یین ن يده،
صراحتا
طبق اصول كلياي كه كنوانسیون مبتني بر
آن است ،و در صورت فقدان اينگونه اصول،
طبق قانوني كه حسب قواعد حقوق بینالملل
خصوصي حاكم است ،حل و فصل خواهند مد.
مادة 9

1ـ از نظر اين كنوانسـیوان ،هرگـاه
ي كي از طرفین ن سبت به مؤداي ق صد طرف
دي گر ع لم دا مته با مد يا ج دل او م سموع
نبا مد ،ال اظ و ساير اع مال طرف دي گر
بايد مطابق قصد وي ت سیر مود.
2ـ در صورت عدم مـمول بنـد پیيـین،
ال

اظ و

ساير اع مال

هر

يك از

طرفین

محمول بر استناد افراد متعارف همان صنف
در اوضاع و احوال ميابه است.
3ـ در مقام تيـخی

قصـد هـر يـك از

طرفین يا تع یین ا ستنباطي كه يك فرد
ـه
ـد بـ
ـت ،بايـ
ـد دامـ
ـارف از آن خواهـ
متعـ
اوضــاع و احــوال ذي ربــط از جملــه بــه
اسناد بينالمللي
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مذاكرات ،رو ية م قرر بین طرفین ،عرف و
عادت و ساير اعمال بعدي آنان توجه كافي
مبذول دامت.
مادة 8

1ـ طرفین ملتزم بـه هرگونـه عـرف و
عدت مورد توا فق و رو ية معمول به في ما
بین ميبامند.
2ـ فرض بر اين است كه طرفین عـرف و
عادتي را كه ن سبت به آن و قوف دا متهاند
يا ميبا يد و قوف ميدا متند و آن عرف و
عادت در ت جارت بینالم لل كام ً مناخته
مده و طرفین قرارداد هاي م يابه در آن
نوع ت جارت خـاص ،به طور من ظـم آن را
رعايـت ميكنند ،به نحو ضمـني بر قرارداد
في ما بین يا انع قاد آن حاكم ساختهاند،
مگر در مواردي كه خ ف آن ثابت مود.
مادة 01

از نظر اين كنوانسیون:
الف ـ هرگاه يكي از طرفین بیش از يك
م حل ت جارت دا مته با مد ،م حل ت جارت وي
جايي خوا هد

بود

كه

با در ن ظر

گرفتن

اوضــاع و احــوالي كــه قبــل از انعقــاد
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قرارداد يا در زمان انعقاد آن بر طرفین
مع لوم بوده يا من ظور ن ظر آن دا قرار
گرفتــه اســت نزديكتــرين رابطــه را بــا
قرارداد و اجراي آن دارد؛
ش ـ هر گاه ي كي از طرفین فا قد م حل
ت جارت با مد ،م حل اقا مت مع مولي او م ك
خواهد بدود.
مادة 00

الزم نی ست

قرارداد ب یع ب طور كت بي

منع قد

يا م ستند

مح تاج

به رعا يت

مود و از ن ظر
هیچ

مكلي

مرط دي گري ن یز

نميبا مد .و جود قرارداد ،بو سیلة مدود،
قابل اثبات است.
مادة 05

هر گاه م حل ت جارت ي كي از طرفین در
يكي از كيورهاي متعاهدي كه به موجب ماده
 69ايــن كنوانســیون مبــادرت بــه صــدور
اع م یه ن موده ا ست ،وا قع با مد ،هیچ يك
از مقررات مواد  11و  26يا فصل دوم اين
كنوان سیون كه قرارداد ب یع يا ا ص ح يا
اقا لة آن

يا اي جاش و ق بول

ا نواع ب یان اراده را

يا

ساير

به ن حو غیركت بي

اسناد بينالمللي

543 

ا جازه ميد هد ،مامل آن طرف نخوا هد بود.
طرفین نميتوان ند از ح كم ا ين ماده عدول
كنند و يا آثار آن را تغییر دهند.
مادة 03

ـن
ـررات ايـ
ـر مقـ
ـي» از نظـ
ـف «كتبـ
وصـ
كنوانســیون ،تلگــرام و تلكــا را مــامل
ميمود.

فصل دوم
انعقاد قرارداد
مادة 04

1ـ پیينداد انع اد قرارداد بـه يـك
يا چ ند فرد م عین ،چنان چه به ا ندازة
كافي م يخ

و دال بر ق صد ال تزام اي جاش

كن نده در صورت ق بول طرف مقا بل با مد،
اي جاش مح سوش ا ست .پی ينداد در صورتي به
ا ندازة كافي م يخ

ا ست كه كاال را م يخ

نموده و به نحو صريح يا ضمني ،مقدار كاال
و ث من را م عین يا ضوابطي ج دت تع یین آن
دو مقرر نمايد.
2ـ پیينداد ،جز در موردي كـه خطـاش
ً دعوت
به يك يا چند فرد معین است ،صرفا
بــراي ايجــاش محســوش ميگــردد ،مگــر در
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صورتیكه پیينداد كننده خ ف آن را بوضوح
اع م نمايد.
مادة 02

1ـ ايجاش از زمان وصول توسط مخاطـب
ايجاش ،نافذ ميگردد.
2ـ ايجاش حتي در صـورتیكه بـه نحـو
غیرقا بل ر جوع با مد ،قا بل ان صراف ا ست،
م يروط بر اين كه ا ع م ان صراف ،پیش از
و صول اي جاش يا همز مان با آن به ا ط ع
مخاطب ايجاش برسد.

اسناد بينالمللي
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مادة 02

1ـ مادام كه قـرارداد منعقـد نيـده
ا ست ،اي جاش قا بل ر جوع ميبا مد ،به مرطي
كه رجوع پیش از آنكه مخاطب ايجاش قبولي
خود را ارسال دارد ،به وي واصل گردد.
2ـ مع هذا در موارد ذيل نميتـوان از
ايجاش رجوع كرد:
ا لف ـ در صورتیكه اي جاش ،به وا سطة
ق ید ز مان م عین ج دت ق بول آن يا به ع لت
دي گر ،حكا يت از ا ين دا مته با مد

كه

غیرقابل رجوع است؛ يا
ش ـ هر گاه تك یـة م خـاطب بر اي جـاش
به عنوان يك ايجـاش غیرقابل رجوع ،امري
مع قول بوده و بر ه مان ا سا

ع مل كرده

بامد.
مادة 02

اي جاش ح تي ا گر غیرقا بل ر جوع با مد،
از هن گامي كه رد آن از سوي مخا طب به
ايجاش كننده واصل ميگردد ،منت ي ميمود.
مادة 09

1ـ ال ـاظ يـا سـاير اعمـال مخاطـب
اي جاش كه دال بر ر ضا به م اد اي جاش
542



مجلة حقوقي  /شمارة نهم

با مد ،ق بول مح سوش ا ست .سكوت يا عدم
اقدام ،فين سه داللت بر قبول ندارد.
2ـ قبول ايجاش از لحظهاي كـه اعـ م
ر ضا به اي جاش كن نده وا صل مي گردد ،نا فذ
مي مود .هر گاه ا ع م ر ضا ظرف مدتي كه
اي جاش كن نده تع یین ن موده يا ،در صورت
عدم تع یین مدت ،ظرف يك مدت مت عارف به
وي وا صل ن گردد ،ق بول نا فذ نخوا هد بود.
ـاع و
ـه اوضـ
ـارف ،بـ
ـدت متعـ
ـبة مـ
در محاسـ
ا حوال معام له ،منجم له به سرعت و سايل
ارتباطي مورد است ادة ايجاش كننده ،توجه
الزم مع طوف خوا هد مد .اي جاش م اهي با يد
فوري ق بول

مود ،م گر اين كه او ضاع و

احوال به نحو ديگري داللت نمايد.
مع هذا چنان چه به مو جب اي جاش يا در
نتیجة روية معمولبه طرفین يا حسب عرف و
عادت ،مخاطب ،بدون اع م به ايجاش كننده،
بتواند با انجام عملي نظیر آنچه مربوط
به ار سال كاال يا پردا خت ث من ا ست ا ع م
ر ضا نما يد ،ق بول از لح ظهاي

كه ع مل

انجام مي مود نافذ است ،ميروط بر اينكه
ع مل مز بور ظرف مدت م قرر در ب ند پی يین
انجام مود.
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مادة 08

ً
1ـ هرگونه پاسخ به ايجاش كه ظـاهرا
ق بول اي جاش
م حدوديتدا

بوده و لي مت ضمن ا ضافات،

يا

ساير ا ص حات [ن سبت

به

اي جاش] با مد ،به منز له رد اي جاش ا ست و
ايجاش متقابل محسوش ميمود.
2ـ مع هذا هرگونه پاسخ به ايجاش كـه
ً قبول ايجاش بوده ولي متضمن مروط
ظاهرا
اضافي يا مت اوتي [نسبت به ايجاش] بامد
كه مرايط اي جاش را به طور اسا سي تغی یر
ند هد ،ق بول اي جـاش مح سوش مي مود ،م گر
اي نـكه اي جاش كن نده بدون تأخیر مو جه،
ً يا با ار سال ياددا متي ،ن سبت به
م اها
مغايرت اعتراض كند .چنانچه وي بدين نحو
اع تراض نك ند ،مروط قرارداد عبارت ند از
مروط اي جاش به ع وة ا ص حات م ندرج در
قبول.
ثمن ،تأديه ،وصف و مقدار كاال ،مكان
و زمان تسلیم كال ،حدود مسئولیت هر يك
از طرفین نسبت به ديگري يا حل اخت فات،
مروطي ه ستند كه مرايط اي جاش را ب طور
اساسي تغییر ميدهند.
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مادة 51

1ـ مدلتي كه ايجاش كننده در تلگـرام
يا نا مه
لح ظهاي

براي ق بول تع یین ميك ند از

كه تل گرام ج دت م خابره تحو يل

مي گردد يا از تاريخي كه در نا مه ق ید
مده است يا چنانچه در نامه تاريخي قید
نيده بامد از تاريخ منعكا در روي پاكت،
آغاز ميگردد .مدلتي كه ايجاش كننده براي
ق بول بو سیلة تل ن ،تل كا يا ساير طرق
مخابراتي فوري تعیین مينمايد ،از زماني
آغاز مي گردد كه ايجاش توسط مخاطب وصول
ميمود.
2ـ تعطی ت رسمي يا روزهاي غیراداري
در خ ل مدلت قبول ،جزو مدلت قبول محسوش
است؛ مع هذا هرگاه آخرين روز موعد قبول
در م حل ت جارت اي جاش كن نده م صادف
جــــــــــ

با

تعط یل ر سمي يا روز غ یراداري با مد و به
آن دل یل ن توان ا ع م ق بول را به ن ياني
وي تحويل داد ،مدلت تا اولین روز اداري
پا از آن تمديد خواهد مد.
مادۀ 50

1ـ چنانچه ايجاش کننـده نافـذ بـودن
ق بول توأم با تأخ یـر را بی در نگ به طور
اسناد بينالمللي
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م اهی يا با ار سال ياددا متی به ا ط ع
مخا طب اي جاش بر ساند ،ا ين ق بول نا فذ
خواهد بود.
2ـ هرگاه نامه يا نومتۀ ديگـری کـه
متضمن قبول توأم با تأخیر است حکايت از
ا ين دا مته با مد

که ار سال آن درچ نان

او ضاع و ا حوالی

که ا گر

صورت گرف ته

جر يان انت قال به صورت عادی ان جام می
گر فت ،ظرف مدت م قر به اي جاش کن نده می
رسید ،اين قبول با تأخیر ،يک قبول نافذ
محسوش می مود ،مگر اينکه ايجاش کننده بی
ج

درنگ به طور م اهی يا با ارسال ياددامتی
به اط ع مخاطب ايجاش برساند که وی ايجاش
خود را خاتمه يافته تلقی می کند.
ج

مادة 55

ق بول به مرطي قا بل ان صراف ا ست كه
انصراف ،پیش از نافذ مدن يا همزمان با
نا فذ مدن ق بول [در غ یاش ان صراف] ،به
ايجاش كننده واصل مود.
مادة 53
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قرارداد از لح ظهاي كه ق بول اي جاش
مطــابق مقــررات ايــن كنوانســیون نافــذ
ميمود ،منعقد ميگردد.
مادة 54

از نظــر ايــن فصــل از كنوانســیون،
اي جاش ،ا ع م ق بول يا ساير ا نواع ب یان
اراده هن گامي به مخا طب وا صل مي مود كه
ً به ا ط ع وي ر سانده مود ،يا به
م اها
طريق ديگر به مخ

او ،به محل تجارت يا

به ن ياني پ ستياش ،و چنان چه م حل ت جارت
يا ن ياني پ ستي ندا مته با مد

به م حل

اقامت عادي او تحويل گردد.

فصل سوم
بیعكاال
مبحث اول
مرايط كلي
مادة 52

ن قض

قرارداد تو سط ي كي از

طرفین

هنگامي نقض اساسي محسوش مي مود كه منجر
به ورود چنان خسارتي به طرف ديگر گردد
كه او را از آنچه استحقاق انتظار آن را
اسناد بينالمللي

520 

ً محروم
به موجب قرارداد دامته است ،اساسا
كند ،مگر اينكه طرفي كه مبادرت به نقض
قرارداد ن موده ا ست چ نین نتی جهاي را
پیشبینــي نميكــرده و يــك فــرد متعــارف
هماننــد او نیــز در اوضــاع و احــوالي
ميــابه ،نميتوانســته اســت آن امــر را
پیشبیني كند.
ً در صورتي
ا ع م ب ط ن قرارداد صرفا
نا فذ ا ست كه طي ياددا متي به طرف دي گر
به عمل آيد.
در مواردي كه هر نوع اخ طار ،تقا ضا
ساير ا نواع مرا س ت تو سط ي كي از

يا

طرفین ،م طابق ا ين ف صل و
متنا سب

با و سايلي

با او ضاع و ا حوال،

صادر

يا

انجام ميمود ،تأخیر يا امتباه در ارسال
يا عدم وصول آن ،او را از حق استناد به
مراس ت مذكور محروم نميسازد ،مگر اينكه
در ا ين ف صل از كنوان سیون

طور دي گري

تصريح مده بامد.
مادة 59

چنان چه ط بق م قررات ا ين كنوان سیون
ي كي از

طرفین

حق دا مته با مد ا جراي

تع ددي را از طرف دي گر بخوا هد ،داد گاه
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مك لف به صدور ح كم ن سبت به ا جراي عین
تع دد* نی ست ،م گر اين كه م طابق
مت بوع

خود ن سبت

قانون

به قرارداد هاي ب یع

م يابدي كه م يمول م قررات ا ين كنوان سیون
نیستند ،حكم به اجراي عین تعدد دهد.



 specific performance .در بعضي موارد دادگاه به جاي صدور حكم
به خسارت نامي از تخلف يا نقض قرارداد ،حكم به اجراي
عین قرارداد توسط متعدد يا توسط ثالث به هزينة متعدد
ميدهد كه آن را بیيتر در سیستم كامنال ،اجراي عین
نامند .براي
قرراداد يا اجراي قرارداد به طور ميخ
نمونة نزديك به اين م دوم در حقوق ايران مراجعه كنید
به مادة  222و  232ق.م .ايران« .مجلة حقوقي».

اسناد بينالمللي
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مادة 58

1ـ قرارداد ميتواند بـه صـرف تراضـي
طرفین ،اص ح يا اقاله مود.
2ـ يك قرارداد كتبـي را كـه متضـمن
مرط ا ص حي يا اقا له به ن حو كت بي ا ست،
نمي توان به ن حو دي گري ا ص ح يا اقا مه
نمود .مع هذا امكان دارد هر يك از طرفین
به ع لت رف تار خود از ا ستناد به ا ين
مرط ،تا حدودي كه طرف دي گر به چ نان
رفتاري اعتماد نموده است ،ممنوع مود.

مبحث دوم
تعددات بايع
مادة 31

بايع مك لف ا ست

به ترتی بي

كه در

قرارداد و ا ين كنوان سیون م قرر مده ا ست
كاال را ت سلیم ك ند ،هرگو نه مدرك مر بوط
به كاال را تحويل نمايد و مالكیت كال را
انتقال دهد.

بخش اول
تسلیم كاال و تحويل مدارك
مادة 30
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در صورتي كه بالع مك لف به ت سلیم
كاال در م حل م عین دي گري نبا مد ،تع دد او
به تسلیم ،به مرح ذيل است:
الف ـ چنانچه قرارداد بیع متضمن حمل
كاال بامد ،تعدد به تسلیم عبارت است از
تحو يل كاال به او لین مؤس سة ح مل و ن قل
جدت ارسال به ميتري؛
ش ـ در مواردي كه ميمول قسمت «الف»
فوق نبا مند ،چنان چه قرارداد را جع به
كاالي م عین يا كاالي ك لي از ان بار م عین
يا ك ي كلي كه بايد ساخته يا تولي مود،
بــوده و طــرفین نیــز در زمــان انعقــاد
قرارداد ا ط ع دا متهاند كه كاال در م حل
معی ني قررا دارد يا با يد در م حل معی ني
تول ید يا ساخته مود ،تع دد به ت سلیم
ع بارت ا ست از قراردادن كاال در اخت یار
ميتري در همان محل معین؛
ج ـ در ساير موارد ،تع دد به ت سلیم
ع بارت ا ست از اين كه

بايع

كاال را در

مح لي كه در ز مان انع قاد قرارداد م حل
ت جارت او بوده ،در اخت یار م يتري قرار
دهد.
مادة 35
اسناد بينالمللي
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در صورتیكه بايع م طابق قرراداد يا
ا ين كنوان سیون كاال را تحو يل مؤس سة ح مل
و ن قل نما يد ،و لي بو سیلة ع مت گذاري
روي كاال يا بوسیلة اسناد حمل يا به نحو
ن يده با مد كه م يخ

دي گر ،كام ً م يخ
نمودن كاال ،از حمل آن مطلع نمايد.

هرگاه بايع مكلف مده بامد كه ترتیب
ح مل كاال را بد هد ،با يد قرارداد هاي الزم
را ج دت ح مل كاال به م حل تع یین مده با
و سايل ح مل و نق لي

كه منا سب او ضاع و

با

مرايط مت عارف ا ين

ا حوال و منط بق

قبیل حمل و نقل بامد ،منعقد سازد.
چنان چه بايع مك لف به بی مة كاال در
راب طه با ح مل آن نبا مد ،با يد ،ب نا به
تقاضاي ميتري ،كلیة اط عات موجود را كه
براي قادر ساختن م يتري ج دت بی مة كاال
ضروري است ،در اختیار او قرار دهد.
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مادة 33

بايع مكلف است در مواعد زير كاال را
تسلیم نمايد:
قرارداد

ا لف ـ چنان چه در
تع یین مده ،يا برا سا

تاريخي

آن تاريخي قا بل

تعیین بامد ،در همان تاريخ؛
ش ـ چنان چه در قرارداد ،مدتي م عین
مده

يا برا سا

آن

مدتي قا بل تع یین

بامد ،ظرف مدت مزبور ،مگر اينكه اوضاع
و ا حوال
تاريخ ميخ

حاكي از ا ين با مد

كه تع یین

در خ ل مدت مزبور با ميتري

است؛ يا
ج ـ در ساير موارد ،ظرف مدت مع قولي
پا از انعقاد قرارداد.
مادة 34

چنان چه بايع مك لف به تحو يل مدارك
مر بوط به كاال با مد ،با يد آن دا را در
ـه در
ـكلي كـ
ـه مـ
ـز بـ
ـان و نیـ
ـان و مكـ
زمـ
قرارداد مقرر مده است ،تحويل نمايد .در
صورتي كه بايع مدارك مر بوط را پیش از
تاريخ مقرر تحويل دهد ،ميتواند تا فرا
رسیدن موعد ،هرنوع عدم مطابقت در مدارك
را ر فع نما يد به مرط آن كه اع مال ا ين
اسناد بينالمللي
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حق ،موجب زحمت غیرمعقول ميتري يا تحمیل
هزي نـههاي نامع قـول بر او ن بـامد .مع
هذا هر نـوع حق مطالبـة خسـارت به نحوي
كه در ا ين كنوان سیون م قرر مده ،براي
ميتري مح وظ است.
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بخش دوم
مطابقت كاال و ادعاهاي مخ

ثالث

مادة 32

بايع بايد كااليي را تسلیم نمايد كه
داراي م قدار و كی یت [ جنا] صف م قرر در
قرارداد بامد و نیز به همان ترتیبي كه
در قرارداد م قرر مده ا ست ب ستهبندي يا
ظرف بندي گرديده بامد.
جز در مواردي كه طرفین به نحو ديگر
توافــق كــرده بامــند ،كــاال منطبــق بــا
قرارداد محسوش نميمود ،مگر اينكه:
ً
الف ـ مناسب با مقاصدي بامد كه عرفا
كاال هايي

با ه مان او صاف

براي مقا صد

مزبور ،مورد است اده قرار ميگیرند؛
ش ـ منا سب با هر نوع مق صود خا صي
با مد كه به ن حو صريح يا ضمني در ز مان
ج

انع قاد قرارداد به آ گاهي بايع ر سیده
ا ست ،م گر اين كه او ضاع و ا حوال حاكي از
ا ين با مد كه م يتري به م دارت و ت يخی
بايع اعت ماد ن كرده
م دارت و ت يخی

يا اعت ماد او

بايع ،غیرمع قول

به

بوده

است؛

اسناد بينالمللي
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ج ـ وا جد اوصاف كااليي بامد كه بايع
به ع نوان م سطوره

يا نمو نه

به م يتري

ارائه نموده است؛
دـ به ترت یب مت عارف ج دت ا ين قب یل
كاال ها ،يا در صورتیكه ترت یب مت عارفي
موجود نبامد ،به نحوي كه بقا و س مت كاال
تأمین مود در ظرف گنجا نده يا ب ستهبندي
مده بامد.
هرگــاه ميــتري در زمــان انعقــاد
قرارداد از عدم انط باق كاال با قرارداد
[تخ لف و صف] آ گاه بوده يا نميتوان سته
ا ست در ا ين خ صوص ناآ گاه با مد،

بايع

ن سبت به هر نوع عدم انط باق ،م سئولیتي
ط بق م قررات ق سمتداي «ا لف» تا «د» ب ند
پیيین نخواهد دامت.
مادة 32

1ـــ بــايع طبــق قــراداد و ايــن
كنوان سیون ،م سئول هر نوع عدم انط باقي
ج

ا سـت

كه در هن گـام انت قال ض مـان

به

ميتري وجـود دارد ،هرچند كه عدم انطباق
پا از آن زمان آمكار مود.
2ـ بايع همچنین مسئول هر نـوع عـدم
انط باقي ا ست كه پا از ز مان مذكور در
521



مجلة حقوقي  /شمارة نهم

ب ند پی يین حادث مود و نا مي از ن قض هر
يك از تع ددات وي با مد ،از جم له ن قض هر
نوع ضمانت بايع دا ير بر اين كه كاال تا
مدتي ج دت ا ست اده براي مقا صد عادي يا
براي برخي مقاصد خاص ،مناسب خواهد بود
يا خصاي

يا اوصاف معیني را ح ظ خواهد

كرد.
مادة 32

هر گاه

بايع

كاال را

پیش از مو عد

م قرر ت سلیم ن موده با مد ،تا فرا ر سیدن
مو عد مز بور ميتوا ند ق سمتداي ك سري را
تحو يل د هد يا هرگو نه نق صاني در م قدار
را ج بران ك ند

يا

عوض

كاالي دي گري را

كاالي غیرمنط بق ت سلیم نما يد يا هر نوع
عدم انطباقي را در كاال تسلیم مده مرت ع
سازد ،م يروط بر اين كه اع مال ا ين حق
مو جب زح مت غیرمع قول م يتري

يا تحم یل

هزينههاي غیرمعقول بر او نبا مد .مع هذا
ج

هر نوع حق مطال بة خ سارت به ن حوي كه در
اين كنوانسیون مقرر مده است براي ميتري
مح وظ ميبامد.

اسناد بينالمللي
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مادة 39

1ـ ميتري بايد ظرف كوتاهترين مـدتي
كه با توجه به اوضاع و احوال عم ً ممكن
با مد ،كاال را بازر سي يا موج بات بازر سي
آندا را فراهم نمايد.
2ـ اگـر قـرارداد متضـمن حمـل كـاال
بامد ،امر بازرسي ميتواند تا وصول كاال
به مقصد به تعويق افتد.
3ـ

هرگاه ميتري مسیر و مقصد كـاالي

ً
در راه را تغی یر د هد يا كاال را م جددا
[ به مقصد ديگری] ارسال كند بدون اينكه
فر صت مع قولي ج دت بازر سي دا مته با مد و
در ز مان انع قاد قرارداد ،بايع ن سبت به
ام كان ا ين گو نه تغی یر مق صد يا ار سال
ج

م جدد [ به مق صد دي گر] آ گاهي دا مته يا
بايد آگاهي ميدامت ،امر بازرسي ميتواند
تا و صول كاال به مق صد جد يد به تعو يق
افتد.
مادة 38

1ـ

در

صورتیكه

ميتري

ظرف

مدت

متعارفي پا از اينكه عدم انطباق كاال را
كيف كرد يا ميبايد كيف ميكرد ،ياددامتي
حاكي از تعیین نوع عدم انطبـاق جدـت
525



مجلة حقوقي  /شمارة نهم

بايع ارسال نكنـد ،حق او در استناد به
عدم انطباق كاال ساقط ميمود.
2ـ در هر حال ،اگـر ميـتري حـداكثر
ظرف دو سال از تاريخي كه عم ً كاال به او
ت سلیم مده ا ست ياددا متي حاكي از عدم
انط باق ج دت بايع ار سال نك ند ،حق او در
ا ستناد به عدم انط باق ساقط مي مود ،م گر
اين كه ا ين مد لت با دورة ت ضمین كاال كه
در قرارداد تعیین مده است ،مغاير بامد.

اسناد بينالمللي
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مادة 41

هر گاه عدم انط باق مر بوط به ا موري
بامد كه بايع نسبت به آن آگاه بوده يا
نميتوانسته است ناآگاه بامد و آن را به
اط ع ميتري نرسانده بامد ،حق استناد به
مقررات مواد  32و  36را نخواهد دامت.
بايع با يد
هرگو نه

حق

كااليي را

كه م صون از

مخ

ثا لث ا ست،

يا اد عاي

تسلیم نمايد ،مگر اينكه ميتري راضي به
دريا فت

كااليي با مد

اد عاي مخ

كه مو ضوع

حق

يا

ثا لث ا ست .مع هذا هر گاه ا ين

حق يا اد عا نا مي از مالك یت صنعتي يا
ساير مالكیت داي مع نوي با مد ،تع ددات
بايع ميمول مادة  22خواهد بود.
مادة 45

1ـ بايع بايد كااليي را تحويـل دهـد
كه از هرگونه حق يا اد عاي مخ
مالك یت

صنعتي

يا

ثالث از

ساير ا نواع مالك یت

معنوي كه هنگام انعقاد قرارداد بايع از
آندا مطلع بوده يا نميتوانسته است نسبت
به آندا بياط ع بامد ،مصون بامد ،ميروط
بر اينكه:
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ـاد
ـام انعقـ
ـرفین هنگـ
ـر طـ
ـف ـ ـ اگـ
الـ
قرارداد ،فروش م جدد كاال يا ا ست اده از
آن بــه نحــو ديگــر را در كيــور معینــي
كرده و انت ظار دا متهاند ،در

پیشبی ني

اين صورت حق يا ادعاي مذكور طبق قوانین
ه مان ك يور نا مي از مالك یت

يا

صنعتي

ساير انواع مالكیتداي معنوي بامد؛ يا
ش ـ در

ساير

موارد،

حق

يا اد عاي

ـارت
ـل تجـ
ـور محـ
ـوانین كيـ
ـق قـ
ـذكور طبـ
مـ
م يتري ،نا مي از مالك یت صنعتي يا ساير
انواع مالكیتداي معنوي بامد.
2ـ تعددات بايع حسب بند پیيین ،بـه
موارد زير تسري نمييابد:
الــف ـــ ميــتري در زمــان انعقــاد
قرارداد از

حق

يا اد عاي مز بور مط لع

بوده يا نميتوان سته ا ست بياط ع با مد؛
يا
ش ـ
تبع یت

حق

يا اد عاي

مذكور نا مي از

بايع از نق يههاي ف ني ،طرح دا،

فرمولدا و ساير ميخصات ميابدي بوده است
كه توسط ميتري تدیه مدهاند.
مادة 43

اسناد بينالمللي
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ـدت
ـرف مـ
ـتري ظـ
ـه ميـ
ـورتي كـ
1ـ ـ در صـ
معقولي پا از آنكه نسبت به حق يا ادعاي
ثا لث آ گاه

مخ

مده

يا ميبا يد آ گاه

مي مده است ياددامتي مبني بر تعیین نوع
آن حق يا ادعا جدت بايع ارسال نكند ،حق
استناد به مقررات مواد  21يـا  22را از
دست خواهد داد.
2ـ در صورتي كه بايع نسبت به حق يـا
اد عاي مخ

ثا لث و نوع آن حق يا اد عا

عالم با مد ،حق ا ستناد به م قررات ب ند
پیيین را نخواهد دامت.
مادة 44

با وجود مقررات بند  1مادة  36و بند
 1مادة  ،23در صورتیكه ميتري براي عـدم
ار سال ياددا مت الزم ،عذر موجدي دا مته
بامد ،ميتواند مطابق با مـادة  ،05ثمـن
را تقل یل د هد

يا مطال بة خ سارت ،ب جز

عدمالن ع ،بنمايد.
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بخش سوم
جبران خسارات نامي از نقض قرارداد توسط
بايع
مادة 42

1ـ هرگاه بايع در اي اي هـر يـك از
تعدــدات خــود طبــق قــرارداد يــا ايــن
كنوانسیون ،كوتاهي كند ،ميتري ميتواند:
الف ـ حقوق مقرر در مـواد  29تـا 02
را اعمال نمايد؛
ش ـ به ترتیب مقـرر در مـواد  42و 44
مطالبة خسارت كند.
2ـ است اده از حق توسل به ساير طرق
ج بران خ سارت ،م يتري را از هیچ ح قي كه
ممكن است جدت مطالبة خسارت دامته بامد،
محروم نميكند.
3ـ در صورتي كه ميتري به يكي از طرق
جبران خسارت نامي از نقض قرارداد متوسل
مود ،داد گاه يا د يوان داوري ،هیچگو نه
مدلت اضافي به بايع اعطا نخواهد كرد.

اسناد بينالمللي

522 

مادة 42

1ـ ميـتري ميتوانـد اي ـاي تعدـدات
بايع را از او بخوا هد ،م گر اين كه به
ي كي از از طرق ج بران خ سارت كه با ا ين
درخوا ست وي منا فات دا مته با مد ،متو سل
مده بامد.
2ـ هرگاه كـاال منطبـق بـا قـرارداد
نبا مد ،م يتري در صورتي ميتوا ند ت سلیم
بدل آن را درخواست نمايد كه مغايرت كاال
متضــمن نقــض اساســي قــرارداد بامــد و
درخوا ست

بدل كاال از طر يق اخ طار مو ضوع

ماده  36يا ظرف مـدت معقـولي پـا از آن
صورت گیرد.
3ـ هرگاه كـاال منطبـق بـا قـرارداد
نبامــد ،ميــتري ميتوانــد از فرومــنده
بخواهد كه عدم انطباق را با تعمیر كاال
ج بران نما يد ،م گر اين كه چ نین درخوا ستي
با تو جه به او ضاع و ا حوال ،غیرمع قول
ـق
ـد از طريـ
ـر بايـ
ـت تعمیـ
ـد .درخواسـ
بامـ
اخطار موضوع ماده  36يا ظرف مدت معقولي
پا از آن صورت گیرد.
مادة 42
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1ـ ميتري ميتواند جدت اي اي تعددات
بايع ،مدلتي اضافي و معقول تعیین كند.
2ـ ميتري جز در مواردي كه از بـايع
اخ طاري دا ير

بر اين كه

بايع در

مدت

تعی یت مده ا ضافي تع ددات خود را اي ا
نخواهد كرد دريافت كرده بامد ،نميتواند
در مدت مز بور از با بت ن قض قرارداد به
هیچ يك از طرق جبران خسارت متوسل مود.
مع هذا م يتري از هیچ يك از ح قوقي كه
ممكن است در مورد مطالبة خسارت نامي از
تأخیر در اي اي تعدد دامته بامد ،محروم
نخواهد مد.

اسناد بينالمللي
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مادة 49

1ـ با رعايت مادة  ،26بايع ميتوانـد
حتي پا از موعد تسلیم ،هر نوع قصور در
اي تع دد را

اي

به هزي نة

خود ج بران

نما يد به مرط آن كه بتوا ند اين كار را
بدون تأخیر غیرمعقول و بدون اينكه موجب
زح مت غیرمع قول م يتري مود ان جام د هد و
باعــث عــدم اعتمــاد ميــتري نســبت بــه
بازپرداخت هزينههايي كه ميتـري به صورت
پیشپردا خـت ان جام داده ا ست ،ن يـود .مع
هذا

هر

نوع

حق مطال بة خ سارت

براي

م يتري ،به ترتی بي كه در ا ين كنوان سیون
مقرر مده است ،مح وظ خواهد بود.
2ـ هرگاه بـايع از ميـتري درخواسـت
نما يد تا ن ظر خود را در ا ين خ صوص كه
آ يا اي

اي تع دد تو سط

بايع را خوا هد

پذيرفت يا خیر اع م نمايد و ميتري ظرف
مــدت معقــولي ايــن درخواســت را اجابــت
ننماي ند ،بايع ميتوا ند ظرف مدت منعكا
در درخوا ست خود ،تع ددش را اي ا ك ند.
ميتري ظرف مدت مزبور نميتواند به هیچ يك
از طرق جبران خسارت كه مغاير با اي اي
تعدد بايع بامد ،متوسل گردد.
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3ـ اع م بايع داير بـر اينكـه ظـرف
مدت معی ني تع دد

خود را اي

ا خوا هد

ن مود ،به منز لة ا ستع م از ت صمیم م يتري
مطابق بند پیيین است.
2ـ تقاضا يـا اخطـاري كـه بـه موجـب
بندهاي  2يا  3اين ماده بـه عمـل آمـده،
ب ا ثر ا ست ،م گر اين كه به م يتري وا صل
مده بامد.
مادة 48

در مــوارد زيــر ميــتري ميتوانــد
قرارداد را باطل اع م نمايد:
ا لف ـ در صورتي كه عدم اي اي هر يك
از تعددات بايع به موجب قرارداد يا اين
كنوان سیون ،ن قض اسا سي قرارداد مح سوش
مود؛ يا
ش ـ در صورت عدم ت سلیم كاال ،هر گاه
بايع ظرف مدت اضـافي كـه مطـابق بنـد 1
مادۀ  24توسط ميتري تعیین مده است ،كاال
را ت سلیم ننما يد يا ا ع م ك ند كه ظرف
مدت مزبور ،كاال را تسلیم نخواهد كرد.
مع هذا در مواردي كه بايع كاال را
تسلیم نموده بامد ،ميتري حق اع م بط ن

اسناد بينالمللي
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قــرارداد را از دســت خواهــد داد ،مگــر
اينكه:
ا لف ـ در صورت تأخیر ت سلیم ،م يتري
ظرف مدت مع قولي پا از و قوف به ان جام
تسلیم ،اع م بط ن كند؛
ـ در صورت نقض هر يك از تعددات

ش

[از جا نب بايع] جز تأخیر ت سلیم ،ظرف
مدت مع قولي

به

مرح ذ يل ا ع م ب ط ن

نمايد:
1ـ پا از اينكه نسبت به نقض ،اطـ ع
حاصل نموده يا ميبايد اط ع حاصل ميكرده
است؛
2ـ پا از انقضـاي مدلـت اضـافي كـه
مطابق بند  1مادة  24توسط ميتري ،تعیین
مده ا ست يا پا از ا ع م بايع مب ني بر
اين كه ظرف مدت مز بور ،تع ددات خود را
اي ا نخواهدكرد؛ يا
3ـ پا از انقضـاي مدلـت اضـافي كـه
مطابق بند  2مادة  22توسط بـايع تعیـین
مده ا ست يا پا از ا ع م م يتري دا ير بر
اينكه اي اي تعدد را قبول نخواهد كرد.
مادة 21
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در صورتي كه كاالي ت سلیم مده منط بق
با قرارداد نبا مد و ا عم از اين كه ث من
قب ً تأد يه مده يا ن يده با مد ،م يتري
ميتواند به نسبت ت اوت ارزش كاالي تسلیم
ـاالي
ـه كـ
ـي كـ
ـلیم و ارزمـ
ـده در روز تسـ
مـ
منط بق

با

قرارداد در روز ت سلیم دارا

مي بوده ا ست ،ث من را تقل یل د هد .مع هذا
هرگاه بايع مطابق مواد  34يا  32هر نوع
قصور در اي اي تعددات خود را جبران كند
يا در صورتیكه ميتري مطابق مواد مذكور،
از قبول انجام تعدد بايع خودداري ورزد،
ميتري نميتواند ثمن را كاهش دهد.
مادة 20

1ـ در صورتي كه بايع تندـا قسـمتي از
كاال را ت سلیم ك ند

يا تن دا ق سمتي از

كاالي ت سلیم مده م طابق قرارداد با مد،
مواد  29تا  05نسبت به بخيي كـه تسـلیم
نيده يا منطبق با قرارداد نیست ،اعمال
خواهد مد.
2ـ ميتري فقـط در صـورتي حـق اعـ م
ب ط ن كل قرارداد را دارد كه ق صور در
ت سلیم ه مةكاال يا ق صور در ت سلیم كاالي

اسناد بينالمللي
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منط بق با قرارداد ،ن قض اسا سي قراداد
محسوش گردد.
مادة 25

1ـ در صورتي كه بايع كـاال را پـیش از
مو عد تع یین

مده ت سلیم نما يد ،م يتري

مخیر است كه آن را قبض نمايد يا از قبض
آن امتناع ورزد.
2ـ هرگاه بايع زائد بر مقدار كـاالي
مورد قرارداد ت سلیم نما يد ،م يتري مخ یر
است كه مقدار زائد را قبض نمايد يا از
قبض آن امت ناع ورزد .چنان چه م يتري ه مه
يا ق سمتي از كاال هاي زا ئد را قبض ك ند،
ـرارداد
ـرخ قـ
ـابق نـ
ـن آن را مطـ
ـد ثمـ
بايـ
تأديه نمايد.

مبحث سوم
تعددات ميتري
مادة 23

م يتري مك لف ا ست به ترت یب م قرر در
قرارداد و ا ين كنوان سیون ،ث من كاال را
تأديه و كاال را قبض نمايد.

بخش اول
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تأدية ثمن
مادة 24

تع ددات م يتري دا ير بر تأد ية ث من،
مامل ا قدامات و رعا يت ت يري اتي ا ست كه
حسب قرارداد يا هر نوع قانون و مقررات
ديگر ،براي امكان تأدية ثمن الزم دانسته
مود.
مادة 22

هر گاه قراردادي به ن حو صحیح منع قد
مده با مد ،و لي ث من ب طور صريح يا ضمني
تعیین نگرديده يا ضوابطي جدت تعیین ثمن
پیشبیني نيده بامد ،در صورت فقدان دلیل
م خالف ،چ نین

فرض مي مود

كه مت عاملین

ب طور ضمني ثم ني را كه در ز مان انع قاد
قرارداد

براي

فروش ا ين قب یل

كاال در

ـارت
ـوع تجـ
ـابه در نـ
ـوال ميـ
ـاع و احـ
اوضـ
مربوطه راي

بوده ،در نظر دامتهاند.

مادة 22

ا گر ث من برح سب وزن كاال تع یین مده
با مد ،در صورت بروز ترد يد ،وزن خال
م ك تعیین ثمن است.
اسناد بينالمللي
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مادة 22

1ـ هرگاه ميتري ملزم به تأدية ثمـن
در محل معین ديگري نبامد ،مكلف است ثمن
را:
الف

ـ در محل تجارت بايع به وي

تأديه كند ،يا
ش ـ در صورتي كه تأدية ثمن منوط بـه
تسلیم كاال يا اسناد بامد ،آن را در محل
تسلیم كاال يا اسناد تأديه نمايد.
2ـ هر نوع افزايش هزينهاي كه الزمـة
ـل
ـر محـ
ـي از تغییـ
ـن] و نامـ
ـت [ثمـ
پرداخـ
تجارت بايع از انعقاد قرارداد بامد ،به
عددة اوست.
مادة 29

1ـ هرگاه ميتري ملزم به تأدية ثمـن
در زمان معین ديگري نبامد ،مكلف است در
زماني كه بايع ،كاال يا اسناد استی ي بر
آن را ط بق قرراداد و ا ين كنوان سیون در
اخت یار او قرار ميد هد ،ث من را تأد يه
كند .بايع ميتواند تسلیم كاال يا اسناد
مربوطه را ميروط به تأدية ثمن نمايد.
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2ـ هرگاه قرارداد متضـمن حمـل كـاال
بامد ،بايع ميتواند كاال را با قید اين
مرط

كه ت سلیم

كاال

يا ا سناد آن

به

ميتري ،موكول به تأدية ثمن بامد ،ارسال
نمايد.
3ـ تا زماني كه ميتري فرصت بازرسـي
كاال را نیافته است ،ملزم به تأدية ثمن
نی ست ،م گر اين كه ن حوة ت سلیم يا تأد ية
مورد توافق متعاملین ،با قائل مدن چنین
فرصتي براي او منافات دامته بامد.
م يتري مك لف ا ست دو مو عد م قرر يا
قابــلتعیــین بوســیلة قــرارداد و ايــن
كنوانسیون ،بدون اينكه مستلزم تقاضا يا
رعا يت ت يري اتي از ناح یة بايع با مد،
ثمن نمايد.

اسناد بينالمللي
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بخش دوم
قبض كاال
مادة 21

تع دد م يتري به قبض كاال ع بارت ا ست
از:
الف ـ انجــام كلیــة اقــداماتي كــه
بهمن ظور قادر ساختن بايع بر ت سلیم،
ً از ميتري انتظار ميرود ،و
عرفا
شـ قبض كاال.

بخش سوم
جبران خسارات نامي از نقض قرارداد
بوسیلة ميتري
مادة 20

هر گاه م يتري در اي

اي

هر

يك از

تعدــدات خــود طبــق قــرارداد يــا ايــن
كنوانسیون كوتاهي ورزد ،بايع ميتواند:
الفـ حقوق مقرر در مواد  92تا  90را
اعمال كند؛
شـ بهترتیب مقرر در مـواد  42تـا 44
مطالبة خسارت نمايد.
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ا ست اده از حق تو سل به ساير طرق
ج بران خ سارت ،بايع را از هیچ ح قي كه
ممكن است براي مطالبة خسارت دامته بامد
محروم نميكند.
در

صورتي كه

بايع

به ي كي از

طرق

جبران خسارت نامي از نقض قرارداد متوسل
مود داد گاه

يا د يوان داوري

هیچگو نه

مدلت اضافي به ميتري اعطا نخواهد كرد.

اسناد بينالمللي
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ماده 25

بايع ميتوا ند تأد ية ث من ،قبض مب یع
يا اي اي ساير تع ددات م يتري را از وي
بخواهد ،مگر اينكه به يكي از طرق جبران
خ سارت

كه

با ا ين درخوا ست وي منا فات

دامته بامد ،متوسل بامد.
مادة 23

1ـ بايع ميتواند جدت اي اي تعدـدات
ميتري ،مدلتي اضافي و معقول تعیین كند.
2ـ جز در موردي كه بـايع از ميـتري
ياددا متي دا ير بر اين كه م يتري در مد لت
تعیین مده به تعدد خود عمل نخواهد كرد،
دريا فت نما يد ،بايع نميتوا ند در طول
مد لت مز بور از با بت ن قض قرارداد ،به
هیچ يك از طرق ج بران خ سارت متو سل مود.
معهذا بايع از هیچ يك از حقوقي كه ممكن
است در مورد دعواي خسارت نامي از تأخیر
تأديه دامته بامد ،محروم نخواهد مد.
مادة 24

1ـ در مـوارد زيـر ،بـايع ميتوانـد
قرارداد را باطل اع م نمايد:
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الف ـ در صورتيكه عدماي اي هر يك از
تع ددات م يتري بهمو جب قرارداد يا ا ين
كنوان سیون ،ن قض اسا سي قرارداد مح سوش
مود؛ يا
ش ـ هر گاه م يتري ظرف مدت ا ضافي كه
مطابق بند  1مادة  93توسط بـايع تعیـین
مده است ،تعددات خود را در زمینة تأدية
ث من يا قبض كاال اي ا نك ند يا ا ع م
نما يد كه ظرف مدت مز بور ،اي اي تع دد
نخواهد كرد.
2ـ معهذا در مواردي كه ميتري ،ثمـن
را تأد يه ن موده با مد،

بايع

حق ا ع م

بط ن نخواهد دامت ،مگر اينكه:
الف ـ در صورت تأخیر در اي اي تع دد
از طرف م يتري ،پیش از و قوف به ان جام
تعدد ،اع م بط ن كند؛ يا
ش

ـ در صورت نقض هر يك از تعددات،

غ یر از تأخیر در اي اي تع دد ،ظرف مدت
متعارف به مرح ذيل اع م بط ن نمايد:
1ـ پا از اينكه نسبت به نقض ،اطـ ع
حاصل نموده يا ميبايد اط ع حاصل ميكرد؛
يا
2ـ پا از انقضـاي مدلـت اضـافي كـه
مطابق بند  1مادة  93توسط او تعیین مده
اسناد بينالمللي

590 

است يا پا از اع م ميتري مبني بر اينكه
ظرف

مدت مز بور ،تع ددات

خود را اي

ا

نخواهد كرد.
مادة 22

1ـ چنانچه حسب قرارداد ،تعیین مكل،
ا ندازه يا ساير ميخ صات كاال به ع ددة
ميتري بامد و او در انجام اين امر قصور
ورزد ،اعم از اينكه قصور در تاريخ مورد
توافق صورت گیرد يا ظرف مدت متعارفي پا
از و صول تقا ضاي تع یین ميخ صات از جا نب
بايع ،بايع ميتوا ند بدون اين كه خد مهاي
به ساير ح قوقش وارد گردد ،باتو جه به
خوا ستههاي م يتري

كه مم كن ا ست

بر او

ـا را
ـات كاالهـ
ً ميخصـ
ـد ،رأسـا
ـوم بامـ
معلـ
تعیین كند.
2ـ چنانچه خود بايع ميخصات كـاال را
تعیین كند ،بايد جزئیات آن را به آگاهي
ـین
ـارفي تعیـ
ـدت متعـ
ـانده و مـ
ـتري رسـ
ميـ
نمايد تا ظرف مدت مزبور ،ميتري بتواند
در صورت تما يل ،ميخ صات مت اوتي ا ع م
ك ند .هر گاه
م يتري
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ني،

كاال را

تع یین نك ند ،ميخ صات تع یین مده از طرف
بايع ،الزماالتباع است.

مبحث چدارم
انتقال ضمان
مادة 22

پا از انت قال ضمان به م يتري ،ت لف
يا زيان وارده به كاال موجب برائت او از
تأد ية ث من نمي مود ،م گر اين كه ت لف يا
ز يان وارده ،نا مي از ف عل يا ترك ف عل
بايع بامد.
مادة 22

1ـ هرگاه قرارداد بیـع متضـمن حمـل
كاال بامد و بايع ملزم به تسلیم آندا در
م حل معی ني نبا مد ،از ز ماني

كه

كاال

مطابق قرارداد بیع ،جدت ارسال به ميتري
ت سلیم او لین مت صدي ح مل و ن قل مي مود،
ضمان

به م يتري منت قل مي گردد .هر گاه

بايع ملزم به تسلیم كاال به متصدي حمل و
ن قل در م حل معی ني با مد ،تا ز ماني كه
كاال ت سلیم مت صدي ح مل و ن قل در م حل
مز بور ن يده ا ست ،ضمان به م يتري منت قل
نخواهد مد .اين امر كه بايع مجاز بامد
اسناد بينالمللي

593 

اسناد كاالها را نزد خود نگه دارد ،اثري
در انتقال ضمان نخواهد دامت.
2ـ با اين وصف ،تا زماني كـه كـاالي
موضوع قرارداد ،خواه از طريق ع متگذاري
ـهها و
ـیلة بارنامـ
ـواه بوسـ
ـا ،خـ
روي آندـ
خواه با اخطار به ميتري يا به نحوديگر،
ن يده با مند ،ضمان به م يتري

كام ً م يخ
منتقل نخواهد مد.
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مادة 29

در مورد مبی عي كه در حال ح مل [در
راه] فروختــه ميمــود ،ضــمان از تــاريخ
انع قاد قرارداد به م يتري منت قل مي مود.
ـین
ـوال چنـ
ـاع و احـ
ـر از اوضـ
ـذا اگـ
ـعهـ
مـ
برآ يد ،از تاريخ ت سلیم كاال به مؤس سة
حمل و نقلي كه اسناد مربوط به قرارداد
حمل را صادر ميكند ،ضمان بر ذمة ميتري
م ستقر خوا هد مد .با ا ين و صف ،چنان چه
بايع در ز مان انع قاد قرارداد ن سبت به
تلف كاال يا زيان ديدن آن اط ع دامته يا
ميبا يد ا ط ع ميدا مت و ا ين ا مر را به
آگاهي ميتري نرسانده بامد ،ضامن تلف يا
زيان خواهد بود.
مادة 28

درغیر موارد مندرج در مـواد  94و 92
از تاريخي كه م يتري كاال را قبض ميك ند،
يا چنان چه در مو عد م قرر ا قدام به قبض
ننمايد ،از تاريخي كه كاال در اختیار وي
قرار داده مده ا ست و به ل حاظ ق صور در
قبض ،مرت كب ن قض قرارداد مي گردد ،ضمان
به ذمة او منتقل ميمود.

اسناد بينالمللي
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مع هذا چنان چه م يتري م لزم به قبض
كاال در مح لي غ یر از م حل ت جارت

بايع

با مد ،با فرار سیدن مو عد ت سلیم و ا ط ع
م يتري از اين كه كاال در م حل مز بور در
اخت یار او قرار داده مده ا ست ،ضمان به
وي منتقل ميمود.
چنانچه قرارداد راجع به كااليي بامد
كــه در زمــان انعقــاد قــرارداد ميــخ
نگرديده است ،تا زماني كه ميخ

نيده كه

كاالي ت حويلي مر بوط به قرارداد ميبا مد،
فرض بر ا ين ا ست كه آن كاال در اخت یار
ميتري قرار نگرفته است.
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مادة 21

چنانچــه بــايع مرتكــب نقــض اساســي
ـواد  92 ،94و 96
ـد ،مـ
ـده بامـ
ـرارداد مـ
قـ
مانع از توسل ميتري به طرق جبران خسارت
نا مي از ن قض كه در د ستر

او ست ،نخوا هد

بود.

مبحث پنجم
مقررات ميترك ناظر بر تعددات بايع و
ميتري

بخش اول
پیشبیني نقض و قراردادهاي اقساطي
مادة 20

1ـ چنانچه پـا از انعقـاد قـرارداد
معلوم مود كه يكي از طرفین به علل زير،
ب خش اسا سي تع ددات خود را اي ا نخوا هد
ن مود ،طرف دي گر حق خوا هد دا مت ا جراي
تعددات خود را معلق نمايد:
الف ـ نق صان فاحش در توا نايي متع دد
به انجام تعدد يا در اعتبار او؛ يا
ش ـ ن حوة رف تار او در تمد ید مقد مة
اجراي قرارداد يا در اجراي قرارداد.
اسناد بينالمللي
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2ـ چنانچه بايع پیش از ظدـور جدـات
ـال
ـاال را ارسـ
ـین ،كـ
ـد پیيـ
ـوف در بنـ
موصـ
ن موده با مد ،ميتوا ند از ت سلیم آن به
م يتري ج لوگیري ك ند هرچ ند م يتري داراي
سندي با مد كه او را م حق به و ضع يد بر
كاال ميكند.
3ـ طرفي كه اجراي تعدـدات خـود را،
خواه ق بل از ار سال كاال يا ب عد از آن،
مع لق مينما يد مك لف ا ست

ً اخ طار
فورا

تعل یق را ج دت طرف دي گر ار سال نما يد و
در صورتي كه طرف مز بور در زمی نة اي اي
تع دد خود اطمی نان كافي فراهم نما يد،
اجراي تعدد خود را از سر گیرد.
مادة 25

1ـــ هرگــاه پــیش از تــاريخ اجــراي
قرارداد ،مع لوم مود كه ي كي از طرفین
مرتكب نقض اساسي قرارداد خواهد مد ،طرف
دي گر ميتوا ند

قرارداد را با طل ا ع م

نمايد.
2ـ طرفي كه قصـد اعـ م بطـ ن دارد،
چنانچه وقت اقتضا كند ،مكلف است اخطار
مت عارفي به طرف دي گر بد هد تا براي او

599



مجلة حقوقي  /شمارة نهم

ا ين ام كان فراهم مود كه اطمی نان كافي
جدت اي اي تعددش بدهد.
3ـ چنانچه طرف ديگر اع م كرده بامد
كه تع ددات

خود را ا جرا نخوا هد

كرد،

ـي
ـین منت ـ
ـد پیيـ
ـذكور در بنـ
ـات مـ
الزامـ
خواهند بود.
مادة 23

1ـــ در مــورد قــرارداد تســلیم كــاال
بهنحو اق ساط [ به دف عات] ،چنان چه ق صور
ي كي از طرفین ن سبت به ا جراي هر ق سط،
مت ضمن ن قض اسا سي قرارداد در راب طه با
آن ق سط با مد ،طرف دي گر در راب طه با آن
قسط ،اختیار اع م بط ن دارد.
2ـ چنانچه قصـور يكـي از طـرفین در
اجراي تعددات نسبت به هر يك از اقساط،
دال يل قانعكن ندهاي در اخت یار طرف دي گر
قرار دهد كه نسبت به اقساط آتي نیز نقض
اسا سي قرارداد صورت خوا هد گر فت ،طرف
اخیر حق دارد قرارداد را نسبت به آينده
با طل ا ع م نما يد ،م يروط بر اين كه ظرف
مدت متعارفي اقدام به چنین امري كند.
3ـ در موردي كه ميتري در رابطه بـا
ـلیم ،اعـ م بطـ ن
ـات تسـ
ـك از دفعـ
ـر يـ
هـ
اسناد بينالمللي
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ميك ند ،ميتوا ند همز مان با چ نین ا ع م
بط ني نسبت به فقرات انجام مدة قبلي يا
فقرات آتي نیز اع م بط ن كند ،ميروط بر
اين كه بهعلت واب ستگي متقا بل [آ حاد] كاال
ن توان از آن چه ت سلیم مده يا مي مود در
مقا صد

مورد ن ظر

طرفین هن گام انع قاد

قرارداد است اده كرد.

بخش دوم
خسارات [حاصله از عدم اجراي تعدد]
مادة 24

خسارات نامي از نقض قرارداد بوسیلة
يكي از طرفین عبارت است از مبلغي برابر
ز يان ،از جم له عدمالن عي ،كه طرف دي گر
برا ثر ن قض متح مل مده ا ست .ا ين خ سارات
نميتوا ند از م قدار ز ياني كه ن قضكن نده،
در زمــان انعقــاد قــرارداد و بــه مــدد
واقع یات و مو ضوعاتي كه در ه مان مو قع
ـف
ـد واقـ
ـا ميبايـ
ـف بـوده يـ
ـداندا واقـ
بـ
مي بوده ،بهع نوان ا ثر ممكنالح صول ن قض
قــرارداد پیشبینــي كــرده يــا ميبايــد
پیشبیني ميكرده است ،متجاوز بامد.
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مادة 22

هر گاه

قرارداد با طل

مده با مد و

م يتري پا از ب ط ن ،به میوهاي مت عارف و
ظرف مدتي مت عارف ،كاالي دي گري به جاي
مب یع خر يده با مد ،يا بايع مب یع را به
ديگري فروخته بامد ،طرفي كه مدعي خسارت
اســت ميتوانــد ت ــاوت قیمــت مــذكور در
قرارداد با قیمت حاصل از معاملة جانيین
و همچ نین

هر

نوع خ سارت دي گر را

كه

بهموجب مادة قبل قابلوصول بامد ،مطالبه
و وصول نمايد.
مادة 22

1ـ هرگاه قرارداد باطل مده و بـراي
كاال قی مت راي جي مو جود با مد ،طر في كه
مدعي خ سارت ا ست ميتوا ند در

صورتیكه

بهموجب مادة  40به خريد يا فـروش مجـدد
م بادرت نن موده با مد ،ت اوت بین قی مت
ت عین مده در قرارداد و قی مت را ي

در

زمــان بطــ ن و همچنــین ســاير خســارات
قابلوصول طبق مادة  42را مطالبه و وصول
نما يد .مع هذا ا گر طر في كه مدعي خ سارت
ا ست پا از قبض كاال م بادرت به اب طال
طرفي كه مدعي خسارت است پا از قبض كاال
اسناد بينالمللي
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م بادرت به اب طال قرارداد ن موده با مد،
قی مت را ي
راي

در ز مان قبض به جاي قی مت

در زمان بط ن ،م ك خواهد بود.
 .2از نظر بند پیيـین ،قیمـت رايـ

ع بارت ا ست از قی مت مداول در مح لي كه
كاال ميبا يد در آن جا ت سلیم مي مد

يا

چنان چه در آن م حل قی مت راي جي مو جود
نبا مد ،با احت ساش هزي نههاي ح مل ،قی مت
ً جايگزين محل
در محل ديگري كه عرفا

راي

مزبور بامد.
مادة 22

طر في

كه

به ن قض

قرارداد ا ستناد

ميك ند ،مك لف ا ست ح سب او ضاع و ا حوال در
جدت كاهش زيان ـ منجمله عدمالن ع -نامي
از نقض ،اقدامات متعارف را معمول دارد.
در صورتي كه وي در ان جام ا قدامات فوق
ـه
ـد بـ
ـده ميتوانـ
ـضكننـ
ـد ،نقـ
ـور نمايـ
قصـ
میزا ني كه خ سارت ميبا يد تقل یل ميياف ته
است ،مدعي كاهش خسارت گردد.
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بخش سوم
بدره
مادة 29

هر گاه ي كي از طرفین ،ث من يا و جوه
دي گري را

كه پردا خت آن دا

به

تأخیر

اف تاده ا ست تأد يه ننماي ند ،طرف دي گر
م ستحق دريا فت ب دره خوا هد

بود

بدون

اين كه به حق او در اد عاي خ سارت مو ضوع
ماده  42خللي وارد آيد.

بخش چدارم
موارد رفع مسئولیت
مادة 28

1ـ طرفي كه هر يك از تعددات خود را
اي ا نكرده است ،چنانچه ثابت نمايد كه
عدم اي

ا

به وا سطة حاد ثهاي

خارج از

اق تدار او بوده و ثا بت ك ند كه نمي توان
ً از او انت ظار دا مت
عر فا
انع قاد

كه در ز مان

قرار داد ،آن حاد ثه را مل حوظ

ـاش
ـار آن اجتنـ
ـا آثـ
ـا از آن يـ
ـته يـ
دامـ
نموده يا آندا را دفع كرده بامد ،مسئول
نخواهد بود.
اسناد بينالمللي
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2ـ اگر قصور طرف نامي از قصور مـخ
ثالثي با مد

كه

براي ا جراي ت مام

يا

قسمتي از قرارداد او را بكار گرفته است
طرف مز بور تن دا در صورتي از م سئولیت
معاف ميبامد كه:
الف ـ بهموجب بند پیيین ،از مسئولیت
معاف بامد؛ و
ش ـ مت صدي ان جام تع دد از جا نب او
ن یز ،در صورت اع مال م قررات ب ند پی يین
بر او ،از مسئولیت مبري بامد.
3ـ معافیت مقرر در ايـن مـاده ظـرف
مدتي كه حاد ثه جر يان دارد ،وا جد ا ثر
خواهد بود.
2ـ طرفي كه در اجراي تعدد خود قصور
ميورزد ،مكلف است طي اخطاري وقوع حادثه
وآ ثار آن را بر توا نايي خود در ا جراي
قرار داد به آ گاهي طرف دي گر بر ساند.
چنانچه اخطار وي ظرف مدت متعارفي پا از
اين كه به حاد ثه و قوف ياف ته يا ميبا يد
و قوف ميياف ته ا ست ،به طرف دي گر وا صل
ن يود ،طرف قا صر م سئول خ سارات نا مي از
عدم وصول خواهد بود.
0ـ هیچيك از مندرجات اين ماده مانع
طرفین از اع مال
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حق ،غ یر از

مطال بة خ سارات مو ضوع ا ين كنوان سیون،
نخواهد بود.
مادة 91

هیچ يك از طرفین نميتوا ند تا جايي
كه ق صور طرف دي گر نا مي از ف عل يا ترك
ف عل خود او با مد ،به ق صور طرف دي گر
استناد كند.

بخش پنجم
آثار بط ن
مادة90

1ـــ بطــ ن قــرارداد ،طــرفین را از
ان جام تع ددات مو ضوع قرارداد ،به مرط
تأد ية هر نوع خ سارت قا بلمطال به ،م بري
ميك ند .ب ط ن ،تأثري در مرايط قرارداد
در مورد حل اخت فات يا بر ساير مرايط
قرارداد

كه

حاكم

بر ح قوق و ت كالیف

طرفین پا از بط ن است ،نخواهد دامت.
ـمتي از
ـا قسـ
ـام يـ
ـه تمـ
ـي كـ
2ـ ـ طرفـ
قرارداد را ا جرا كرده ا ست ،ميتوا ند از
طرف دي گر ا عادة آن چه را

كه

بهمو جب

قرارداد ،تحو يل يا تأد يه ن موده ،ط لب
اسناد بينالمللي
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ك ند .چنان چه هر دو طرف م لزم به ا عاده
بامند ،بايد همزمان اقدام نمايند.
مادة 95

1ـ چنانچه براي ميـتري اعـادة كـاال
ـا را
ـه آندـ
ـعیتي كـ
ـان وضـ
ـه همـ
ً بـ
ـدتا
عمـ
دريافت دامته است مقدور نبامد ،حق اع م
ب ط ن يا ا لزام بايع به ت سلیم بدل كاال
را از دست خواهد داد.
ـر
ـوارد زيـ
ـامل مـ
ـین مـ
ـد پیيـ
2ـ ـ بنـ
نخواهد بود:
الف ـ چنان چه عدمام كان ا عادة كاال،
ً با ه مان
يا عدمام كان ا عادة آن ع مدتا
و ضعیتي

كه م يتري دريا فت ن موده ا ست،

نامي از فعل يا ترك فعل وي نبامد؛
ش ـ چنانچه تمام يا قسمتي از كاال بر
اثر بازرسي موضوع مادة  32از بین رفتـه
يا در معرض نابودي قرار گرفته بامد؛ يا
ج ـ چنان چه ت مام يا ق سمتي از كاال،
پیش از اين كه م يتري عدمانط باق آن را
ك يف نما يد

يا ميبا يد ك يف مي كرد ،در

جر يان عادي ك سب وي فروخ ته مده يا در
جريان عادي است ادة ميتري م صرف مده يا
تغییر مكل داده بامد.
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مادة 93

در موردي كه ميتري مطابق مادة  22حق
اع م بط ن يا مطالبة كاالي بدل از بايع
را از دست ميدهد ،ساير طرق جبران خسارت
ح سب قرارداد و ا ين كنوان سیون براي او
مح وظ خواهد ماند.

اسناد بينالمللي
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مادة 94

1ـ چنانچه بـايع ملـزم بـه رد ثمـن
با مد ،مك لف ا ست ب درة آن را از تاريخ
تأدية ثمن ،بپردازد.
2ـ در موارد زير ،ميتري مكلـف اسـت
م نافع حا صله از ت مام يا ق سمتي از كاال
را تحويل بايع نمايد:
الف ـ چنانچه مكلف به اعادة تمام يا
قسمتي از كاال بامد؛ يا
ش ـ چنان چه ا عادة ت مام يا ق سمتي از
كاال يا ا عادة ت مام يا ق سمتي از كاال
ً با همان وضعیتي كه دريافت نموده
عمدتا
براي وي مقدور نبامد ،ولي با اين وصف،
اع م بط ن كرده يا از بايع مطالبة بدل
نموده بامد.

بخش ميم
ح ظ و نگاهداري كاال
مادة 92

هرگاه ميتري نسبت به قبض كاال تأخیر
نما يد

يا در

موردي

كه تأد ية ث من و

تحو يل كاال ميبا يد به صورت همز مان صورت
گ یرد ،م يتري در تأد ية ث من ق صور ورزد و
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كاال در يد بايع بوده و يا وي به ن حو
دا مته با مد ،بايع

دي گري بر كاال ا ستی

مك لف ا ست ،ح سب او ضاع و ا حوال ا قدامات
مت عارف را براي ح ا ظت كاال مع مول دارد.
تا ز ماني

كه م يتري هزي نههاي مت عارف

ان جام مده را تأد يه ننما يد ،بايع حق
دارد كاال را حبا كند.
مادة 92

1ـ حقوق خود را در چدارچوش قرارداد
و ا ين كنوان سیون دا ير بر رد آن دا مته
با مد ،مك لف ا ست ،ح سب او ضاع و ا حوال،
ـاال
ـت كـ
ـراي ح اظـ
ـارف را بـ
ـدامات متعـ
اقـ
معمول دارد .تا زماني كه بايع هزينههاي
ان جام مده را تأد يه ننما يد ،م يتري حق
دارد كاال را حبا كند.
2ـ چنانچـه كـاالي ارسـال مـده جدـت
م يتري در مق صد مورد ن ظر در اخت یار او
قرار داده مود و او از حق رد ا ست اده
ك ند ،مك لف ا ست به نیا بت از بايع ،كاال
را در ت صرف خود ن گاه دارد به مرط آن كه
اين امر بتواند بدون پرداخت ثمن و بدون
زح مت نامت عارف

يا هزي نههاي

صورت گیرد .چنانچه بايع يا مخ

نامعقول
مأذوني

اسناد بينالمللي
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كه بتوا ند به نیا بت از او ح ظ كاال را
بهع دده گ یرد در مق صد حا ضر با مد ،مرط
مز بور اع مال نخوا هد مد .هر گاه م يتري
در چ دارچوش ا ين ب ند ،كاال را در ت صرف
نگاه دارد ،حقوق و تعددات او ميمول بند
پیيین خواهد بود.
مادة 92

طر في كه م لزم به ان جام ا قداماتي
جدت نگاهداري كاال است ميتواند آن را به
هزينههاي طرف ديگر به انبار مخ

ثالثي

بســپارد ،ميــروط بــر اينكــه هزينــههاي
متعلقه غیرمتعارف نبامد.
مادة 99

1ـ چنانچه طرف ديگر در تصرف كاال يا
ـا
ـن يـ
ـت ثمـ
ـا در پرداخـ
ـرفتن آن يـ
ـا گـ
پـ
هزي نههاي ح

ظ

كاال

به ن حو غیرمت عارف

تأخیر ورزد ،طرفي كه طبق مواد  20يا 29
ملزم به ح ظ كاال است ميتواند آن را به
طرف مقت ضي ب رو مد ،م يروط

بر اين كه

اخ طار مت عارفي مب ني بر ق صد فروش ،ج دت
طرف ديگر ارسال كرده بامد.
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2ـ هرگاه كاال در معـرض فسـاد سـريع
ـة
ـتلزم هزينـ
ـداري آن مسـ
ـا نگاهـ
ـد يـ
بامـ
غیرمتعارف بامد ،طرفي كه مطابق مواد 20
يا  29ملزم به ح ظ آن اسـت ،مكلـف اسـت
ج دت

فروش آن ا قدامات مت عارفي مع مول

ـت
ـف اسـ
ـان مكلـ
ـارالیه حتياالمكـ
دارد .ميـ
اخطاري مبني بر قصد فروش جدت طرف ديگر
ارسال نمايد.
3ـــ مبلغــي معــادل مخــارج فــروش و
هزينههاي متعارف نگاهداري كاال براي خود
من ظور نما يد .م يارالیه مك لف ا ست ح ساش
باقیمانده را به طرف ديگر بدهد.

فصل چدارم
مقررات ندايي
مادة 98

بدين وسیله دبیركل سازمان ملل متحد
بهعنوان ا مین [ا سناد] ا ين كنوان سیون
انتخاش ميمود.
مادة 81

ايــن كنوانســیون نســبت بــه هــیچ
موافقتنامة بینالمللي كه قب ً منعقد مده
اسناد بينالمللي
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يــا ممكــن اســت منعقــد گــردد و متضــمن
مقررا تي را جع

به مو ضوعات م يمول ا ين

كنوان سیون با مد ،حاكم یت نخوا هد دا مت،
م يروط

بر اين كه م حل ت جارت

طرفین در

ك يورهاي طرف چ نان موافقتنا مهاي وا قع
مده بامد.
مادة 80

1ـ اين كنوانسیون در جلسـة پايـاني
ـه
ـع بـ
ـد راجـ
ـل متحـ
ـازمان ملـ
ـرانا سـ
كن ـ
ـت
ـاال جدـ
ـي كـ
ـع بینالمللـ
ـاي بیـ
قراردادهـ
ام ضاء م

توح ا ست و

تا

سيام

سپتامبر

 1621جدت امضـاي كلیـة كيـورها در مقـر
سازمان م لل ،وا قع در نیو يورك ،م توح
باقي خواهد ماند.
2ـ اين كنوانسیون ،موكول به تصويب،
ق بول

يا تأي ید ك يورهاي ام ضاء كن نده

خواهد بود.
3ـ اين كنوانسـیون ،از تـاريخي كـه
براي ام ضاء م

توح مي مود ،ج دت ال حاق

كلیــة كيــورهايي كــه جــزو كيــورهاي
امضاءكننده نیستند م توح خواهد بود.
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2ـــ اســناد تصــويب ،قبــول تأيیــد و
الحاق بايد به دبیركل سازمان ملل ،واقع
در نیويورك ،م توح باقي خواهد ماند.
مادة 85

1ـــ هــر يــك از كيــورهاي متعاهــد
ـول،
ـويب ،قبـ
ـاء ،تصـ
ـان امضـ
ـد زمـ
ميتوانـ
تأي ید يا ال حاق ،ا ع م ك ند كه م لزم به
رعا يت ف صل دوم ا ين كنوان سیون يا ف صل
سوم آن نخواهد بود.
2ـ هر يـك از كيـورهاي متعاهـد كـه
م طابق ب ند پی يین ،ن سبت به ف صل دوم يا
سوم ا ين كنوان سیون م بادرت

به

صدور

اع م یه مينما يد ،ن سبت به مو ضوعات ف صلي
كه ميمول اع میه است ،كيور متعاهد طبق
ـوش
ـیون ،محسـ
ـن كنوانسـ
ـادة 1ايـ
ـد  1مـ
بنـ
نخواهد مد.
مادة 83

1ـ هرگاه يكـي از كيـورهاي متعاهـد
مامل دو يا چند واحد ارضي بامد كه طبق
قانون اسا سي آن ك يور نظام داي ح قوقي
مختل ي در راب طه با مو ضوعات مطرو حه در
ا ين كنوان سیون

بر آن دا

حاكم با مند،

اسناد بينالمللي

313 

ميتوا ند در ز مان ام ضاء ،ت صويب ،ق بول،
تأي ید يا ال حاق ،ا ع م نما يد كه ا ين
كنوان سیون بر ت مام وا حدهاي ار ضياش يا
تندا بر يك واحد يا بیيتر تسري دارد و
نیز ميتواند هر زمان با تسلیم اع میهاي
ديگر ،اع میة قبلي خود را اص ح نمايد.
2ـ اع میههاي مزبور بايد به آگـاهي
ـا،
ـمن آندـ
ـند و ضـ
ـیون برسـ
ـین كنوانسـ
امـ
واحــدهاي ارضــي ميــمول مقــررات ايــن
ً تعیین گردند.
كنوانسیون ،صريحا
3ـ هرگـاه ايـن كنوانسـیون بواسـطة
اع م یه م ندرج در ا ين ماده ن سبت به يك
يا چ ند وا حد ار ضي ك يور متعا هد ،و نه
همة آندا ،تسري يابد ،چنانچه محل تجارت
يكي از طرفین در كيور مزبور واقع بامد،
از ن ظر ا ين كنوان سیون چ نین تل قي خوا هد
مد كه م حل ت جارت پی يگ ته در يك ك يور
متعا هد وا قع نی ست ،م گر اين كه آن م حل
ت جارت در

يك از وا حدهاي ار ضي م يمول

مقررات اين كنوانسیون واقع مده بامد.
2ـ چنانچه يك كيور متعاهـد مبـادرت
به صدور اع میة موضوع بنـد 1ايـن مـاده
ننما يد ،م قررات ا ين كنوان سیون به ت مام
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وا حدهاي ار ضي آن ك يور ت سري داده خوا هد
مد.
مادة 84

1ـ دو يا چند كيور متعاهد كه نسـبت
به مو ضوعات ت حت حاكم یت ا ين كنوان سیون
داراي قواعد حقوقي يكسان ياكام ً ميابدي
هستند ،هر زمان ميتوانند اع م كنند كه
يا انع قاد آن دا

قرارداد هاي ب یع

بین

ـل
ـورها داراي محـ
ـه در آن كيـ
ـايي كـ
طرفدـ
تجارت ند ،م يمول م قررات ا ين كنوان سیون
نخوا هد بود .اع م یههاي مز بور مم كن ا ست
ً
م يتركا

يا

به

صورت اع م یة

يك طر فة

متقابل صادر موند.
2ـ يـك كيـور متعاهـد كـه در خصـوص
ـیون داراي
ـن كنوانسـ
ـمول ايـ
ـوعات ميـ
موضـ
قوا عد ح قوقي يك سان يا كام ً م يابدي با
يك يا چند كيور غیرمتعاهد است ،هر زمان
ميتواند اع م كند كه قراردادهاي بیع يا
ـه در آن
ـايي كـ
ـین طرفدـ
ـا بـ
ـاد آندـ
انعقـ
ك يورها داراي م حل ت جارت ه ستند ،م يمول
مقررات اين كنوانسیون نخواهد بود.
3ـ هرگاه كيوري كـه موضـوع اع میـة
ً در ز مرة
مذكور در ب ند پی يین ا ست ،ب عدا
اسناد بينالمللي
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ك يورهاي متعا هد درآ يد ،از تاريخي كه
كنوان سیون ن سبت به ك يور متعا هد جد يد
الزماال جرا مي گردد ،اع م یة صادره آ ثار
اع میهاي را كه طبق بند  1فوق صادر مده
ا ست خوا هد دا مت ،م يروط بر اين كه ك يور
متعا هد جد يد به اع م یة مز بور بپیو ندد
يا اع میة يك طرفة متقابلي صادر نمايد.
مادة 82

هر ك يور ميتوا ند در ز مان تود يع
اسناد تصويب ،قبول ،تأيید يا الحاق خود
اع م نمايد كه ملزم به رعايت قسمت «ش»
بند  1مـادة  1ايـن كنوانسـیون نخواهـد
بود.
مادة 82

هر يك از كيورهاي متعاهد كه قوانین
داخ لي آن انع قاد كت بي قرارداد هاي ب یع
يا م ستند ن مودن آن دا را به صورت كت بي
الزم بدا ند ،ميتوا ند هر ز مان ط بق مادة
 12با صدور اع میهاي اع م نمايد كه هـر
يك از مقررات مادة  ،11مادة  26يا فصـل
دوم ا ين كنوان سیون كه انع قاد قرارداد
ب یع يا ا ص ح آن يا اقا له يا هر نوع
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ايجاش و قبول يا ساير انواع اع م اراده
را

به

هر

مكل غیركت بي ا جازه ميد هد،

مامل طرفي كه در كيور مزبور محل تجارت
دارد ،نخواهد بود.
مادة 82

1ـ اع میههايي كه طبق مقـررات ايـن
كنوان سیون در ز مان ام ضاء صادر مي موند،
مو كول به تأي ید ب عدي در هن گام ت صويب،
قبول يا تأيید كنوانسیون ميبامند.
2ـــ اع میــهها و تأيیديــههاي آندــا
با يد

به

صورت كت بي

ً
بوده و ر سما

به

آگاهي امین كنوانسیون رسیده بامند.
3ـ هر اع میه همزمان بـا الزماالجـرا
مدن كنوان سیون ن سبت

به ك يور مر بوط،

نا فذ خوا هد مد .مع هذا اع م یهاي كه پا
از الزماال جرا

ً
مدن كنوان سیون ر سما

به

آ گاهي ا مین كنوان سیون مير سد ،در او لین
روز از ماهي كه پا از انقضاي مش ماه از
تاريخ ديرا فت اع م یه تو سط ا مین آ غاز
مي مود ،نا فذ خوا هد مد .اع م یههاي يك
طرفه متقابل موضـوع مـادة  62در اولـین
روز از ماهي كه پا از انقضاي مش ماه از
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تاريخ دريا فت آ خرين اع م یه تو سط ا مین
آغاز ميمود ،نافذ خواهد مد.
ـابق
ـه مطـ
ـورها كـ
ـك از كيـ
ـر يـ
2ـ ـ هـ
م قررات ا ين كنوان سیون ،م بادرت به صدور
اع م یه مينما يد

هر ز مان

كه بخوا هد

ميتوا ند بو سیلة ا ع م كت بي و ر سمي به
ا ين كنوان سیون ،اع م یة مز بور را م سترد
ك ند .تاريخ ن وذ چ نین ا ستردادي ،او لین
روز از ماهي ا ست كه پا از انق ضاي مش
ماه از تاريخ دريا فت اع م یه تو سط ا مین
آغاز ميگردد.
0ـ استرداد اع میة صادره طبق مـادة
 62از تاريخي كه نافذ ميمـود ،هـر نـوع
اع م یة مت قابلي را كه ك يور دي گري ط بق
مذكور

مادة

صادر ن موده ا ست ،ب ا ثر

خواهد كرد.
ماده 89

هیچگو نه ق ید و مرط

*

جز آن دايي كه

ً در ا ين كنوان سیون م جاز مناخته
صريحا
مدهاند ،پذيرفته نخواهد مد.


 reservation .تصويب مقید و ميروط يا تحديد تعدد يا حق
مرط ،و آن عبارت است از بیانیة يك طرفهاي كه يك كيور
تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضاء ،تصويب،
قبول ياموافقت يا الحاق به يك كنوانسیون يا معاهده
صادر مي كند و طي آن قصد خود را داير بر عدم ممول يا
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مادة 88

1ـ با رعايت مقررات بند 9اين مـاده،
كنوان سیون حا ضر در او لین روز از ماهي
كه ب عد از انق ضاي دوازده ماه از تاريخ
سپردن دهمین سند تصويب ،قبول ،تأيید يا
الحاق ،منجمله اسناد حاوي اع میة صادره
حسب مـاده  ،62آغـاز ميگـردد الزماالجـرا
خواهد مد.
2ـ هنگامي كه يك كيور پا از سـپردن
ـا
ـد يـ
ـول ،تأيیـ
ـويب ،قبـ
ـند تصـ
ـین سـ
دهمـ
ال حاق ،ا ين كنوان سیون را ت صويب ،ق بول
يا تأيید مينمايد ،يا بدان ملحق ميمود،
تاريخ االزماال جرا مدن كنوان سیون حا ضر،
بجز فصلي كه مستثني مده است ،در ارتباط
با آن كيور ،با رعايت مقررات بند  9اين
ماده ،او لین روز از ماهي خوا هد بود كه
بعــد از انقضــاي دوازده مــاه از زمــان
تود يع ا سناد ت صويب ،ق بول ،تأي ید

يا

الحاق آن كيور ،مروع ميمود.
3ـــ كيــوري كــه ايــن كنوانســیون را
تصويب ،قبول يا تأيید مينمايد ،يا بدان
تعديل آثار حقوقي برخي مقررات كنوانسیون يا معاهده
نسبت به خود بیان ميدارد« .مجلة حقوقي»
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ً عضو «كنوانسیون راجع
ملحق ميمود و ضمنا
قانون متحدال يكل

به

ناظر

بر انع قاد

ـوش 1
ـاال مصـ
ـي كـ
ـع بینالمللـ
ـرارداد بیـ
قـ
ژوئیــه  1692الهــه» (كنوانســیون انعقــاد
قــرارداد الهــه  )1692و يــا «كنوانســیون
را جع به قانون متحدال يكل ناظر بر ب یع
بینالمللي كاال مصوش  1ژوئیه  1692الهـه»
(كنوانسیون بیع الهه  ،)1692و يا عضو هر
دوي آن دا ،با مد ،با يد همز مان با ت صويب
يا ق بول ،يا تأي ید ا ين كنوان سیون ،بر
ح سب مورد يك يا هر دو كنوان سیون ب یع
الهه  1692و كنوانسیون انعقـاد قـرارداد
الهه  ،1692را ضمن اط ع به دولـت هلنـد،
رد نمايد.
2ـ هر كيور عضو كنوانسیون بیع الهـه
 1692كه كنوانسیون حاضر را تصويب ،قبول
يا تأي ید ميك ند يا بدان مل حق مي مود و
طبق مادة  62اع م ميكند يا اع م نمـوده
ا ست

كه م لزم

به رعا يت ف صل دوم ا ين

كنوان سیون نخوا هد بود ،با يد در ز مان
تصويب ،قبول ،تأيید يا الحاق ،ضمن اط ع
به دولت هلند ،كنوانسیون بیع الهه مورخ
 1692را رد نمايد.
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0ـ هر كيور عضو كنوانسـیون انعقـاد
قرارداد الهه  1692كه كنوانسیون حاضر را
ت صويب ،ق بول يا تأي ید ميك ند يا بدان
ملحق ميمود و طبق مادة  62اعـ م ميكنـد
يا ا ع م ن موده ا ست كه م لزم به رعا يت
ف صل

سوم ا ين كنوان سیون نخوا هد

بود،

با يد در ز مان ت صويب ،ق بول ،تأي ید يا
الحــاق ،ضــمن اطــ ع بــه دولــت هلنــد،
كنوان سیون انع قاد

قرارداد ال هه

مورخ

 1692را رد نمايد.
9ـ از نظر اين ماده تصـويب ،قبـول،
تأي ید ،و ال حاق ك يورهاي ع ضو كنوان سیون
انعقاد قرارداد الهه  1692يا كنوانسـیون
بیع الهه  1692نسبت بـه ايـن كنوانسـیون
نا فذ نخوا هد

مد ،م گر اين كه ا ع م رد

كنوان سیونداي

مذكور از جا نب ك يورهاي

مز بور نا فذ گردد .ا مین ا ين كنوان سیون
بــا دولــت هلنــد بــه عنــوان امــین
كنوانســــیونداي  1692جدــــت تضــــمین
هماهنگیداي الزم در اين زمینه تبادل نظر
خواهد نمود.
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مادة 011

1ـ اين كنوانسـیون تندـا در صـورتي
حاكم بر انع قاد يك قرارداد خوا هد بود
كه پی ينداد انع قاد قرارداد مز بور در
تاريخ الزماال جرا مدن كنوان سیون ن سبت به
ك يورهاي متعا هد مذكور در ق سمت «ا لف»
بند  1يا نسبت به كيورهاي متعاهد مذكور
در قسمت «ش» بند  1ماده  1يا پـا از آن
تاريخ صورت گرفته بامد.
ً بــر
2ـــ ايــن كنوانســیون صــرفا
قرارداد هاي منع قده در تاريخ الزماال جرا
مدن كنوان سیون ن سبت به ك يورهاي متعا هد
مذكور در قسمت «الف» بند 1يـا كيـورهاي
متعاهد مذكور در قسمت «ش» بند  1مادة 1
يا پا از آن حاكمیت دارد.
مادة 010

1ـ هر كيور متعاهد ميتواند با اع ن
رسمي و كتبي به امین ،اين كنوانسیون يا
فصل دوم يا سوم آن را رد نمايد.
2ـ اعـ م رد كنوانسـیون ،در اولـین
روز از ماهي كه پا از انق ضاي دورازده
ماه از

تاريخ و صول ا ع م رد

به ا مین

آ غاز مي مود ،نا فذ خوا هد گرد يد .چنان چه
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از اع م یة رد كنوان سیون مدت طوالنيتري
ج دت ن وذ آن تع یین مده با مد ،ا ع م رد
پا از انق ضاي مدت مز بور از تاريخ و صول
به امین ،نافذ خواهد گرديد.
ـاريخ
ـه تـ
در ويننن انجنناه شننده اسنن  ،بـ
يــازدهم آوريــل ســال يــكهزار و ندصــد
وه يتاد ،در

يك ن سخة ا صلي

كه متن داي

عر بي ،چی ني ،انگلی سي ،فران سوي ،رو سي و
اسپانیايي آن داراي اعتبار واحدند.
در م قام ت سجیل آن ،ا مخاص ز ير

كه

نماي ندگان تاماالخت یار دولت داي مت بوع
خود ميبا مند ،ا ين كنوان سیون را ام ضاء
نمودهاند.
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