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چکیده
بر روند اجرای تعهدات ناشی  آثار متعددی  قرارداد وضع می شود  انعقاد یک  از  که پس  تحریمی 

یک  وضع  دلیل  به  بین المللی  بازرگانی  قرارداد  یک  متعهد  گر  ا وضعیت  این  در  می گذارد.  آن  از 

کند، متعهدله در مقابل، حق استناد به بعضی  تحریم، از اجرای تعهدات قراردادی اش خودداری 

که این پژوهش به پاسخ آن می پردازد این است  از طرق جبرانی نقض قرارداد را دارد. پرسش اصلی 

بیع  قراردادهای  به  راجع  ملل  سازمان  کنوانسیون  شمول  تحت  که  قراردادهایی  و  دعاوی  در  که 

گر متعهد به دلیل تحریم، توسط مرجع صالحیت دار )دادگاه،  کاال قرار می گیرند، حتی ا بین المللی 

داور یا دیوان داوری صالح( از پرداخت خسارات برای نقض قراردادی معاف شود، آیا متعهدله 

کند؟ به طورکلی پاسخ این  کاهش ثمن به عنوان یک طریق جبرانی استناد  می تواند به حق اعالم 

Esmat.Golshani@isu.ac.ir *. استادیار دانشگاه امام صادق )ع( 
mehdi.modares@gmail.com **. دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران 

گلشنی، نویسنده مسئول ■ عصمت 



رگانی، شماره 96، پاییز  1399  پژوهشنامه باز 98 

پرسش مثبت است لیکن برای تبیین شرایط، ویژگی ها و آثار اعمال این طریق جبرانی در این مقاله 

کل اجرا اثر بگذارد، 2(تحریم بر جزئی از اجرا اثر  سه فرض از هم تفکیک شده است: 1(تحریم بر 

قابل تفکیک  اجرا  و  بگذارد  اثر  اجرا  از  بر جزئی  باشد، 3(تحریم  غیرقابل تفکیک  اجرا  و  بگذارد 

باشد.

 
K12, F53, F51: JEL طبقه بندی
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مقدمه

قیمت  در  کاهش  اعالم  حق  جبرانی،  طرق  سایر  درکنار   ،1 کاال  بین المللی  بیع  کنوانسیون  در 
نظر  در  قرارداد،  نقض  صور  بعضی  در  متعهدله  برای  موجود  ابزار  به عنوان  ثمن(2  )تقلیل 

است.3 گرفته شده 
کاالهای غیرمنطبق معاف  گر بایع از مسئولیت پرداخت خسارات برای تحویل دادن  حتی ا
کاهش دهد.4 بند 5 ماده  کاالهایی  شده باشد، اصواًل خریدار می تواند ثمن را نسبت به چنین 

کاال.  بین المللی  فروش  و  خرید  خصوص  در  متحد  ملل  سازمان   1980 مصوب   )CISG( کاال  بین المللی  بیع  کنوانسیون   .1
قرار  قبول  مورد  کشور   89 توسط   2019 مارس  ماه  تا  بین المللی  سطح  در  متحدالشکل  مقرره  یک  به عنوان  کنوانسیون  این 
گرفت )1980CISG_status.html/http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods(. با توجه به 
گشته است و بر این اساس، مقاله  کشورمان مسئله تحریم ها - بخصوص در سال های اخیر- به موضوعی جدی بدل  شرایط 
کاال در پی نیل به دو هدف است: نخست آنکه تجربه جهانی  کنوانسیون بیع بین المللی  حاضر از بررسی »کاهش ثمن« در 
کاال( قوام یافته،  کنوانسیون بیع بین المللی  کنوانسیون های بین المللی )مانند  که چکیده آن در اسناد و  در مورد این موضوع 
وشنی را برای بازنگری و تغییر در نظام حقوق فعلی و ارتقای آن پیش روی قانونگذار داخلی نهد؛  می تواند راهنمای بسیار ر
که ابتدا در منشأ خود درست تحلیل و درک شود. دوم، هرچند  این مهم زمانی می تواند تأثیر مثبتی بر حقوق داخلی بگذارد 
کنوانسیون، قواعد آن می تواند بر قراردادهای بازرگانی  کنوانسیون نپیوسته است لیکن حسب بند ب ماده 1.1  ایران به این 

گردد. که محل تجارت آنان در ایران است نیز اعمال  بین المللی اشخاصی 
2. Price Reduction

گفت، در  و  کرد  مانند  کنوانسیون  این  کاهش ثمن در  به طریق جبرانی  را  ایران  نهاد حقوقی ارش در حقوق  بتوان  3. شاید 
کاالی  که درواقع تفاوت قیمت  حقوق ایران نیز در صورت تحویل موضوع معامله معیوب، طرف مقابل حق دریافت ارش 
کتاب قواعد عمومی قراردادها،  کاتوزیان نیز در  کاالی سالم مقرر در قرارداد است، را دارد. دکتر  معیوب تحویل داده شده و 
کرده اند )کاتوزیان، 1387، ص 233، ش 1009( و آن را جبران زیانی می دانند  ارش را  با عنوان »کاستن از ثمن« توصیف 
 ،5 ج  )همان،  است.«  پرداخته  را  کامل  ارزش  بهای  درحالی که  می برد،  ناقص  ارزش  تملک  از  گاه  ناآ »خریدار  مثاًل،  که 
آن  که  قرار می گیرد. نقصی  معامله  مورد  آن  از  استفاده  به منظور  که  و مصرفی دارد  فایده  کاال  ایشان، »هر  ازنظر  ص 234( 
کمتر  گاه می شد، از معامله صرف نظر می کرد یا بهایی  گر خریدار آ که، ا فایده مطلوب را از بین ببرد یا از آن چندان بکاهد 
کاال یا انتفاع متعارف  که از ارزش  می پرداخت، عیب است.« )همان، ج 5، ص 237، ش 1013( پس »عیب نقصی است 

آن بکاهد.« )همان، ج 5، ص 239، ش 1015(. 
قراردادی  اوصاف  با  مطابق  را  قرارداد  موضوع  نتواند  متعهد  تحریم،  اثر  در  به عنوان مثال،  گر  ا عیب،  از  تعریف  این  با  پس 
که نرم افزار آن ها تحت شمول تحریم قرارگرفته است(، در صورت تحویل موضوع  تحویل دهد )مثاًل در فروش چند دستگاه 

گرفتن ارش را دارد. قرارداد، طرف مقابل از باب خیار عیب، حق فسخ قرارداد یا 
برای مطالعات بیشتر ببینید: اسکینی، جعفریان، 1389

که »بایع در فرض  کرده اند؛ به این توضیح  برخی نیز »تقلیل ثمن« را در حقوق داخلی با بحث »داراشدن ناعادالنه« توجیه 
که در برابر آن معوضی نداده است و این عادالنه نیست.« )سلطانیان، 1393،  عدم تقلیل ]ثمن[ عوضی را دریافت می کند 

ص 48(
4. ببینید:

Secretariat Commentary on Article 65 of the 1978 Draft (draft counterpart of Article 79 CISG) n.8; Flippe 
Christian v. Douet Sport Collections, Tribunal de Commerce, Besançon, France, 19 January 1998, 
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نوع  هر  اعمال  از  طرفین  مانع  ماده  این  مندرجات  از  »هیچ یک  می کند:  مقرر  کنوانسیون   79
کنوانسیون،   50 ماده  طبق  بود«.  نخواهد  کنوانسیون  این  موضوع  خسارت  مطالبه  از  غیر  حق 
شده  تأدیه  قباًل  ثمن  اینکه  از  اعم  نباشد،  قرارداد  با  منطبق  تسلیم شده  کاالی  »درصورتی که 
و  تسلیم  وز  ر در  تسلیم شده  کاالی  ارزش  تفاوت  نسبت  به  می تواند  مشتری  باشد،  نشده  یا 
با  دهد،  کاهش  را  ثمن  است،  می بوده  دارا  تسلیم  وز  ر در  قرارداد  با  منطبق  کاالی  که  ارزشی 
کند  این وجود هرگاه بایع مطابق مواد 37 یا 38 هر نوع قصور در ایفای تعهدات خود را جبران 
مشتری  ورزد،  خودداری  بایع  تعهد  انجام  قبول  از  مذکور  مواد  مطابق  مشتری  درصورتی که  یا 

کاهش دهد«. نمی تواند ثمن را 
حالت  سه  در  تحریم،  اثر  در  غیرمنطبق  کاالی  تحویل  فرض  در  ثمن  کاهش  امکان 
و  بگذارد  اثر  اجرا  از  جزئی  بر  تحریم   )2 بگذارد،  اثر  اجرا  کل  بر  تحریم   )1 است:  قابل بررسی 

اجرا غیرقابل تفکیک باشد، 3( تحریم بر جزئی از اجرا اثر بگذارد و اجرا قابل تفکیک باشد.1

CISG-online 557; Flechtner, 1994-1995, p. 171; Brunner, 2009, p. 377; Piché, 2002-2003, p. 559; Piliou-
nis, 2000, p. 34; Enderlein /Maskow, 1992, p. 333, n. 13.4 ad Article 79 CISG; Honnold, 2009, p. 446, n. 
311 ad Article 50 CISG, p. 638, n. 435.2 and pp. 642-643, n. 435.6 ad Article 79 CISG; Liu, 2004, n. 8.2; 
Liu, 2005, n. 3.2; Eiselen, 2010, p. 93-292; Sondahl, 2003, p. 259; Atamer, 2011, p. 1070, n. 41 ad Article 
79; Bach, 2011, p. 750, n. 3 and p. 751, n. 18 ad Article 50; Flechtner, 2007, p. 42; Lookofsky, 2005, p. 
144, n. 6.19; Lookofsky, 1995, p. 87, n. 6.19; Müller-Chen, 2005, p. 772, n. 2 and p. 779, n. 18 ad Article 
50; Shin, 2005-2006, p. 349; …

پیشین،  سلطانیان،  1389؛  ربیعی،  ببینید:  ازجمله  کلی،  به طور  ثمن  تقلیل  خصوص  در  فارسی  زبان  به  بیشتر  مطالعه  برای 
74-57؛  صص   ،1390 باریکلو،  زاده،  بیگ  49-74؛  صص   ،1395 اسکندری،  فرجام،  پناه،  اسالمی  47-66؛  صص 

رنجبر صحرایی، 1388، صص 446-395.
1. تحریم های بین المللی انواع متعددی دارند اما در مقاله حاضر تحریم از منظر حقوق خصوصی و حقوق تعهدات مد نظر 
مختلف  جنبه های  از  تحریم  هدف  بر  آوردن  فشار  )یعنی  اقتصادی  تحریم های  مختلف،  تحریم های  میان  از  لذا  است 
تحریم هایی  یعنی  تجاری« است  »تحریم های  روی  بر  تمرکز  اقتصادی،  تحریم های  میان  از  و  اقتصادی(  نظام  ارکان یک 
نیز  تجاری  تحریم های  میان  در  می دهند.  قرار  تحت الشعاع  را  فکری(  مالکیت های  یا  خدمت،  )کاال،  قرارداد  موضوع  که 
بیع  کنوانسیون  کمیت  را مختل می سازند و تحت حا کاالمحور  قراردادهای  که اجرای  تنها به تحریم هایی  به طور خاص، 

کاال هستند، پرداخته می شود.  بین المللی 
از پرداخت خسارات  ویژه ای  انجام نمی دهد، در صورت وجود شرایط  را  قراردادی اش  تعهدات  اثر تحریم  بر  که  متعهدی 
آیا  که  از طرق جبرانی مطرح است و سؤال اینجاست  اما پرداخت خسارت تنها یکی  برای نقض قرارداد معاف می گردد؛ 
خصوص  در  تفصیلی  مطالعات  جهت  خیر؟  یا  می گردد  معاف  نیز  ثمن«  »کاهش  مثل  جبرانی  طرق  سایر  از  ناقض  متعهد 

گلشنی، 1396. ک.  تحریم و طرق جبرانی موجود برای متعهدله مواجه با تحریم، ر. 
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کاالها( اثر بگذارد کل اجرا )همه  1. تحریم بر 

تابع نظام  را  کشور  با آن  و تجارت  کشوری دیگری وضع  کشوری تحریمی علیه  به عنوان  مثال   
و  شود  ارسال  تحریم  واضع  کشور  به  کاالهایی  بیع  قرارداد  یک  موجب  به  و  کند  مجوز  کسب 
آنکه  یا   )2 شوند  خراب  آن  فاسدشدنی  ماهیت  علت  به  مجوز  کسب  زمان  طول  در  کاالها   )1
اینکه  از  اطمینان  حصول  منظور  به  که   - تحریم  واضع  کشور  توسط  کاالها  بازرسی  فرآیند  در 
انجام  می گیرند  قرار  تحریم  ویژه  یا  کلی  معافیت های  از  یکی  قلمرو  در  شده  ارسال  کاالهای 
داده شده  تحویل  و  ارسال  کاالهای  کل  مثال،  دو  هر  در  شوند.  خراب  کاالها  این  می شود- 
کاالها  )کل  هستند  شده  توافق  کیفیت  از  پایین تر  کیفیت  با  کاالهایی  شده(،  فاسد  )کاالهای 

هستند(. غیرمنطبق 
کنوانسیون و به دلیل تحریم، از مسئولیت برای  گر بایع طبق ماده 79  در این مثال ها، حتی ا
در  کاهشی  کنوانسیون   50 ماده  طبق  می تواند  خریدار  بازهم  باشد،  معاف  خسارات  پرداخت 
رخ داده  خریدار  به  ریسک  انتقال  از  قبل  کاالها  فاسدشدن  که  شرطی  به  کند،  اعالم  را  ثمن 
ریسک  انتقال  زمان  در  کاالها  در  عیب  وجود  فرض  بر  مبتنی  بایع،  مسئولیت  واقع  در باشد. 
 46 ماده   3 بند  اساس  بر  را  بایع  می تواند  ثمن  کاهش  جای  به  خریدار  است.1البته  خریدار  به 
با توجه به  کار  اینکه این  کند، مگر  کاالها  از راه تعمیر  الزام به جبران عدم انطباق،  کنوانسیون 
کاالها، نقض اساسی قرارداد است  گر عدم انطباق  جمیع اوضاع واحوال، غیرمعقول باشد. یا، ا
 46 ماده   2 بند  در  مندرج  شروط  رعایت  با  را  بایع  می تواند  خریدار  کنوانسیون2(،   25 )ماده 
که تحریم مانع تحویل دادن چنین  کند به شرطی  کاالی جایگزین  کنوانسیون، ملزم به تحویل 
که در صورت اخیر، خریدار می تواند قرارداد را بر اساس ماده 49  کاالی جایگزینی، هم نشود، 

کند.3 کنوانسیون فسخ شده اعالم 

که در هنگام انتقال  کنوانسیون مسئول هر نوع عدم انطباقی است  کنوانسیون، »بایع طبق قرارداد و این  1. طبق بند 1 ماده 36 
که عدم انطباق پس از آن زمان آشکار شود«. ضمان به مشتری وجود دارد هرچند 

ورود  به  منجر  که  می شود  محسوب  اساسی  هنگامی  دعوی  اصحاب  از  یکی  توسط  قرارداد  »نقض  کنوانسیون:   25 ماده   .2
که به طور عمده ای او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته  چنان خساراتی به طرف دیگر شود بنحوی 
او در  را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند  نتیجه ای  اینکه طرف نقض کننده چنین  است محروم نماید، مگر 

کند.« شرایط و اوضاع  و احوال مشابه چنین پی آمد و نتیجه ای را نمی توانسته است پیش بینی 
کاال وجود داشته  کاالهای تحویل داده شده با آنچه در قرارداد آمده، هنوز برخی استفاده ها برای  گر علیرغم مطابق نبودن  3. ا

کنید: باشد، در مورد اینکه آیا نقض اساسی موجد اعالم فسخ قرارداد، رخ داده است یا نه، مالحظه 
Huber, 2012, pp. 732-734, nn. 37-43 ad Article 49.
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کاالی غیرقابل تفکیک(  از  از یک اجرای غیرقابل تفکیک )بخشی  2. تحریم بر بخشی 
تأثیر بگذارد

برخی  دادن  تحویل  از  تجاری  تحریم  یک  به موجب  بایع  که  می دهد  ُرخ  درجایی  فرض  این 
کل غیرقابل تفکیک  کاالها، اجزا یا واحدهایی از یک  کاالهای موضوع قرارداد، منع شود و این 
ساخته شده اند،  مختلفی  اجزاء  از  یا  شده اند  ترکیب  مختلف  قطعات  از  که  کاالهایی  باشند. 
به موجب  یا  ماهوی  به صورت  اجزاء،  یا  قطعات  این  که  هستند  »غیرقابل تفکیک«  صورتی  در 
کاال را تشکیل دهند.« 1به عبارت دیگر، به صورت  توافق طرفین، یک واحد »تجاری از خود آن 
تعهدات  اجرای  بودن  غیرقابل تفکیک  یا  بودن  قابل تفکیک  که  گفت  می توان  چنین  کلی 
طرفین.  توافق  درنتیجه  یا  و  باشد  اجرا  آن  ماهیت  درنتیجه  یا  می تواند  طرفین،  از  یک  هر 
لحاظ  به  کاالها   .1 داشته باشد:  می تواند  صورت  دو  خود  کاال  ماهوی  بودن  غیرقابل تفکیک 
از  بعضی  یعنی  باشند  غیرقابل تفکیک  عملکردی  لحاظ  به  باشند2.  غیرقابل تفکیک  مادی 
کاالها  بتواند  بایع  و  باشند  تقسیم پذیر  فیزیکی  و  مادی  لحاظ  به  کاال  یک  در  قطعات  و  اجزا 
قرار  تأثیر  تحت  قطعات  این  بدون  مبیع  کل  عملکرد  لیکن  دهد،  تحویل  قطعات  این  بدون  را 
بگیرد. به عنوان مثال، سخت افزار یا نرم افزاری در قلمرو تحریم ممنوع کننده صادرات تکنولوژی 
شود،  داده  تحویل  است  قرار  که  وسیله ای  نرم افزار،  یا  سخت افزار  آن  بدون  و  بگیرد،  قرار 
و باشد و پس از قرارداد  نمی تواند وظیفه اش را انجام دهد. یا آنکه موضوع قرارداد تحویل خودر

و ممنوع شود. کردن موتور خودر صادر 
می تواند  بایع  می گذارد،  تأثیر  غیرقابل تفکیک  کاالی  از  بخشی  بر  تحریم  که  حالتی  در 
کاالی  کنوانسیون از مسئولیت برای پرداخت خسارات معاف شود چه جزئی از  طبق ماده 79 
بر  مانع تحریم  زیرا  نتواند تحویل دهد؛2  را  آن  کل  و چه  نتواند تحویل دهد  را  غیرقابل تفکیک 
کل تسلیم  کاالهای موضوع قرارداد اثر می گذارد. به عبارت دیگر، چون این مانع بر  تحویل تمام 
غیرقابل تفکیک  کاالی  از  جزئی  کردن  تسلیم  به  مجبور  را  متعهد  نمی توان  و  می گذارد  تأثیر 

1. Brunner, 2009, p. 261.

تحویل  با  مثاًل  تحریم،  بر  که  انتظار داشت  بایع  از  منطقًا  نتوان  که  قابل اعطاست  متعهد  به  معافیت فقط درصورتی  البته   .2
که ازنظر تجاری متعارف است، فائق آید. کاالی جایگزینی  دادن 

Secretariat Commentary on Article 65 of the 1978 Draft (draft counterpart of Article 79 CISG) n.7
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به  مسئولیت  از  کند،  خودداری  تعهدش  اجرای  از  متعهد  گر  ا کرد1،  نیست  تحریم  مشمول  که 
پرداخت خسارات معاف خواهد بود.

کاالی غیرقابل تفکیک مادی یا عملکردی تحویل می دهد،  که بایع از یک  جزء یا بخشی 
که  وسیله ای  مثال،  عنوان   به   بود.2  خواهد  غیرمنطبق  تحویل  کنوانسیون   35 ماده  اساس  بر 
ناقص  آشکارا، وسیله ای  مقرره،  این  انجام دهد، طبق  نرم افزارش  بدون  را  نمی تواند وظیفه اش 

و غیرمنطبق است.
غیرمنطبق  کلی  به صورت  تحویل شوند،  کاالهایی  گر  ا این شماره،  در  مطرح شده  فرض  در 
کند  خسارت  ادعای  بایع  جانب  از  ناقص  تحویل  برای  نمی تواند  خریدار  و  می شوند  تلقی 
کنوانسیون(،  کند )ماده 49  کاًل  فسخ شده اعالم  کنوانسیون( ولی می تواند قرارداد را  )ماده 79 
گر نقض، اساسی نیست،  مشروط بر اینکه عدم انطباق به حّد نقض اساسی قرارداد برسد. یا ا
1 ماده  بند  بر اساس  را  انطباق  کاهش ثمن به دلیل عدم  را نگه دارد و  کاالها  خریدار می تواند 

کند. کنوانسیون، اعالم  51 و ماده 50 

3. تحریم بر بخشی از اجرا )کاالها( تأثیر بگذارد و اجرای متعهد قابل تفکیک باشد

کاالهای مقرر در قرارداد یا یک یا چند قطعه  کاال از مجموعه  در این حالت تحریم بر یک یا چند 
کاال تأثیر می گذارد )شرط 1( و اجرای متعهد قابل تفکیک است )شرط 2(، یعنی موضوع  از یک 
یا »قابل تقسیم« اند  کاالهایی »قابل تفکیک«  کاالی قابل تفکیک است.  قرارداد یک مجموعه 
اجزاء  و  هستند،  مجزا  یکدیگر  از  و  مستقل  تجاری  »ازنظر  که  باشند  ترکیب شده  اجزایی  از  که 

بدون  کاال  تحویل  یا  موتور  بدون  اتومبیل  کردن  تسلیم  به  مجبور  را  متعهد  نمی توان  قبل  مثال های  در  نمونه،  به عنوان   .1
کرد. سخت افزار یا نرم افزار ضروری آن 

در  مقرر  و وصف  کیفیت )جنس(  و  مقدار  دارای  که  نماید  تسلیم  را  کاالیی  باید  »بایع  کنوانسیون،   35 ماده   1 بند  2. طبق 
گردیده باشد«. که در قرارداد مقررشده است بسته بندی یا ظرف بندی  قرارداد باشد و نیز به همان ترتیبی 

کاال منطبق با  کرده باشند،  که طرفین به نحو دیگر توافق  که »جز در مواردی  کنوانسیون بعالوه شرط می کند  بند 2 ماده 35 
مقاصد  برای  اوصاف  با همان  کاالهایی  عرفًا  که  باشد  مقاصدی  با  متناسب  الف(  اینکه:  مگر  نمی شود  قرارداد محسوب 
که به نحو صریح یا ضمنی در زمان انعقاد  مزبور، مورداستفاده قرار می گیرند؛ ب( متناسب با هر نوع مقصود خاصی باشد 
بایع  تشخیص  و  مهارت  به  مشتری  که  باشد  این  از  کی  حا اوضاع واحوال  اینکه  مگر  است  رسیده  بایع  گاهی  آ به  قرارداد 
که بایع به عنوان  کاالیی باشد  اعتماد نکرده یا اعتماد او به مهارت و تشخیص بایع غیرمعقول بوده است؛ ج( واجد اوصاف 
کاالها، یا درصورتی که ترتیب متعارفی  مسطوره یا نمونه به مشتری ارائه نموده است؛ د( به ترتیب متعارف جهت این قبیل 

گنجانده یا بسته بندی شده باشد«. کاال تأمین شود در ظرف  موجود نباشد، به نحوی که بقا و سالمت 
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کاالها باید به طور فیزیکی از  سازنده یا تشکیل دهنده یک واحد تجاری بزرگ تر نیستند«1. این 
که می توانسته به صورت  یکدیگر تفکیک پذیر باشند و هرکدام یک واحد تجاری از خودش- 
بدون  که  قابل  تقسیم اند  کاالهایی  دهند2  تشکیل  را  شود-  داده  تحویل  و  فروخته  گانه  جدا
کاال بدون تغییر باقی بماند یعنی بدون وجود آن  کاال، اواًل ماهیت بقیه  وجود یک بخش از آن 
گر  کارکردشان مختل نشود.3 پس ا گذاشت و ثانیًا  کاال  بخش هم بتوان همان نام قبلی را بر آن 
کاالیی تفکیک پذیر به عنوان مبیع باشد و تحویل یک جز یا بخش آن  تعهد قراردادی، تحویل 
کاال را بدون یک  که  به موجب تحریمی ممنوع شده باشد، می توان منطقًا از بایع انتظار داشت 
چنین  بدون  را  کاال  که  داشت  انتظار  می توان  منطقًا  هم  خریدار  از  دهد؛  تحویل  جزئی  چنین 
یک  و   ) )سخت افزار رایانه  یک  که  باشد  کرده  تعهد  متعهد  گر  ا بگیرد.4مثاًل  تحویل  جزئی 
نرم افزارهای  تحویل  صرفًا  تحریمی،  و  دهد،  تحویل  را   ) )نرم افزار رایانه  برنامه های  از  مجموعه 
که درجایی دیگر  کند -نه تحویل سخت افزارهایی را  کشور واضع تحریم را ممنوع  تولیدشده در 

کند. را مطالبه   ) رایانه )سخت افزار تولیدشده اند- متعهدله می تواند تحویل 
قابل تفکیک  متعهد  اجرای  و  بگذارد  تأثیر  )کاالها(  اجرا  از  بخشی  بر  تحریم  که  جایی  در 
امکان  وگرنه  دهد  تحویل  را  نیستند  تحریم  از  متأثر  که  )قطعاتی(  کاالهایی  باید  بایع  باشد، 
تحویل  تحریم  از  متأثر  اجزاء  بدون  را  کاالها  بایع  گر  ا اما  ندارد.  وجود  او  به  معافیت  اعطای 
آن قسمت  ولی  تحویل دهد  را هم  تحریم  از  متأثر  اینکه قسمت  یا  تحویل جزئی(،  دهد )عدم 
کاالهای تحویل داده شده به صورت جزئی  معیوب باشد )تحویل غیرمنطبق به صورت جزئی(، 
 10 از  بایع یک مجموعه متشکل  اینکه  بر  باشند  کرده  توافق  گر طرفین  ا مثاًل  غیرمنطبق هستند.5 

1. Honnold, 1989, p. 454, n. 316 ad Article 51 CISG.
2. Brunner, 2009. pp. 260-261.

کاال از آن تشکیل شده، ازنظر فیزیکی و اقتصادی مستقل باشند، اما بازهم »چنانچه  که  گر اجزائی  3. ازنظر مولر-چن، حتی ا
تشکیل  را  کل  یک  پذیرفته شده-  عام  معیارهای  طبق   - لذا  و  باشند  یکدیگر  به  متعلق  عملکرد  ازنظر  ُمجّزا،  بخش های 

دهند، ]مشخصه[ تفکیک پذیری نمی تواند وجود داشته باشد.« 
(Müller-Chen, 2005, p. 782, n. 2 ad Article 51).

4. . آثار حقوقی این فرض در قسمت سوم مقاله تبیین شده است.
کنوانسیون، یک نوع تحویل غیرمنطبق است. ببینید: 5. یک عدم تحویل جزئی بر اساس بند 1 ماده 35 

Oberlandesgericht, Koblenz, Germany, 31 January 1997, CISG-online 256; Schwenzer, 2012, p. 572, n. 8 
ad Article 35  (p. 414, n. 8  in 2005  edition).

کیفیت )جنس( و وصف مقرر در قرارداد  که دارای مقدار و  کاالیی را تسلیم نماید  که »بایع باید  واقع ماده 35 مقرر می کند  در
کنوانسیون است، درمورد تحویل ناقص، محقق می شود. که پیش نیاز ماده 50  باشد«. بنابراین، عدم انطباقی 
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کار  تحریم  مشمول  تکنولوژی  با  فقط  وسیله   10 آن  از  تا   2 که  دهد  تحویل  خریدار  به  را  وسیله 
که به صورت جزئی ناقص  کاال بدون تکنولوژی مذکور، تحویلی است  می کنند، تحویل دادن 10 

است.
کاالهای غایب  گر عدم تحویل جزئی از سوی بایع، به حّد نقض اساسی قرارداد نسبت به  ا
زمانی  دوره  در  را  غایب(  قطعات  )یا  غایب  کاالهای  بایع  تحریم،  رفع  هنگام  به  گر  ا یا  برسد 
اعطاشده از سوی خریدار، تحویل ندهد، خریدار می تواند قرارداد را به صورت جزئی فسخ شده 
کسر متناسب قیمت هم است؛ البته باید به تمایز ظریف  کند1 و این فسخ جزئی، متضمن  اعالم 
قابل جمع  باهم  ثمن  کاهش  و  فسخ  جبرانی  طرق  زیرا  شود  توجه  ثمن  کاهش  و  ثمن  کسر  میان 
کاال فسخ شود، به اندازه همان قسمت الزم نیست  گر قرارداد نسبت به بخشی از  نیستند یعنی ا
معنای  به  این  و  می شود  پرداخته  ثمن  نشده  فسخ  قسمت  به اندازه  فقط  و  شود  پرداخته  ثمن 

کسر از ثمن است. تقلیل ثمن نیست بلکه نوعی 
کاهش ثمن را هم اعالم  در فرض موضوع این قسمت، خریدار می تواند بجای فسخ جزئی، 
گانه محاسبه می شود )بند 1 ماده 51 و ماده 50  کاالها به صورت جدا کاهش ثمن در این  که  کند 
کاهش  که نمی توان طریق جبرانی فسخ قرارداد را با طریق جبرانی  کنوانسیون(. باید توجه داشت 
که قرارداد هنوز وجود دارد.2 کاهش قیمت مبتنی بر این فرض است  کرد زیرا اعالمیه  قیمت جمع 
بر  را  ثمن  در  کاهشی  قرارداد،  جزئی  فسخ  اعالم  بجای  متعهدله  گر  ا که  می رسد  نظر  به 
گر بایع به دلیل تحریم  کند، نتیجه یکی باشد. به عبارت دیگر ا کنوانسیون اعالم  اساس ماده 50 
کاهش ثمن  کاالهای( موضوع قرارداد را تحویل ندهد، 1(  کاالهای )یا برخی قطعات  برخی از 
1 ماده 51  بر اساس بند  کنوانسیون و 2( فسخ جزئی قرارداد   50 51  و ماده  1 ماده  بر اساس بند 
برای  نیست خریدار  که الزم  نتیجه یکسان می شوند  این  به  کنوانسیون، منجر   49 ماده   1 بند  و 

که تحویل داده نشده اند، ثمن بپردازد. کاالهایی 
حق  خریدار  گاه  و  نیستند  یکسان  جبرانی  طریق  دو  این  پیش نیازهای  این  وجود،  با 

کامیون های موضوع  گر بایع فقط یکی از  کّمی )مقداری( توصیف شود، مثاًل ا این عدم انطباق 1( می تواند به عنوان یک نقص 
کاال( مربوط باشد،  کّمیت و مقدار  کاال نه در  کیفیت  کاالها )نقص در وصف و  کیفیت  یا به  قرارداد را تحویل دهد، 2( 

کامیون را بدون یدک کش تحویل دهد. گر بایع یک  مثاًل ا
کنوانسیون. 1. بند 1 ماده 51 و مواد 49 و 47 

2. Bach, 2011, p. 766, n. 65 ad Article 50; Brunner, 2009, pp. 346-347; Müller-Chen, 2005, p. 779, n. 17 
ad Article 50.
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خریدار  باشند:  نشده  محقق  جزئی  فسخ  اعالم  شرایط  گر  ا حتی  دارد  را  ثمن  کاهش  اعالم 
اعالم  فسخ شده  غایب  قطعات  یا  کاالها  به  نسبت  را  قرارداد  که  دارد  حق  صورتی  در  فقط 
یا  برسد،  کاالها  این  به  نسبت  اساسی  به حّد نقض  بایع  از جانب  تحویل  در  تأخیر   .1 که   کند 
کاالهای غایب را در دوره زمانی اضافی اعطاشده توسط خریدار پس از رفع تحریم ها،  2. بایع 
نباشد،  مهم«  »بسیار  برای خریدار  کاالهای غایب  به موقع  تحویل  گر  ا بنابراین،  ندهد1.  تحویل 
گر تحویل جزئی  کاالهای غایب ندارد؛ اّما ا خریدار حق اعالم فوری فسخ قرارداد را نسبت به 
کاهش ثمن را  انجام شده، یک تحویل غیرمنطبق تلقی شود، خریدار می تواند به صورت فوری 
اعالم  باشد، حق  نداشته  را  قرارداد  اعالم فسخ جزئی  گر خریدار حق  ا کند2. پس حتی  اعالم 
که تأخیر در تحویل دادن  کاهش در ثمن در مورد عدم تحویل جزئی را دارد.3 بنابراین تا زمانی 
اعالم  نرسد،  کاالها  این  به  قرارداد نسبت  اساسی  به حّد نقض  بایع،  از جانب  کاالهای غایب 
آن  گر  ا حتی  شود  تفسیر  جزئی  فسخ  اعالم  به عنوان  نمی تواند  خریدار،  دست  به  ثمن  کاهش 

کاهش ثمن متضمن اعاده جزئی ثمن باشد. اعالم 
کنوانسیون مطرح شود: کاهش ثمن در  که چند نکته در مورد طریق جبرانی  در انتها، به جا است 
کردن هرگونه قصور در اجرای  کاهش ثمن، حق بایع به »جبران  در موارد امکان اعالم  نکته 1: 
مواد  این  انطباق(.6  عدم  )جبران  می ماند  محفوظ   »485 ماده  یا   374 ماده  مطابق  تعهداتش 
از طریق اجرای متعاقب می دهند.  را  کیفّیت(  یا  کمّیت  کردن نقص )در  بایع اجازه جبران  به 

کنوانسیون. 1. بند 1 ماده 51 و بند 1 ماده 49 
کنوانسیون. 2. بند 1 ماده 51 و ماده 50 

که: علیرغم اینکه خریدار حق اعالم فسخ قرارداد بر اساس ماده  کرد  3. مثاًل دیوان عالی اتریش در رأیی در سال 2005 حکم 
کامل  به طور  که  ساز  قهوه  دستگاه های  ثمن  ولی  عمل نکرده،  معقولی  مدت  ظرف  و  بوده  ازدست داده  را  کنوانسیون   49

کاهش یابد. معیوب بوده اند، می توانسته به صفر 
 (Oberster Gerichtshof, Austria, 23 May 2005, CISG-online 1041)

کسری را تحویل  کاال را پیش از موعد مقرر تسلیم نموده باشد، تا فرارسیدن موعد مزبور می تواند قسمت های  4. ماده 37: »هرگاه بایع 
کاالی غیرمنطبق تسلیم نماید یا هر نوع عدم انطباقی در  کاالی دیگری را در عوض  کند یا  دهد یا هرگونه نقصانی در مقدار را جبران 
کاالی تسلیم شده را مرتفع سازد، مشروط بر اینکه اعمال این حق موجب زحمت غیرمعقول مشتری یا تحمیل هزینه های غیرمعقول 
کنوانسیون مقررشده است برای مشتری محفوظ است«. بر او نباشد. مع هذا هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوی که در این 
5. بند 1 ماده 48: »با رعایت ماده 49 بایع می تواند حتی پس از موعد تسلیم، هر نوع قصور در ایفای تعهد را به هزینه خود 
کار را بدون تأخیر غیرمعقول و بدون اینکه موجب زحمت غیرمعقول مشتری شود انجام  جبران نماید به شرط آنکه بتواند این 
که مشتری به صورت پیش پرداخت انجام داده است  دهد و باعث عدم اعتماد مشتری نسبت به بازپرداخت هزینه هایی 
کنوانسیون مقررشده است محفوظ خواهد بود«. که در این  نشود. مع هذا هر نوع حق مطالبه خسارت برای مشتری، به ترتیبی 

کنوانسیون. 6. قسمت دوم ماده 50 
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به جبران  متعاقب  ایجاب  از جانب خریدار، مشمول »شرط فاسخ یک  ثمن  کاهش  لذا اعالم 
کاالهای غایب  گر بایع بعدًا  کاهش ثمن به شکل معتبری انجام می گیرد اما ا کردن« است یعنی 
از ابتدا بی اثر  کاهش ثمن  کند(،  را تحویل دهد )یعنی قصورش در اجرای تعهداتش را جبران 
کاهش یافته بود، بهره  که  که بر قسمتی از ثمن  می شود؛1 در این مورد بایع باید حق داشته باشد 

کند.2 مطالبه 

اعالم  را  ثمن  کاهش  بایع،  جانب  از  کلی  تحویل  عدم  صورت  در  نمی تواند  خریدار   :2 نکته 
تحویل  عدم  مورد  در  ثمن  کاهش  اعالم  حق  فقط  خریدار  چون  که  نیست  این طور  اّما  کند،3 
تحت  کاالها  از  بعضی  فقط  که  درجایی  که  شود  بایع  برای  انگیزه ای  امر  این  دارد،  را  جزئی 
کاهش ثمن را بگیرد؛  کند تا بتواند جلوی  کاالها امتناع  کل  تأثیر تحریم هستند، از تحویل دادن 
پرداخت  برای  ندهد،  تحویل  را  نیستند  تحریم  تأثیر  تحت  که  کاالهایی  بایع  گر  ا اواًل  چون 
کنوانسیون از هیچ گونه معافیتی برای قصور در  خسارات مسئول است و نمی تواند طبق ماده 79 
که  گر بایع هیچ چیزی را تحویل ندهد، درست است  کاالها منتفع شود. ثانیًا، ا تحویل دادن این 
کند و لذا بایع می تواند ثمن پرداخته شده قبل از تحویل  کاهش ثمن را اعالم  خریدار نمی تواند 
تعلق  گرفته  بهره  که  بایع مجبور خواهد شد  نزد خود نگه دارد، ولی  زمان اعالم فسخ  تا  را  مبیع 

به ثمن را از تاریخ تأدیه ثمن تا زمان فسخ قرارداد، بپردازد4.

قابل  ثمن  کاهش  جبرانی  طریق  نه،  چه  و  باشد  پرداخته  را  ثمن  قباًل  خریدار  »چه   :3 نکته 
گر خریدار  کاهش ثمن نیست«5. ا کل ثمن به معنی اسقاط حق اعالم   اعمال است. و پرداخت 

1. Huber, 2007, p. 249; Bach, 2011, p. 756, n. 28 ad Article 50; Müller-Chen, 2005, p. 773, n. 7 ad Article 
50.

کنوانسیون. 2. ماده 78 
گیرد  کاهش ثمن باید تحویلی صورت  کلی وجود ندارد )به هرحال برای  کاهش ثمن در موارد عدم تحویل  3. طریق جبرانی 

و نامنطبق باشد(. ازجمله ببینید:
Landgericht, Düsseldorf, Germany, 5 March 1996, CISG-online 181.

کنوانسیون. 4. بند 1 ماده 84 
5. Bach Ivo, 2011, p. 751, n. 7 ad Article 50;

ببینید: همچنین 
Huber, 2012, p. 443, n. 16 ad Article 50; Müller-Chen, 2005, p. 773, n. 4 ad Article 50; Piliounis, 2000, p. 

32; Piché, 2002-2003, p. 553.
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کاالها می گیرد  از تحویل دادن برخی  را  بایع  که جلوی  از الزم االجرا شدن تحریمی  را قبل  ثمن 
که قسمتی از ثمنی  کاهش ثمن برای خریدار این امکان را فراهم می سازد  پرداخته باشد، اعالم 
دوره  طی  در  آن  پرداخت  از  می توانست  نمی پرداخت،  را  ثمن  آن  قبل  از  گر  ا که  بگیرد  پس  را 
گر در زمان رفع تحریم، خریدار هنوز قرارداد را فسخ شده اعالم نکرده باشد  کند.1 ا تحریم امتناع 
نقض  حد  به  هنوز  بایع،  جانب  از  غایب  کاالهای  تحویل  در  تأخیر  که  دلیل  این  به  )احتمااًل 
که  که قسمتی از ثمن  کاالها را تحویل دهد، خریدار ملزم است  اساسی قرارداد نرسیده( و بایع 

بر اساس ماده 50 مطالبه شده بوده را پس دهد.2
کاسته  میزان  استرداد  می تواند  باشد،  پرداخته  مبیع،  تحویل  از  قبل  را  ثمن  کل  خریدار  گر  ا

کند.3 شده از ثمن را، به همراه بهره، مطالبه 
کاالها، اعالم و در پرداخت  کاهش ثمن را قبل از پرداخت ثمن برای  گر خریدار  همچنین ا
کنوانسیون(.4 کند )ماده 78  کاهش یافته مطالبه بهره  کند، بایع فقط می تواند بر ثمن  ثمن تأخیر 

داد  خواهد  تحویل  غیرمنطبقی  کاالهای  تحریم،  دلیل  به  بایع  که  باشد  آشکار  گر  ا  :4 نکته 
خریدار  پیش بینی(،  قابل  یا  متوقع  )نقض  کند  تعمیر  را  آن ها  توانست  نخواهد  یا  نمی تواند  که 
کاهش ثمن را به طور استثنایی قبل  کنوانسیون از طریق قیاس،  می تواند با اعمال بند 1 ماده 72 
به طور  ثمن  کاهش  حق  ماده،  این  اساس  بر  کند.5  اعالم  شوند،  داده  تحویل  کاالها  اینکه  از 

کنوانسیون مادامی که متعهد تعهداتش را انجام نمی دهد، بر طبق اصل حسن نیت )از جمله مندرج در بند 1 ماده 8،  1. طبق 
که تعهد متقابلش را بدون اعالم فسخ قرارداد، انجام ندهد )حق  کنوانسیون( متعهدله حق دارد  بند 2 ماده 46، ماده 77 

حبس(. ازجمله سایر آراء، ببینید: 
Oberster Gerichtshof, Austria, 8 November 2005, n.2, CISG-online 1156:

کردن از  که مادامی که اجرای فروشنده منطبق با قرارداد نبوده، خریدار حق خودداری  کرد  در این رأی، دیوان داوری حکم 
پرداخت ثمن را داشته است؛

Oberster Gerichtshof, Austria, 30 November 2006, n.4, CISG-online 1417;

ببینید: همچنین 
Hager /Schmidt—Kessel, 2005, p. 853, n. 27 ad Article 58; Brunner, 2009, p. 376; Magnus, 2001, pp. 1 et 

seq., p. 24; Schlechtriem, 2005, p. 108, n. 34  ad Article 7; Müller-Chen, 2005, p. 698, n. 22 ad Article 45; 
Schwenzer /Hachem, 2005, p. 141, n. 40 ad Article 7.

2. Azeredo da Silveira, 2014, p. 292, n. 445.
3. Bacher, 2012, p. 1054, n. 24 ad Article 78; Brunner, 2009, p. 380, fn. 1910. 
4. Ibid. 
5. Müller-Chen, 2005, p. 772, n. 2 ad Article 50; Bach, 2011, pp. 751-752, n. 8 ad Article 50.

اصواًل  اینکه  به  توجه  با  است،  مهم  بسیار  شرطی  تحویل،  از  قبل  نقص  کردن  برطرف  به  بایع  توانایی  عدم  بودن  آشکار 
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که خریدار قبل از اعالم  یک جانبه با اعالم خریدار اعمال می شود1 و بر این فرض مبتنی است 
گاه ساخته  آ کنوانسیون،  کاالهای تحویلی طبق ماده 39  نامنطبق بودن  از  را  بایع  کاهش ثمن، 

است.2

متفاوت  »خسارت«،  جبرانی  طریق  هدف  با  ثمن«  »کاهش  جبرانی  طریق  هدف   :5 نکته 
کنوانسیون »قصد دارد تعادل توافق شده در ابتدای انعقاد  کاهش ثمن بر اساس ماده 50  است.3 
کند و شامل ادعای خسارت نمی شود«.4 اما طریق جبرانی خسارت، بر اساس  قرارداد را حفظ 
زیان دیده  قراردادن  طریق  از  را  است  شده  متحمل  خریدار  که  خساراتی  می خواهد   ،74 ماده 
کند،  گر قرارداد نقض نمی شد، او در آن وضعیت قرار می داشت، جبران  که ا در همان وضعیتی 

کاالها در هنگام انتقال ریسک به خریدار، غیر منطبق باشند )بند 1 ماده 36  که  کاهش ثمن فقط درصورتی ممکن است 
کنوانسیون(.

که »با ابزاری متناسب با اوضاع واحوال« ارائه شود، و در این صورت، تأخیر یا اشتباه در انتقال  1. اعالم درصورتی معتبر است 
ارتباط )ارسال نامه( یا وصول نشدن اعالم، خریدار را از حق استناد به اعالم محروم نمی سازد.

Bach, 2011, p. 757, n. 31 ad Article 50; Huber, 2007, p. 250; Will, 1987, p. 372, n. 2.1.3 ad Article 50.

کاهش ثمن، ببینید: درخصوص قابل رجوع بودن اعالم 
Bach, 2011, p. 757, nn. 32-33 ad Article 50.
2. Oberlandesgericht, Hamburg, Germany, 25 January 2008, n. II.1.d.aa, CISG-online 1681; Liu, 2005, n. 

4.2; Bach, 2011, p. 752, n. 11 ad Article 50; Piché, 2002-2003, p. 551.

بر  از عدم انطباق، عالوه  بایع  کردن  گاه  آ کاهش ثمن، به دلیل عدم  از بین رفتن حق خریدار به اعالم  برای مالحظه موارد 
ک. به: ارجاعات فوق الذکر، ر. 

Shin, 2005-2006, fn. 5, and references cited therein.

به  مربوط  انطباق  40، »هرگاه عدم  ماده  کنوانسیون هم می شود، طبق  و 44   40 مواد  مقرر در  استثنائات  امر مشمول  این  البته 
گاه باشد و آن را به اطالع مشتری نرسانده باشد، حق  گاه بوده یا نمی توانسته است ناآ که بایع نسبت به آن آ اموری باشد 
استناد به مقررات مواد 38 و 39 را نخواهد داشت«. ماده 44 هم مقرر می کند: »باوجود مقررات بند 1 ماده 39 و بند 1 ماده 
را  ثمن   ،50 ماده  با  مطابق  می تواند  باشد،  داشته  موجهی  عذر  الزم  یادداشت  ارسال  عدم  برای  مشتری  درصورتی که   ،43

کاهش دهد یا مطالبه خسارت، بجز عدم النفع بنماید«.
3. البته تالون در مخالفت با این نظر، معتقد است: »کاهش ثمن می تواند به عنوان شکلی از خسارات تلقی شود«.

(Tallon, 1987, p. 588, n. 2.10 ad Article 79).
4. Enderlein/Maskow, 1992;  See also: Piché, 2002-2003, pp. 549 and 554; Will, 1987, p. 372, n. 2.2 ad 

Article 50; Huber, 2012, p. 438, n. 1 ad Article 50; Liu, 2005, n. 3.1.

کاهش ثمن، به اینکه خریدار واقعًا متحمل ضرر شده باشد،  »برعکس طرق جبرانی مبتنی بر خسارات، قاعده طریق جبرانی 
کاالهای منطبق،  کاالهای تحویل داده شده و 2( ارزش فرضی  ربطی ندارد، بلکه فقط به رابطه انتزاعی بین 1( ارزش واقعی 

)30 .p ,2000 ,Piliounis( .»مربوط است
 Azeredo da( نیست.   74 ماده  در  مندرج  پیش بینی  قابلیت  عدم  قاعده  مشمول  خریدار،  توسط  ثمن  کاهش  اعالم  لذا، 

)1130 .fn ,285 .p ,2014 ,Silveira
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واقع، بر اساس ماده 74  انتظار زیان دیده به او داده می شود«1. در که به این طریق، منافع مورد 
کنوانسیون، طریق جبرانی خسارات »متضمن مبلغی برابر با خسارت است ازجمله عدم النفعی 
این  برای   ]...[ »خسارات  می نویسد:  فلچنر  است«.  شده  متحمل  نقض  درنتیجه  خریدار  که 
ثمن  کاهش  درحالی که  کنند؛  حفظ  زیان دیده  برای  را  معامله  منافع  که  گرفته  شده اند  نظر  در 
به  را  کاهش ثمن، طرفین  کند«2. یعنی  را حفظ  تناسب معامله  50 تالش می کند  بر اساس ماده 
نقطه صفر )وضعیت طرفین در ابتدای انعقاد قرارداد( می برد ولی جبران خسارت زیان دیده را 

به نقطه 100 )وضعیت متعهدله در صورت عدم نقض و اجرای قرارداد( می رساند.
کاالها در فاصله بین انعقاد قرارداد و تحویل، نوسان نداشته باشد  گر ارزش بازاری  مسلمًا، ا
گر خریدار درنتیجه تحویل  )و لذا هیچ منفعت متوقعی به وسیله خسارات پوشش داده نشود( و ا
کاالهای غیرمنطبق در اثر تحریم، هیچ »خسارات تبعی«3 )مثل خسارات ناشی از تعطیل شدن 
کنوانسیون(،  کاهش ثمن )مقرر در ماده 50  کسب وکارش( را متحمل نشده باشد، طریق جبرانی 
به  کاالها  گر  ا مثاًل  بود.  برابر خواهد  کنوانسیون(،   74 ماده  در  )مقرر  با طریق جبرانی خسارات 
ازای 40 واحد پول فروخته شوند )و ارزششان تا زمان تحویل، همان 40 واحد پول باقی بماند( 
کاالهای منطبق، می ارزند، خریدار  که یک هشتم  ارزش  کاالهای ناقصی را تحویل دهد  و بایع 
کند یا 2( 35 واحد پول را به عنوان خسارت  کاهش ثمن به 5 واحد پول را اعالم  می تواند یا 1( 
کند زیرا تا  کاهش ثمن و خسارت را باهم تجمیع  کند یعنی در اینجا خریدار نمی تواند  مطالبه 
باهم  نمی توانند  دارند،  همپوشانی  خسارات  مطالبه  و  ثمن  کاهش  جبرانی  طریق  دو  حدی که 
مانع  ثمن،  کاهش  اعالم  حق  که:  می کند  مقرر  که  کنوانسیون   45 ماده  واقع،  در  شوند.4  جمع 
جبران  برای  مجوزی  به عنوان  »نباید  نمی شود،  کنوانسیون   74 ماده  اساس  بر  خسارات  مطالبه 
مورد  این  در  لذا  شود«.5  تفسیر  کاالها،  کاهش یافته  ارزش  مورد  در  جبران(  بار  )دو  مضاعف 
کاهش ثمن را دارد،  که علیرغم معافیت بایع از مسئولیت در مورد خسارات، حق اعالم  خریداری 
قرار می گرفت. که در صورت مطالبه خسارات، در آن وضعیت  قرار می گیرد  در همان وضعیتی 

1. Piché, 2002-2003, p. 556.
2. Flechtner, 2007, p. 174.
3. Consequential damages   یا خسارات مع الواسطه  
4. Müller-Chen, 2005, p. 780, n. 18 ad Article 50; Liu, 2005, n. 3.3.
5. Honnold, 1989, p. 448, n. 312 ad Article 50 CISG.
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منجر  نیز  متفاوتی  بسیار  نتایج  به  است  ممکن  ثمن  کاهش  و  خسارات  مطالبه  بااین حال، 
و  قرارداد  انعقاد  بین  فاصله  در  کاالها  بازاری  ارزش  کنید  فرض  فوق الذکر،  مثال  در  شوند؛ 

تحویل، سه برابر شده باشد )جدول )1((.

جدول 1

کاالی غیرمنطبقکاالی منطبق

405ارزش در زمان انعقاد

12015ارزش در زمان تحویل

کاهش ثمن به 5 واحد پول را دارد: 1 خریدار در این مورد هم، حق اعالم 

13 
 

 1جدول 

کاالی   
 منطبق

کاالی  
 غیرمنطبق

 5 40 ارزش در زمان انعقاد 

ارزش در زمان  
 تحویل 

120 15 

 

 45را دارد:  واحد پول 5خریدار در این مورد هم، حق اعالم کاهش ثمن به 

(ارزش کاالهای  غیر  منطبق در زمان تحویل )
(ارزش کاالهای  منطبق در زمان تحویل )  × (ثمن) قیمت خرید =   (قیمت کاهش  یافته )

15
120  × 40 = 5  

بابت خسارت و منفعت فوت شده مورد انتظار  را  واحد پول 105 مجموعاً تواندمی، خریدار کنوانسیون 74امّا طبق مادۀ 
 : مطالبه کند

 - که همان ارزش کاالی منطبق در زمان انقعاد است   -یعنی تفاوت بین ثمن  :عنوان خسارت متحمل شدهبه واحد پول    25
 . کاالهای غیرمنطبق در زمانِ تحویلو ارزش 

40 − 15 = 25  

 
 :کنوانسیون 50. کاهش ثمن بر اساس مادۀ 45

افته یکاهش قیمت
قیمت خرید (ثمن )

=
ارزش  کاالهای  غیر منطبق در  زمان  تحویل

  ارزش  کاالهای  منطبق در  زمان  تحویل

 یا:

قیمت  کاهش  یافته  =
ارزش  کاالهای  غیر منطبق

ارزش  کاالهای  منطبق  × (ثمن)   قیمت  خرید 

 

و  خسارت  بابت  را  پول  واحد   105 مجموعًا  می تواند  خریدار  کنوانسیون،   74 ماده  طبق  اّما 
کند: منفعت فوت شده مورد انتظار مطالبه 

ارزش  همان  که  ثمن-  بین  تفاوت  یعنی  شده:  متحمل  خسارت  به عنوان  پول  واحد   25
کاالهای غیرمنطبق در زمان تحویل. کاالی منطبق در زمان انقعاد است- و ارزش 
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 1جدول 

کاالی   
 منطبق

کاالی  
 غیرمنطبق

 5 40 ارزش در زمان انعقاد 

ارزش در زمان  
 تحویل 

120 15 

 

 45را دارد:  واحد پول 5خریدار در این مورد هم، حق اعالم کاهش ثمن به 

(ارزش کاالهای  غیر  منطبق در زمان تحویل )
(ارزش کاالهای  منطبق در زمان تحویل )  × (ثمن) قیمت خرید =   (قیمت کاهش  یافته )

15
120  × 40 = 5  

بابت خسارت و منفعت فوت شده مورد انتظار  را  واحد پول 105 مجموعاً تواندمی، خریدار کنوانسیون 74امّا طبق مادۀ 
 : مطالبه کند

 - که همان ارزش کاالی منطبق در زمان انقعاد است   -یعنی تفاوت بین ثمن  :عنوان خسارت متحمل شدهبه واحد پول    25
 . کاالهای غیرمنطبق در زمانِ تحویلو ارزش 

40 − 15 = 25  

 
 :کنوانسیون 50. کاهش ثمن بر اساس مادۀ 45

افته یکاهش قیمت
قیمت خرید (ثمن )

=
ارزش  کاالهای  غیر منطبق در  زمان  تحویل

  ارزش  کاالهای  منطبق در  زمان  تحویل

 یا:

قیمت  کاهش  یافته  =
ارزش  کاالهای  غیر منطبق

ارزش  کاالهای  منطبق  × (ثمن)   قیمت  خرید 

 

پرداخت  ازای  در  خریدار  برای  که  منفعتی  یعنی  انتظار:  مورد  منفعت  به عنوان  پول  واحد   80
ثمن  تفاوت  واقع  در  که  می آورد  به دست  تحویل  زمان  در  منطبق  کاالهای  برای  ثمن  کردن 

کاالی منطبق در زمان تحویل است. کاالی منطبق در زمان انعقاد( و ارزش  قراردادی)ارزش 

14 
 

ثمن برای کاالهای  پرداخت کردنِ    برای خریدار در ازاییعنی منفعتی که  :  انتظارعنوان منفعِت مورد  به  واحد پول  80
آورد که در واقع تفاوت ثمن قراردادی)ارزش کاالی منطبق در زمان انعقاد( و ارزش در زمان تحویل بدست می  منطبق

 کاالی منطبق در زمان تحویل است.

120 − 40 = 80  

و خریدار بخواهد ( 2)جدول شماره  باشد  کاهش پیدا کرده  (15)  یک پنجمبه    در زمان تحویل  برعکس، اگر ارزش کاالها
ثمن را   تواندی مشده اعالم کند(، او بازهم  مطالبۀ کاالی جایگزین کند یا قرارداد را فسخ   را نگه دارد )بجای اینکهکاالها  

مطالبه    -کنوانسیون  74بر اساس مادۀ    – عنوان خسارت  را به   واحد پول  7  تواندی مدهد، امّا فقط  کاهش    واحد پول  5به  
زیرا خسارت وارده بر او صرفا به اندازه تفاوت ارزش کاالی منطبق و غیرمنطبق در زمان تحویل است و به دلیل   کند:

 ای برای خریدار وجود ندارد. فوت شده  کاهش ارزش کاالها در زمان تحویل منفعت قابل انتظارِ

8 − 1 = 7  

 ها نیز ممکن است متفاوت باشد. بلکه نتایجِ آن تنها اهداف متفاوتی دارند بنابراین، کاهش قیمت و خسارت نه 

 2جدول 

کاالی   
 منطبق

کاالی  
 غیرمنطبق

 5 40 ارزش در زمان انعقاد 

ارزش در زمان  
 تحویل 

8 1 

 

اینکه اگر متعهد برای فائق آمدن بر تحریم، اجرای جایگزینی که ازنظر تجاری متعارف است را انجام دهد،   نکتۀ نهایی
ی کاهش  کنوانسیون  50طبق مادۀ    تواند ی مشده اعالم یا مطالبۀ خسارت کند، اما اصوالً  قرارداد را فسخ   تواندی نممتعهدله  

 

کنوانسیون: کاهش ثمن بر اساس ماده 50   .1
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 1جدول 

کاالی   
 منطبق

کاالی  
 غیرمنطبق

 5 40 ارزش در زمان انعقاد 

ارزش در زمان  
 تحویل 

120 15 

 

 45را دارد:  واحد پول 5خریدار در این مورد هم، حق اعالم کاهش ثمن به 

(ارزش کاالهای  غیر  منطبق در زمان تحویل )
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  ارزش  کاالهای  منطبق در  زمان  تحویل

 یا:

قیمت  کاهش  یافته  =
ارزش  کاالهای  غیر منطبق

ارزش  کاالهای  منطبق  × (ثمن)   قیمت  خرید 
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 1جدول 

کاالی   
 منطبق

کاالی  
 غیرمنطبق

 5 40 ارزش در زمان انعقاد 

ارزش در زمان  
 تحویل 

120 15 
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 :کنوانسیون 50. کاهش ثمن بر اساس مادۀ 45

افته یکاهش قیمت
قیمت خرید (ثمن )
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ارزش  کاالهای  غیر منطبق در  زمان  تحویل
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کرده باشد )جدول  پیدا  کاهش  پنجم   به یک  زمان تحویل  کاالها در  ارزش  گر  ا برعکس، 
یا  کند  جایگزین  کاالی  مطالبه  اینکه  )بجای  دارد  نگه  را  کاالها  بخواهد  خریدار  2(و  شماره 
کاهش دهد، اّما فقط  کند(، او بازهم می تواند ثمن را به 5 واحد پول  قرارداد را فسخ شده اعالم 
زیرا  کند:  مطالبه  کنوانسیون-   74 ماده  اساس  بر   - خسارت  به عنوان  را  پول  واحد   7 می تواند 
تحویل  زمان  در  غیرمنطبق  و  منطبق  کاالی  ارزش  تفاوت  اندازه  به  صرفا  او  بر  وارده  خسارت 
برای  شده ای  فوت  انتظار  قابل  منفعت  تحویل  زمان  در  کاالها  ارزش  کاهش  دلیل  به  و  است 

خریدار وجود ندارد.

14 
 

ثمن برای کاالهای  پرداخت کردنِ    برای خریدار در ازاییعنی منفعتی که  :  انتظارعنوان منفعِت مورد  به  واحد پول  80
آورد که در واقع تفاوت ثمن قراردادی)ارزش کاالی منطبق در زمان انعقاد( و ارزش در زمان تحویل بدست می  منطبق

 کاالی منطبق در زمان تحویل است.

120 − 40 = 80  

و خریدار بخواهد ( 2)جدول شماره  باشد  کاهش پیدا کرده  (15)  یک پنجمبه    در زمان تحویل  برعکس، اگر ارزش کاالها
ثمن را   تواندی مشده اعالم کند(، او بازهم  مطالبۀ کاالی جایگزین کند یا قرارداد را فسخ   را نگه دارد )بجای اینکهکاالها  

مطالبه    -کنوانسیون  74بر اساس مادۀ    – عنوان خسارت  را به   واحد پول  7  تواندی مدهد، امّا فقط  کاهش    واحد پول  5به  
زیرا خسارت وارده بر او صرفا به اندازه تفاوت ارزش کاالی منطبق و غیرمنطبق در زمان تحویل است و به دلیل   کند:

 ای برای خریدار وجود ندارد. فوت شده  کاهش ارزش کاالها در زمان تحویل منفعت قابل انتظارِ

8 − 1 = 7  

 ها نیز ممکن است متفاوت باشد. بلکه نتایجِ آن تنها اهداف متفاوتی دارند بنابراین، کاهش قیمت و خسارت نه 

 2جدول 

کاالی   
 منطبق

کاالی  
 غیرمنطبق

 5 40 ارزش در زمان انعقاد 

ارزش در زمان  
 تحویل 

8 1 

 

اینکه اگر متعهد برای فائق آمدن بر تحریم، اجرای جایگزینی که ازنظر تجاری متعارف است را انجام دهد،   نکتۀ نهایی
ی کاهش  کنوانسیون  50طبق مادۀ    تواند ی مشده اعالم یا مطالبۀ خسارت کند، اما اصوالً  قرارداد را فسخ   تواندی نممتعهدله  

 
ممکن  نیز  آن ها  نتایج  بلکه  دارند  متفاوتی  اهداف  نه تنها  خسارت  و  قیمت  کاهش  بنابراین، 

است متفاوت باشد.

جدول 2

کاالی غیرمنطبقکاالی منطبق

405ارزش در زمان انعقاد

81ارزش در زمان تحویل

که ازنظر تجاری متعارف  گر متعهد برای فائق آمدن بر تحریم، اجرای جایگزینی  نکته نهایی اینکه ا
اما  کند،  یا مطالبه خسارت  را فسخ شده اعالم  قرارداد  انجام دهد، متعهدله نمی تواند  را  است 
کند.1طبق این ماده، »درصورتی که  کاهشی در ثمن را اعالم  کنوانسیون  اصواًل می تواند طبق ماده 50 
.»... دهد؛  کاهش  را  ثمن   ... می تواند  مشتری   ... نباشد،  قرارداد  با  منطبق  تسلیم شده  کاالی 

کاالها در محفظه های پالستیکی بسته بندی شوند؛  که  کرده بود  کنوانسیون این مثال را ارائه می کند: »قرارداد مقرر  1. دبیرخانه 
کند، در  که بایع نمی توانسته از آن ها اجتناب  که بسته بندی باید انجام می شد، محفظه های پالستیکی به دالیلی  در زمانی 
بایع  ازنظر تجاری متعارف هستند، در دسترس می بودند،  که  گر محفظه های بسته بندی ای  ا بااین وجود،  نبودند.  دسترس 
گر بایع مواد بسته بندی متعارف ازنظر  کند. ا کاالها امتناع  باید با به کار بردن آن ها بر مانع فائق آید نه اینکه از تحویل دادن 
کند چون هیچ  تجاری متعارف را به کار ببرد، مسئول پرداخت خسارات نیست. همچنین خریدار نمی تواند قرارداد را فسخ 
کم شده  کاالها به علت ]بکار برده شدن[ مواد بسته بندی غیرمنطبق،  گر ارزش  نقض اساسی قرارداد رخ نداده است؛ ولی ا

کاهش دهد«. کنوانسیون در پیش نویس( ثمن را  باشند، خریدار می تواند طبق ماده 46 )قرینه ماده 50 
(Secretariat Commentary on Article 65 of the 1978 Draft (draft counterpart of Article 79 CISG) n.9)
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کاالها  کاالها با مشخصات درج شده در قرارداد مطابق نباشند،  گر در زمان انتقال ریسک1  ا
اینکه  بدون  داده شده،  تحویل  کاالهای  در  انطباق  عدم  صرف  نیستند2.  قرارداد«  با  »منطبق 
نقض  برعکس  بعالوه،  می دهد.  را  ثمن  کاهش  اعالم  حق  خریدار  به  باشد،  الزم  بیشتری  چیز 
فوق العاده ای  ضرر  انطباق،  عدم  که  نیست  الزم  ثمن  کاهش  برای   ،)25 ماده  )طبق  اساسی 
باید  حتمًا  آن  در  که  قرارداد  اساسی  نقض  برعکس  یعنی  کند،  ایجاد  خریدار  برای  را  )زیاد( 
موجب  انطباق،  عدم  که  نیست  الزم  ثمن  کاهش  در  باشد،  واردشده  متعهدله  به  زیادی  ضرر 
را  ثمن  کاهش  می توان  هم  ضرری  چنین  ود  ور بدون  و  باشد  شده  متعهدله  به  زیاد  ضرر  ود  ور
مثاًل  باشد؛4  شده  خسارتی  هیچ گونه  متحمل  خریدار  که  نیست  الزم  اصاًل  حتی  کرد.3  اعالم 
هم  قرارداد  با  منطبق  کاالهایی  که  بفروشد  قیمتی  به  مجددًا  را  کاالها  بتواند  خریدار  گر  ا حتی 

کند.5 کاهش ثمن را اعالم  همان قیمت را دارند، بازهم می تواند 
کاالی  )یعنی  داده شده  تحویل  کاالهای   )1 بین  ارزش  در  جزئی  اختالف  گرچه  البته 
کاهشی   50 ماده  اساس  بر  می تواند  منطبق،  کاالهای   )2 و  تجاری(  ازنظر  متعارف  جایگزین 
خریدار  برای  است  ممکن  فرضی،  چنین  در  ارزش  کاهش  اثبات  ولی  کند،  توجیه  را  ثمن  در 
انجام  را  تعهداتش  تحریم  وجود  علیرغم  بتواند  اینکه  برای  متعهد  گر  ا بعالوه،  باشد.  مشکل 
هزینه های  متحمل  دهد،  تحویل  را  است  متعارف  تجاری  ازنظر  که  جایگزینی  کاالی  و  دهد 
رابطه  در  طرفین  رفتار  بر  که  منصفانه-  تجارت  و  نیت  حسن  اصول  اساس  بر  گردد،  اضافی 

کاهش ثمن برای متعهدله وجود ندارد.  کم است-6 امکان  قراردادی شان حا

کنوانسیون. 1. ماده 36 
کنوانسیون. 2. ماده 35 

3. Bach, 2011, p. 751, n. 5 ad Article 50. 

غیر  امری  است،  )کم اهمیت(  جزئی  مطلقًا  یا  است  »اساسی«   27 ماده  مفهوم  در  نقص  آیا  »اینکه  می نویسد:  هم  چن  مولر 
مرتبط است«.

 (Müller-Chen, 2005, p. 772, n. 2 ad Article 50)
4. Müller-Chen, 2005, p. 778, n. 14 ad Article 50; Bach, 2011, p. 751; Piliounis, 2000, p. 30.
5. Bach, 2011, p. 750, n. 3 and p. 751, n. 5 ad Article 50.

کنوانسیون. 6. بند 1 ماده 7 
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نتیجه گیری و مالحظات

پرداخت  از  متعهد  معافیت  صورت  در  حتی  کنوانسیون،   79 ماده   5 بند  نیز  و   50 ماده  طبق 
ثمن  کاهش  اعالم  حق  متعهدله  تحریم،  اثر  در  قراردادی  تعهدات  انجام  عدم  برای  خسارات 
گر در نتیجه وضع یک تحریم تجاری، متعهد نتواند قرارداد را اجرا  ا را از دست نمی دهد پس 
او از مسئولیت به پرداخت خسارات معاف می شود اما امکان اعالم »کاهش ثمن«  گرچه  کند، 

ود.  علیه او از بین نمی ر
به  کند،  اعالم  را  ثمن  کاهش  می تواند  خریدار  اجرا،  کل  بر  تحریم  تأثیرگذاری  صورت  در 

که مصداق یافتن اجرای نامنطبق، قبل از انتقال ریسک به خریدار رخ داده باشد. شرطی 
کلی  به صورت  کاالها  اثر گذارد،  غیرقابل تفکیک  اجرای  یک  از  بخشی  بر  تحریم  گر  ا
و   51 ماده   1 بند  اساس  بر  انطباق،  عدم  دلیل  به  می تواند  خریدار  و  می شوند  تلقی  غیرمنطبق 
قابل تفکیک  اجرای  یک  از  بخشی  بر  تحریم  گر  ا اما  دهد؛  ثمن  کاهش  کنوانسیون   50 ماده 
تأثیر گذارد، چه عدم تحویل جزئی ُرخ دهد و چه تحویل غیرمنطبق به صورت جزئی واقع شود، 

کند. کاهش ثمن را نیز اعالم  کسر ثمن،  خریدار می تواند بجای فسخ جزئی و 
نکات ذیل در مورد طریق جبرانی »کاهش ثمن« حائز اهمیت است:

جبران 	  به  متعاقب  ایجاب  یک  فاسخ  »شرط  مشمول  خریدار،  جانب  از  ثمن  کاهش   
فاسخ،  شرط  یک  مانند  جبران  این  کند،  جبران  را  انطباق  عدم  بایع  گر  ا و  است  کردن« 

کاهش ثمن را بی اثر می کند.
کاهش ثمن نیست. 	  کل ثمن از جانب خریدار به بایع به معنی اسقاط حق اعالم  پرداخت 
اعالم 	  به  خریدار  حق  که  می شود  باعث  »بهره«  و  »خسارت«  جبرانی  طرق  به  دسترسی 

که  که درجایی  بایع شود  برای  انگیزه ای  نتواند  تحویل جزئی،  مورد عدم  در  ثمن  کاهش 
کاالها برای جلوگیری  کل  کاالها تحت تأثیر تحریم هستند، از تحویل دادن  فقط بعضی از 

کند.  کاهش ثمن امتناع  از 
امکان 	  کنوانسیون،   72 ماده   1 بند  به  استناد  با  تحریم،  اثر  در  متوقع  نقض  حالت های  در 

کاالها وجود دارد.  کاهش ثمن قبل از تحویل 
یا »مطالبه خسارت« 	  امکان »فسخ«  نظر تجاری،  از  متعارف  اجرای جایگزین  در صورت 

نیست اما امکان »کاهش ثمن« وجود دارد.
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اصاًل 	  و حتی  بزند  به خریدار  زیادی  انطباق، ضرر  که عدم  نیست  ثمن الزم  کاهش  برای 
الزم نیست ضرری به خریدار وارد شده باشد.

به  دو  این  تفاوت های  به  توجه  »خسارت«،  و  ثمن«  »کاهش  جبرانی  طرق  مشابهت  باوجود 
لحاظ هدف و آثار ضروری است:

قرارداد 	  انعقاد  هنگام  در  که  قراردادی  تعادل  می خواهد  ثمن«  »کاهش  هدف،  لحاظ  به 
کند )نقطه صفر( اما »خسارت« می خواهد زیان دیده را در  مورد توافق طرفین بوده را حفظ 
قرار می داشت )نقطه  او در آن وضعیت  قرارداد نقض نمی شد،  گر  ا که  قرار دهد  وضعیتی 

صد(؛ پس در »کاهش ثمن« بر خالف »خسارت« عدم النفع لحاظ نمی شود.
کاالها در فاصله بین انعقاد قرارداد و تحویل، افزایش یا 	  گر ارزش بازاری  به لحاظ آثار نیز ا

کرده باشد، استفاده از دو طریق جبرانی »کاهش ثمن« و »خسارت« به نتایج  کاهش پیدا 
می شوند.  منجر  متفاوتی 
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