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Abstract 

Installment sale, a long-standing contract with a new robe, was established in 

accordance with social relations and economic developments to facilitate the flow of 

sales, access and use of goods and to be its catalyst. In Islamic jurisprudence, 

installment sale following the topics of credit, while praising the purchase and sale 

of the debtor, the recognition of the price regardless of its installment, has been 

identified. Furthermore, the Iranian Civil Code, although it does not specify the 

installment sale, but in view of the undeniable benefits of this legal entity, its 

requirements and requirements with the characteristic of "being the seller and the 

price being the installment" can be sought among banking rules and regulations. This 

descriptive-analytical study, while explaining the jurisprudential concept of 

installment sale and analyzing the issues of agreements, has examined the position of 

Iranian law and the International Convention on the Sale of Goods (1980 Vienna).   
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 وین 1980حقوقی بیع اقساطی با نگاهی بر کنواسیون  -تبارشناسی فقهی

 1جالل سلطان احمدی

   2دکتر ابراهیم تقی زاده 

 3یوسف ابراهیمی

 چکیده

تط  بهیطن شایاقتصاطی    اجتمطق، و تحوال   نو  ب  فیاخور مهطسااط پیکی بط ریار،اقساطی،  قدی  یریره   بیع

اسامم، بیع اقساطی، لرو   یساتیسا، و اساتهطیز اا  طال را تسانیو نمویز و  طتطریآور ان بطشایف یر فد فیوش     جیرطنِ

  ف اسا    موری شاهطساطر، قیار فیفت    تأجیو ثم  فطرغ اا تدسای  ان  خیری و فیوش مؤجو ضام  می    ماطحث نسای 

تصایرح، ب  بیع اقساطی، نیاری امط ن ی ب  مآارط  رییقطبو انکطر ار  ننطیحدوق،   افیچ   قطنون مین، اریان  ساوتی ان

بطنک،   ضواب میطن قواقی و یر توان را م، ثم « بوین  ارآامط  ان بط مشخص  »حطل بوین مایع و اقسطی،هط وبطرست 

  73ور  تعیره، اا قیاریای اقساااطی، اران  نهمویز امط بط رحطا مطیز    1980 هوانسااایونساااوتی انجساااتنو نمویف  

یر ارا    تلد،ار    وشاوی  اقساطی، محساوم م، «ا  و یارا  یفعط  بطشایتحورو  طال  میحل »      یر انقیاریای

تایی  مهنوم فدن، تحلیل،  ضام     -انعکطس رطفت  اسا ف ار  پووه  بط روش تویایه،  تطحیوی میاجع یاور  

ور ( را موری بیرسا،  1980) طال  ارملل،بی   فدنط  موضاع حدو  اریان و  هوانسایون بیعاقساطی، و انطریآ ماطحاط بیع

 قیار یایز اس ف

  فور   سیونقطنون مین،   هواناقسطی،  فد  اسمم،     بیعبیع کلمات کلیدی:
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 رآمد د

  متیهط   توساع   و  فیوش جیرطن  تسانیو ضام توافد، اسا  تط   نو   ا جطم  ن  و  پیکیز بیع، بط  1اقساطی،بیع  

بیا  خیریار رط ب  قاطرت،  و اسااتهطیز اسااطن   یسااتیساا،امکطن    بیا  فیوشااهیز بطااررطب،  طالهط و محصااوال 

قیار   ، خویطرشا موری ماطحاط  چنسای   لرو قهوان بیعاقساطی، را اسامم، بیع فدنط نمطریف   هموار  ههیز رامصای 

 و ههنطرهط   چطرچوب  قوانی   ساار روا  حمل یرمطل یرگیان  ب  احتیام  یضاام  تأ یی باساامم  یر انیف یایز

 نسی    ار  راساتطیر    و شایزمشایو  معیف، یِیرامهط  ب  ماطب  رک، اا روش  بیع و  اجتمطق، تویای مشایو  و متعطر 

  قطنون اسا ف    زپیشاهنطی شای  و اموال  یارار،بی ِ   طر و و  قهوان سااا، یر رون   سار  ب   اجو و اقطط   فیوشا،

ب  یاایر   ا   اشااطرزاقتصااطی      ی  یر رواب نساا  رواج معطمم ررم  قل،فدن، و   سااطبد بط وجوی  اریان    مین،

 پووه  فمطن   شایز اسا فقوانی  و ضاواب  بطنک،  بیع اقساطی، و  یهی  اننطم ان تشایر   و یر  نیاریاقساطی،  بیع

نسای  اا بیع  نو   ا جلوز  اقتصاطی   جیری اوری تحوال رزماطب    ب اقساطی،     بیعحطضای بی ار  فی  اساتوار اسا   

اشااهطر، بیشااتی بط ار  ننطی  جطرگطز  بیا     اساا فار  بیع   یر   فیضاای  یرگیهمچهی  قسااط، بوین ثم ف  اساا  

 فیییفتشیر  م،ب  شی  ماطحث ات، ارملل، اسهطی بی   حدوق، ان بط تکی  بیفدن،

 مفهوم شناسی -1

معی   )شای واریفطرسا،    واژفطن  فساتیز قیب، ب  یاریز رغط  اا یین  این و محکم    فیز  بسات طب  معه  «قدی»

راط   را   بیاطن، با   ف(5ص  1379یایمیا    فییی)یی  ارناطی م،میاطن یوبویز و   یوجاطناا   قمل،   ا  (4771  ص1371

بیا    2فماین،(  قاطنون  183)ماطیزیموری قاول انناط باطشااا و  نمویزامی   تعنای بی   یرگینهیِراط چهای  مداطباو را چهاینهی یر  

تواف  یو رط چهی نهی    واقع طف، اسا ف یر  طر    مطل رط اننطمِ قصای و رضاطر  یرون، ییفی  بی انتدطلِوقو  قدی  

اا   «رایع بط » مصایرر،   رطِِبیع اجو یر میطن قدوی  یرگی  نیطا نیاریف   و ب  تشایرهط خمییمطر  ایال، قدی اسا   

اساا )یایساا،     بطرعکسو  ثم   بطماطیر   طال    رط و فیوش معهط  خیری ب    (566ص  2000مه ور  اب )3اضاایای

تعیرف     (70   ص1413انصاطر    )شای اسا  مطل   بیابیماطیر  مطل یر  فد بیع    اقم بیخ،ب  ف(155  ص1372

قدوی  مطنهی قی  یر قاطل قو    ن ی اا قیم اشاطرز ب  بحث تملی یای     چیا رسایجطمع و مطنع، ب  ن ی نم،

 
1 - installment sale 

یانطن تعطررف انتدطی مواج  اس ف ارات  حدو  بط      بطشی  تعیرف ار  مطیز شطمو مطل نیس  بلک  مشتمو بی تعنی م،   -2

قدی تواف  یو رط چهی ارایز اس     ب  هی  ب   »انیف م  جمل  ار  تعیرف   بیا  ان پیشهنطی نمویزیرگی  نیآ  

قدی قاطر  اس  اا ارهک  ر  رط چهی نهی »رط ( 135  ص2000«)ارسهنور   شویوجوی امین اثطر حدوق، اننطم م،

 (ف 9یایمیا   پیشی   ص)  «ی قاول اننط بطشییر مدطبو ر  رط چهی نهی یرگی  تعنی بی امی رط تملی  مطر، نمطرهی و مور

ب  له  م،م،  -3 بطرع  اا  انچ   بطرع فه  ور، قمومطً  متعطقیر   اا  ب  هیر   رسی  فیوشهیز اس )فیوم،   توان 

  (ف 69   ص1425
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 معلوم بی وج  تیاضاا،انتدطل قی  ب  قو    بیع را ب   1 امطمی   فدنط  اا بیخ،  فیییفم،ی بَیاال  و اجطرز را هم یر

   صب  ندو اا انصاطر  همطن مهاعمواج  اسا )اریای مساطمح  بط ساار     ب  یریو ایم  مساار بی انیتعیرف نمویز

  مصاایر نیآ اقسااط    لم و    2معلوم«  قو  ب   قی  تملی  اا  اساا    قاطر  بیع»قطنون مین، 338مطیز    یا (ف 71

»اقساط « و جمع ان را  »قسا «هیجآء  ب  (     19  ص1404اسا )ابوریو   3شا،ء  ب  معه، جآءجآء یین  »قسا «

 اس ف  ب  وجوی امیزبیع و اقسط   یو واژز   تی یر اا   اقسطی،  بیع  4ففورهی

 فقه بیع اقساطی -2

اا   (145   ص1413و رآوم حلیا  ان)حل،     م  جملا  حیما  نناطین با  قدای بیع  نایا احتیام با  قدوی و تع

ا   ن  و اا مصاطیر   اقساطی،  ننطی  نو بیا  فآارزبیع  طفدن  یر  مم  فاسا    فدن،مهطبع   و 5،قیانارط   تأ ییا 

و انم     6ا یم)ص(پیطمای  ساییز مم و یرب  ماطب  ایال، بهیطیر    مطل یرگیان ب   احتیام  یر اساممف اسا  نسای    بیع

 ب همگطن   یسااتیساا،جن     اقضااط  جطمع مشااطر    ضاایور   و    هماسااتگ، ارهک  ب  مط  اساا   انعکطس رطفت   

  طفدن و  بویز ممیو   قمل، و فییا  ب  خیریار  7اقطط  اجو و یر معطمم تأ یی یاشات   نیآ ساهطرش و  امکطنط 

 
 شی  یوس، و شنییثطن،ف  -1
اریان  اا تعیرف مهیرج یر قطنون مین،  مصی  مین، سطب   قطنون  تدیرا،    ررم تأثییپذری الام ب  ل ی اس  قل،  -2

ی را ملتآم ب  انتدطل مطرکی  اس     ب  موجر ان بطرع خو    قدیبیع  مدیر یاشت »  مصی  قطنون مین، جیری  418مطیز  

اس   بی ار  اسطس بیع قدی   (ف  125ص   1392نور    ) هی«مطر، رط ح  مطر، یرگی  یر مدطبو پول ب  مشتی  م،

-تحوال  اقتصطی  و نیطاهط    سطافطر  بط   فموضو  ان ممک  اس  حدو  رط اشیطء مطی  یر بیابی ثم  ندی بطشی    

  یر تیور  ار  مدیرز مین ی مده  مصی  اس ف  اجتمطق،
شوی »قل، یره  را تدسی   یی«  مامً فهت  م،ف شهطس، قس  متییا  واژز »ننم«  رعه، تدسی  اس  اا ن ی واژز -3

 ف رعه، ان را یر اجآا  مشخص، قیار یای تط یر اوقط  معیه، پییاخ   هی
 امطن تط     شویفهت  م، هطر،پییاخ   منموق  اا قسمت،یر فیههگ ایطمحط  انگلیس، معطیی  قس  ب     -4

 (فDictionary of Contemporary English, 2009, p912تیاوم پییا  هی) بطری بیه،  و پییاخ  

 سورز نسطء نطظی بی ار  بحث اس ف  29سورز نور  ار   37سورز بدیز  ار   254  275  282ارط   -5
اهلل ثم أحی،  ثم قتو ثم أحی،  ثم قتو و قلی  یر   مط یخو ارنه    سایووارذ  نهس، بییز رو أن رجمً قُتو ف،»  -6

) بیسی  واری بنش  نخواهی شی  «  س،    یرون  را تأیر  نکهی  حت، افی ب  مدطم شنطی  حت، ردض، قه  یره 

 (ف  389  ص1999رک ب  نسطن،  
 ینطن اسمم،فدشویف  تعیی  م،  وفط  ب  ارتآام رط انتنط  ارتآام  جن        مستدو اس  بیامی  اا امور  ،اجو میت  -7

  نو س   و ب     أجو بحث نمویزینطر   ا ط   بیع  قی   ضمطن  اجطرز   هطر   نکط  و یم  اا  متعیی  یر ابوام  

اجو    رااجو شیق،  یوم، اجو قضطر، و سوم،    ن ی یایز انی    اور،شطر   حط م و رط متعنی  تح  قهطور     اجو

ب  رحطا مطهی  خوی ب   اا قدوی فیییف بیخ، م، بهی یست   ل،   فیوزاجو ب  یو  یر بحث قدوی  فانینطمییزتوافد، 

    امکطن انعدطی اننط رییممک  اس    بیون تعیی  اجو نحو الام  تحد  اننطس  ب     ایوالً امطنو  أجو نیطامهینی  
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اشاکطر، اا تدسای  ب  نسای   هط  بیعتشایر  بطرسات  یرفدینطن اسامم،  1انیفنمویز یمساته امیه ار  یر ، راروارطت

ثم  و پییاخ  ان ب  وق  سایرسایی؛ پییاخ  معی  و پییاخ  یر وق  مدیر؛ تأجیو تمطم مالغ و امطن   جمل م 

ماطبد، یر  قیماطنایز و پییاخا  بخشااا، اا ثم  یرحاطل حاطضااای وبخشااا، اا ثم  یر اماطن حاطضااای و تدسااای  باط

  اقسااط طقاطً تمطم رط مدیار  اا ثم   یر ک  متعانرا ب  یریو   اقسااطی،  بیع 3ا قیزانیف نمویز  اشااطرز  2مشااخ وق  

  اقم قلمط   ب (ف 22ابوریو  پیشای   صب  ندو انی)نسای  یانسات   مطهیتطً   شاویمشاخصا، پییاخ  م،معلوم و می 

ب  امطن،   4ثم   پییاخ   و تساالیم  فوراً  بیع محض وقو ب    مایع     اساا   بیع،  رط ماطیر   قسااط،بیع   قطم  مذاهر 

 مشااخ   می   بیا   یور طمو  ب  ثم   متعطقر قاض مایع  پییاخ  ف چهطنچ   شااویمو ول م، مشااخ  یر ارهیز

جواا بیع اقسااطی، قمیتطً همطن یالرو قیان، ایر     ففورهی یارمی  بیع ان ب   افتی تأخیی  ب   متی  رط سااطل ر  مامً

فد  ب  ار  شاوی ویار  م،اا ل ی منیی اننط خوی     بطشایم،  ب  شای  مططرر قاو جواا و یاح  بیعمطیوح  یر 

 معهط   چیا   یاری معلوممشاخ   می  یر  بیع  جواا   ب واشاکطر  یایر  یالر  شاوی    ایر  مذ ور نکت  ا تهط م،

 

أجو نیستهی و بیون ان نیآ    نیطامهی  یر مدطبو تعیای  اا قدویف  (299ص   1392)ننه،     نسی  و متع بیع سلف  ن یی

تسلیم مایع    یر  یی مطنهی تعیی  اجو    تعیی   امطنامور یر ضم  اننط    تعیای  ااتوان بیا   م،  هیچهینی  فییمهعدی م،

،  اجو توافد، رعه، منلتموری بحث  اا اجو یر قطقیز ف ب  هیتدیری مه ور شی  خیطر یر قطرر  ضم  قدی بیع و رط

بطشی مطنهی اجو    یار اجو  اا رحطا مطهیت،  اقم اا ارهک     شویمشخ  م،ضم  قدی     اس     بط تواف  ییفی  یر

قطقیز »رألجو قس  م     بطرنخستی    قمم  حل،ف  مؤجو مطنهی اجو یر شی  خیطر ضم  بیع ندیریی  رط   یر بیع نسی  و

 حث یر ار  امیه  اس  و یرنتطرج مططرعط   مای  فدیان پیشیه  بو    نمویواری    امطمی استیالر،    مهطبعیر    را  ارام «

قاطر     یانست  و بطجو و محهوا بوین ان اا ارطیز و ندصطن را شی  یح  ار  خیطر أشی  خیطر  مضاو  بوین 

 ف(41صپیشی   )حل،  رسطنیرا مستهی قیار یایز و حکم مذ ور را ب  اثاط  م،ارام « ار  قطقیز »رمجو قس  م 

فیوشى(  وام  خیری و فیوش میّ  یار)نسی  :  یر س  چیآ بی   اسانی  ندو شیز    فیمویز  (ص)  ا یماا نا،  -1

  1996مطج  قآوره،   )بهگیری ب  اب یاین ب  رکیرگی و مخلو   یین فهیم بط جو بیاى مصی  خطن  ن  بیاى فیوش

 (ف768ص

امطن بپییاای  ب  یریو  بطق، اشطرز نشوی رط ان را همطن    افی امطن پییاخ  مدیار معیه، اا ثم  مشخ  و ب    -2

ان را یر چهی قس  مشخ     مشخ  بوین سی اا  مدیار   رط  تمطم ثم   افی  نیآ  و  رسیی  معطمل  یحی  اس  

افی یر پییاخ  ثم   شی  شوی    اا ههگطم قدی تط یز روا (ف یر سهی  یرگی  390  ص1386)شنییثطن،   بپییاای

یر   (ف392  ص1417)نیاق،   دیار مشخص، اا ثم  پییاخ  شوی  ار  معطمل  یر شمطر نسی  اس  بعی  یر هی روا م

معیه، رط یر چهیر  قس  پییاخ  شوی  ب  یریو اجمط   ماطر، یرگی افی شی  شوی تمطم رط مدیار  اا ثم  تط امطن

طمییز م، شوی  ب، انک  محصو و مهدول و وجوی روارط  قطم و یر مواری  روارط  خطص  یحی  اس  و »نسی « ن

 (ف99)ننه،  پیشی   صتهطوت، میطن یول رط  وتطه، می  بطشی
 نآر  حمطی  -3
 معموالً یر بیع اقسطی، و بیع می  یار  مدیار ثم  بی  اا مدیار ان یر بیع ندی  اس ف -4
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ب    وفهیم   1مؤجو رنوی  ب  یاور   ر   اا  پیطمای)ص(  ندو اسا  همچهی    فاسا   یارمی   فیوش و خیری  یر 

       ییز  روار  اا قطرشا     2یاحی یاطحر    ففذاشا   ره  و  ب  نآیارز خوی را   و خیریار  نموی  روارت، جو 

مسالم   )«بوی شایز  فذاشات  ره  ب   جو   یاط  30خطییب  رنوی  نآی شاخ   اره      یرحطر،   یی فو   پیطمای»

بعموز   فاسا    ابتیط  نمویزیار می   یاور  ب  را  جو   رط  فهیم)ص(پیطمای  یهیروار  نشاطن م،(ف 412   ص1412

 مطهیطن   افیچ   اقسااطی،بیع  یر  فیوشااهیزف  اساا   مییم هط نیطارفع حوانج و    معطمم    مشاایوقی   یالرو اا رک،

 افی  چون  فشاااویم،  محساااوم  هم مطل انیاخت  خطی ب   نوق،  واقع یر ور، فیییم،  حطر  ندی  اا  بیشاااتی  ثمه،

نهع   یای یرگی  اننطم م،  معطمل  ثم  همطن بط  فیف  م، تحورو را ان ثم  و  فیوخ  م،  ندی  طال را   فیوشاااهیز

 چ  و  بایی  نهع  توانسا  م،   فیف  م، یاور   فور  و  متهطوم یاور  ب   معطمل  ار   افی بطر هی بیی وم، یرگی 

 رط  اقسااطی،بیع یر ثم    ییناضااطف   فبطشاای  بیشااتی   فیییم،  اقسااطی،بیع یر     ا اضااطف  اا   و  یر  مهطفع ار   بسااط

 امطن  تطخیی خطیی ب   ا هیاضااطف  چون  نیساا    ممهو  افتیم،  تطخیی ب   ان  پییاخ   امطن  ارهک  خطیی یار ب می 

 و   بیع یور   ب  چ   اسا    ربو  معطمم  و ربط یر  فیفت   ارطیز شایز  نن،  ان اا و  ممهو      انچ   و  نیسا    ممهو 

 قی ف یور   ب  چ 

 طرح شبهات -2-1

بیخ، فدینطن قطم  و اری   ب  قل  وجوی شاان  ربط  معتدی ب  حیم  بیع قساط، هساتهیف ارشاطن بحث را بیر  

بطاار  ب  معمولجطر  بطاار ار  اساا      طال یر فیوش ندی   بط قیم  نمطرهی    رک، اا معطمم شااکو ارطا م،

بنط بیشاتی اا حطر  اوری  اسا ف بیا  نمون  افی   یر حطر  تأخیی یررطف  رسای حطل انک  قیم  همطن  طالفیوش م،

 75مطه   ب   6یر یاور  نسای  بط منل  ر  ساطر  رط    هیوشاییرهطر ب 50شاخصا،  طالر، را ب  یاور  ندی   ب  

یرهطر بیشاتی فیوخت  شاویف بط   25شایز تط  طال ب   یرهطر ب  فیوش خواهی رساطنییف اجو اقططر، یر ار  امیه  موجر 

؟ پیواضا  اسا   خییب  ساار منل   اا حلی  شایق، بیخوریار اسا  رط    زارطی ارطار  مدیم  ار  ساؤال یی  شایز 

 مصلح  فیوشهیز و وشوی     ار  نو  بیع  بسیطر رواج پییا  ییز و انوا  متعیی  اا  طالهط و اجهطس را شطمو م،

ِِبنط  مایع همیاز اسا     ار  افآار  اا ییف، سا ف تأخیی پییاخ  ثم  اا امطن قدی  بط افآار مشاتی  یر ان ا

یر مدطبو تأخیی یررطف  بنط اا یی  فیوشاهیز و محیومی  او اا مهطفع ان اسا  و اا یی  یرگی مشاتی  را    بط  

یار طر ار  معطمل  بط فیوشهیز سنطموجوی تهگیست،   طال  موری نیطاخوی را ب  راحت، ب  یس  اوریز  یر تخهیف اث

ثم  یر بیابی تأخییِپییاخ  همیاز اس   مشیوقی  ان را بط تییری  ارهک  ار  شکو معطمل   بط افآار  ب  هیف ن یم،

مواج  نمویز و ب  محل، بیا  ماطحا  و منطیر  فدنط مایل فشات  تط جطر،    ب  یی  شاان  و ابنطم ربط  مهنی شایز 

(ف ار  ابنطم بط ار  فمطن  همیاز و مدطرن شایز    افآار  نسای  نیآ بساطن ربط  یر قو   6پیشای   صاسا )ابوریو   

ِِبنط یر نساای  و ربط اا ر  رطر  و هی   می  یااور  فیفت  اساا ف بط ار  حطل حدید  ار  اساا     افآار 

 
اس )ب  ندو اا احیل،     شیز  یار ل یمی   رعه،  «اجوار،»  رهظ    ییر    یور  ب    یر بیخ، مهطبع ندو شیز     -1

 (ف6   ص1419
   یطحر منمتیر   تطم حیرا، اهو سه  261  و متوف،    204متوری    مسلم ب  حنطج نیشطبور ابوارحسی     -2

 ش   تطم یحی  اهو سه ؛ شطفع، اس ف بعی اا یحی  بخطر  و رک، اا 
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ط یر تعیی  ثم  تطثیی یاری؛  مشتیک بیخوریار نیس ف اریا ارطیز نسی   یر مدطبو می  و منل  اس     قیفط و قطیت

می   پس افآار  بنط  جهس نسااا  ب  بنط  ندی  ان  بیون قو  نیساا ف یر حطر،    ارطیز یر ربط  یر مدطبو

ا  بیون قو  اسا ف  ارطیزک  ب  ساار می  و منل  بطشای و یر واقع ان اسا  بیون نیسا   بلک  ساوی خطر 

مطنهیش  ب  ارطیز فیوخت  شاوی و هی یوجهس یر منلس قدی ری و یریو ان اسا     افی یر بیع ندی   جهسا، بط  

بیل شاونی  معطمل  ب  ساار ربط یاحی  نیسا ف حدید  ربط  ماطیر  یو  طال  همنهس اسا  بط ارطیز  چ  می  یار 

 ربو  شای  اسا  تاطیلبطشای  چ  بیون می ف بی ار  اساطس تهطو  بهیطیر  بیع و ربط  ار  اسا     یر معطمم 

  جهساا، بطجهساا، یرگی و بط ارطیز یر ثم  رط بیون ارطیز ماطیر  بیعحطر،    یر مال   ب  ارطیز بطشاای؛ یر  جهس بط

ف تهطو  بی  بیع ندی و ربط نیآ همی  اسا ؛ اریا افی قیار اسا  یربیع (126ص   1375ابیطن،  ساهنله،  )شاویم،

یر ریی ار  یاور  افی ساوی یر   بطرسا  قوضای   اا یوجهس متهطو  بطشاهی؛ندی   رب  و ساوی  بطشای  م،

یار بطشای وچ   یوجهس همطنهی بطشای  ربطسا ف واقعی  ربط یر تاطیل  طالر، بط ن ییخوی و بط رب  اسا   چ  می 

  ساوی رط بیون انفچ  بط  ان  ماطیر  جهس بط جهسا، یرگی اسا  اقم اا ندی رط نسای  رط رییحدید  بیع  بیون می  و

یر حیرث  اا ان  )ص(رسااول ا یمجطهلی  اساا      اا بیو  یوران  واساا    یو بیع یر رک،وجوی   یوم   شااان

یو بیع یر    هطیانهی؛ اریا رک، اا شایوزبیخ، بیع نسای  را حیام م،  بط ار  ماهط»مهطه،« امی ب  نن، فیموینیف   مشانور

 یریو انیف ییز ری را ان و  نیارنی قاول را  اقساطی،  بیع  مشایوقی   و  اا فدنط  قطم  یاح   بعضا،  ر  بیع اسا ف

  مالغ    یام یهی   اننطم  بیع ر  یر را  بیع یو هی س رعه،:  فیموینی     پیطمای)ص( اسا   اا  ابوهیریز  حیرث  ارشاطن

  بیا   تأورو یو  (ف شاطفع،125   ص1414شاوی)شاو طن،   م،  ربط یچطر  رط یاری تعل  او ب   اسا    متی  معطمل  یو اا

 ب  1000  و نساای  یااور  ب  2000  بط را  طال  م      اساا    ار  مه ور ارهک  نخساا    اوریز اساا ف  حیرث  ار 

  اسا  بطیو  و فطسای بیع،  واقع یر  بیع ار  و   هیی انتخطم توانییم،  خواساتیی    را  یام هی  فیوشامم،  ندی یاور 

  قطع،  و  ننطر، بیع یاور   ب  شاکو   یام  نیسا   معلوم و اسا    معل   بیع یاری و  وجوی تعلی  و  ابنطم  ان یر  چون

 تطتو   فیوشاامم، تو  ب  را  خویم بییز م   :فیمطریم،     اساا   ار  شااطفع، ن ی ب  حیرث   ار  یومتأورو  فاریم، یر

 ثم  رعه،  اسا   ثم   اساتدیار  قیم شاطفع، اول  تأورو مططب   بیع  نو  ار  اا نن،  قل    فبهیوشا، م  ب  را  اساا  

 وروأت  مططب   بیع نو   ار  اا نن،  قل   شاوی وم، ربط ب   مهنی و  نیطفت   ثاط  و  نشایز مساتدی  شاوی م، معل   چون

  واقع  رط و  شوی  واقع شی   ان  اس   ممک  رعه،  یهیم، رخ  ارهیز یر     اس   شیی، ب   ان   یینمعل  شطفع، یوم

 شویفنم،تعلی  مستدی   خطیی ب   مطرکی   پس نشوی

 فقهیحرمت یا جواز  -2-3

انیف قمیز یالرو توجین، ارشااطن یر مشاایوقی   نساای  یانساات مشاانور فدنط  امطمی  بیع اقسااطی، را نوق، بیع  

امطمی  یر مشایوقی  ان ب  اجمط   یالرو قطم حلی  بیع  اسا ف یر منمو  قلمط   موجن  بیعاقساطی،  همطن قلوبیع

مشامول ایر      یر واقع هم  انوا  بیعانی و  اشاطرز  ییز  1خطصو روارط   ییفی و وفطء ب  قدوی و تنطر  بط تیاضا،

 
تنطر  ب  مهطی   وهستطن، بیوم  خواهم بیا   ب  ابوارحس ) ( قی  شی»م،محمی ندو اس      اا احمیب   -1

پیسهی    افی ب  مییم نسی  بهیوشیم  سوی  ا  نیس ؛ امسطل  سطل سخت، خواهی بویف م،   یر پطس  فیموینی چطرز
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  افی  حت،  اسا    جطرآ  اقساطی،  یار رطمی   بیع      معتدینیر  ریا  و2قطم  مذاهر    قلمط  جمنور  1شاونیفیاح  م،

  ف اس    ار  بیع جواا  بیطنگی ایر  ظطهی واقع یر (145ابیطن،  سهنله،  پیشی   ص)بطشی  ندی  اا  بیشتی ان  بنط  و ثم 

ثم  را موری بحث قیار نیایز و فد  تأجیو  نسای   تدسای   افتطء یر بطم بیعا ای فدینطن اسامم، ب  وق  اساتیالل رط  

نسای « رطی »بیعنطء  اا بیع اقساطی، یر لرو قهوانهط  فدن، و یر رساطن فدوج  یر امواز انیف ب  هیان را تایی  نمویز

معلوم   مدیار  اا ثم   یر می شاوی ور، تمطم رط ههگطم انعدطیقدی  تحورو یایز م،شایز بط ار  توضای     مایع ب 

 فیییفی، اقسط  مشخ  اا رحطا وق  و مالغ  متعطقاطً پییاخ  م،

   اقساطی بیعجایگاه حقوقی   -3

 (ف132  صپیشای )ارساهنور    شاویبسات  م،  کطربانوا  فیاوان، اا  طالهط    بطو   وسایع  جغیافیطر،  یراقساطی،  بیع

  یر فوایاو مه م   ،قیم  ان اقساطی   پییاخ   طال رط خیم  ب  ار  شای اقساطی، قاطر  اسا  اا معطمل   فیوش

  یهی  نیساا  و یااورِیااور  و  بط ر ار  بیع  (ف 1036  ص1372   معی  ارآام، بطشاای)فیههگظی  می  و

  فطه، مدیار پییاخت، ثم   ثم   متهطو  اسا ف بیا  نمونو مصاطیر  ان بسات  ب   یهی  پییاخ   یاریمتعیی   

جآن، اا  مطبد، تدساای  شااوی رط حطرت،    هی شااوی ور  اا ثم  ا هون پییاخ  م،   مدیانحو اساا  ب   مدیم

ییاخ   ممک  اساا  ههتگ،  مطهطن   بلک  تمطم، ان تدساای  شااوی و بساات  ب  نحوز پ  ثم   بیواً پییاخ  نشااوی

فطه،   مختلف نیآ  ارهک  اقساط   بهی  اسا   مطب  اقساط  متساطو  رط رییان قطبو یاد  قسا دیارب  رحطا مساطریطن  و

 

سطل ب  انطن منل  بیزف پیسییم: یو سطل چطور؟ فیموی: ار ف پیسییم: س  بیشتی  خواهیم بیی    فیموینی تط ر  

رضط) (  فوری ب  امطمنصی م،(ف احمی ب  محمیب  اب،209  ص1393ندو اا  لیه،     سطل چطور؟ فیموینی: ن )ب 

خواه،   قی   ییم یر را  و روا  اا راز مهطی   وهستطن، بی رو  مییم فشویز شیز اس ف فیموینی افی م،

هی مط تأخیی بیو    سطل سخت، اس  و مییم بطری  سر و  طر  ههیف تمش  را بک ف فهتم انطن مییمطن، یارا هست

 هیم و ب  انطن ر  سطل منل  م، یهیم؟ فیموی بط انطن معطمل    ف پیسییم: یو سطل چطور؟ فیموی  بنط را تحمو م، 

 (ف26  ص1394بهیوشف پیسییم: س  سطل چطور؟ فیموی بیشتی اا س  سطل نم، توان،)ب  ندو اا حیقطمل،  
اا ن ی ربو  بوین بط بیع  وجوی یاری    مطر،هط و مؤسسط   بطن   یرقیاریای فیوش اقسطی،    بطقهوان  ا هونانچ     -1

ن ی اا ارآام قیاریای  بطن  ب  خیری و طرت،  طال توس  مشتی   قممً یر قیاریایهط   یی    فنسی  متهطو  اس 

 رسی نوق، و ب  ن ی م،   هیفیوش اقسطی، بطنک،  خیری  یور  نم، فییی ا  بسط بطن   طال را هم رؤر  نم،

-حسیه، و، شوی)فلشه،   نوق، اا ربط محسوم م  خیری و فیوش  ان بطشی تطاقطط  اقتاطر و یررطف  سوی نطش،  

و مالغ، ب  قیم  ندی  ان    یارمی ثم   حدید،   یر بیع نسی   خیری و فیوش  انک   (ف حطل45  ص1393میرس   

بتوانی نیطاهط     خیری ندی   قنآ ااور   یر ی  شوی تطمحسوم م،بیا  خیریار    ب  قاطرت، امتیطا شوی؛  اضطف  نم،

ب  سوی فیوش    توانی جذم مشتی  نمویز وییر  م،ار   فیوشهیز نیآ اا    ف بعموزخوی را اا ار  ییر  تأمی   هی

نطفهت  هوریاس     امتیطاا  اخییارذ ی بیا  بیع نسی  یر بیع اقسطی، واقع، متصور  طالهط  خوی یس  رطبیف  

 اس ف 

 . حهطبل  و شطفع، مطرکی   حههی   -2



 

549 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

نهم
  ،

آذر 
1

140
 

بآرگ بطشای  ار  فیوشاهیز  تنطر افی بطرع شای   رط مؤساسا   وروزب فطه،  طهشا، اسا ف یر بیشاتی مواری افآارشا، و

وق  و مالغ محیوی   تعیی نمطری و فساتیز اختیطر مشاتی  یر اقساط  را تعیی  م،  پییاخ  و مالغ  اسا     وق  

  ثم  یر اقساط   رعه،  بوین ان اسا  مشایو    مای    اقساطی،بیع  اقتصاطی  انطریآ(ف 150اسا )ارساهنور   پیشای   ص

معیه، اا ثم  پییاخا     تاط اماطن،  ا  تماطم راط بخ   مایعماطرکیا   و معموالً    شاااویم،  مااطرغ ثاطبا  پییاخا    باطمه م  

سایرسایی  اا پییاخ  اقساط   وتطه،  هی  ار  ح   ف چهطنچ  خیریار ب  ههگطم شاوی  ب  مشاتی  مهتدو نم،نشاوی

را موقتطً امضاطء و اا بطرع   نطم ماطرع اقساطی،   را مساتیی یاریف خیریار مایع  ابتیطق،  بیا  بطرع متصاور اسا  تط  طال 

  (ف28ص  1980)سلططن   هیأخذ م،   پییاخ  اخیر  قس  تطبطرع  مطرکی    بیسهی  ماه،  

هیچهی یر مدطم    ارنطی  هی مآارطر، راهط وفییا       شاویفذار  م،پطر  و فی   حدوق، بط ار  فمطن ننطی هی

خیریار فواری   فیوشاهیز وبیا   و مساتاهط نیسا   بحث اا ار    نیآ قیاریای اقساطی،  ففیییمواج     هطر،اجیا بط چطر 

را یر بینطم   طر   بطااررطب، و جذم مشاتی    بلک    هیم،  أخذبیشاتی  اا مشاتیرطن    مالغ ن  فد یاری؛ فیوشاهیز  

و اساتهطیز  یساتیسا،    منطلبیواً    مایع تأمی  ثم مساطق، خوی جن   تمی آ    جط ب ؛ مشاتی  نیآ یهیخوی قیار م،

احساطس   ررسا بط وجوی ار  مآارط    پییاایم،فیوشاهیز  طً ب   یررنت ، ورا اقساطی  ثم   متعطقاطًو  نمویزپییا   طال را اا

ی اا یساا  یاین مایع   بط خطنیآ فیوشااهیفطن   مط ارهک    اساا  خیریار  یر  می   خیری بی  ااحیو   طلمقیر 

بطقث  هط  خا  نیجن  رییایااور، و رح  و  اار ار پور، وبطا  نوسااطنط   یر اریان  فمواجنهی  1ثم بیون یررطف  

 2ثم  بطا   ب  شاکوثم  شاهطور    نیاشات  بطشاهیفبیع اقساطی،     ب تمطرو چهیان، ههیفطن  توریی ههیفطن و قیضا   شایز تط

 ,Creti and Villeneuve) 5و ثم  قطبو انت طر 4تعیرومعلوم و معی  ب  شای ثم  3ساطاو طر تعیی  ثم  بطا بط 

2003, p8 ) فار  قدی اس   و رون  منیی   طربس  یر   قطبو اشطرز راهکطرهط  تشورد،اا  

 حقوق ایران موضع -3-1

 
  یر یا  ار  مطیز »  قطنون مین، تطحیوی  و ن  ب  یور   طمو  ار  چطر  را میتهع نمویز اس ف  380مطیز    -1

مهلس شوی و قی  مایع نآی او موجوی بطشی  بطرع ح  استییای ان را یاری و افی مایع ههوا تسلیم  یورت،    مشتی   

بط حهظ مطرکی  ان تط امطن پییاخ  اقسط   مایع ب  خیریار    تحورو  متهط   هی«فتوانی اا تسلیم ان انشیز بطشی  م،

 فمایع را ب  خیریار مهتدو نمطری  پس اا انرک، اا راهکطرهط  یرگی جن  رفع معضو اس  و فیوشهیز م، توانی 
ارجط  ب   طرشهطس رط  قیاریای  ل ی نشیز و قیم  متعطر  ب  وق  تحورو مایع  بط   یر ار  مشو  میآان ثم   -2

 شویف سطا و  طر تعیی  قیم  یر ار  روش اا ارضط  چهیان، بیخوریار نیس ف استعمم اا بطاار تعیی  م،

مامً بی قیم  ننطر، ب  انضمطم سوی مهصهطن   قیم  تعیی  شیز   فذار نیخ   طر  و  سطای  ب ییفی یر ار  حطر     -3

 ف  ههیم،  تواف یریی امطن انعدطی قدی   20بی  اا  یورت، رط قیم  بورس  طال ب  شی  قیم نوسطن
  ب  روش ثم  بطا  رط روش اا قاو تیور   ثم مهیرج   ارشی یا شوی امط  م، مشخ  ثم یر ار  راهکطر    -4

 شویف م، تعیرو شیز
نسر و  ا  و حیث، اس )سطریون،شیز    ثم  مشخ  نیس  و فمطن ویوم محسوم  اولتلهید، اا روش  -5

 (ف 6  ص1398یهکیی   اقطبطبطر،
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تایی  و تحلیو حدوق، ان  بطری اقساطی، اسام، ب  میطن نیطوریز اسا  بهطبیار   اریان یایرحطً اا بیع  مین،  قطنون

  ف خورینم،ب  چشاام اقسااطی،   بیع  ارتاط  بطا  یر مدیرز  اساامم،  قاو اا اندممتط را یر قوانی  یرگی یناطل نمویف 

یر  اقساطی،ب  سایساتم بطنک،  شاور اجطاز فیوش    1 1362/ 6/ 8قطنون قملیط  بطنک، بیون ربط مصاوم بطر   نخساتی 

نطم  تسانیم  اقططر، بطنک، اری  47مططب  مطیز  هط  مساک   یاهع  و معین   شاطورا  و خیمط  را یایف حواز

تیتیا،    تمطم رط   وافذار  قی  ب  بنط  معلوم ب  ریی ب » اقساطی، قاطر  اسا  اافیوش   1362/ 10/ 14مصاوم  

«)فلشاه،  معی  یررطف  فیییرط رییمساطو  یر سایرسایی رط سایرساییهط  مساطو  ومآبور ب  اقساط   قسامت، اا بنط 

ا ای  ب  اقم   هی اقساطی، بوین ثم  اسا ف  انچ  یر ار  تعیرف خوینمطر، م،  2(ف30پیشای   ص  میرس حسایه،و

 مشاتی  حطل و   مایع     یر ان اسا   ا ماطیر ( و314  ص1384نسای ) طتوارطن   یر امیز    اقساطی،بیع  یانطنحدو 

 اساتهطی ب بیخ، بط  (ف  164  ص1388رهگیوی   )جعهی  هیپییاخ  م،ا   میحل چهیو قساط،   یاور ب را ثم 

  وجوی یفعط  و میاحو امطن، نیسا  قیاریای مؤجل،  اقساطی،   ارهک  هی تأ یی بیضام    3مین،   قطنون 341مطیز  

یر ار   (ف295  ص1382جوراطر    )مییاانوایانیمین ی قیار یایز ایاال،  قهوان شااطخصاا  ب  رایر ار  بیع  مختلف 

شااوی  اقسااطی،    پییاخ   طر تساالیم مختلف  امطن،  میاحو  ویفعط یر ثم  و عمای مایع رط      قیاریای رورکیی

امطن،  ِِمیاحو و مدطیع یر ثم  و قو  رط موری معطمل  پییاخ   رط تسالیم و تحورو  ارشاطنچطرچوب   ل، ف  اسا  

 رط پذری تنآر  اا فطرغ  بیعیر ار   نخسا   اسا ف تأمویرخورِ    اخیی خصاوص رورکیییر نکت یوف  اسا  مختلف 

 اقساطی، قیاریای اجآا   ارهک   یومف  یبطشا  شایزبیه،پی   امطن، مختلف مدطیع یر اجآا تحورو  پذری قیم تنآر 

قدی   شایناقساطی، تنآر   ب رییِقطبوایِقیاری اا هطر،قسام   رط قسام   بوینمؤجو و4یبطشاه پذریتنآر ًِ   مطهیتط

 چهی ری ان ثم     اسا    قیاریای  اقساطی،بیعیر اریان   ب  هیوج (ف 313  صپیشای ) طتوارطن   شاویمهنی نم،

میساوم و رارج    شاویتسالیم   متعیی یفعط ی،  مایع     قیاریای  بیقهوان   اساتعمطل ار  و  شاویپییاخ     قسا 

  اقتاطرا    یر حوازاقساطی،    بیع مهی قطقیز  توانی مطی  شاوی م،اریای  وانچ  ب  ماطب  ر  انتدطی یر منمو    نیسا ف

ملموس و  قاطنون، فدایان ن بویز و اساااتهاطیز   نیآ قاطباو اقتصاااطی   هاط حوازیرگی یر  ا    حاطر،اسااا  یرباطنک، 

 اس ف رییقطبو انکطر ،تضیور رابط فذار  یر ار  قطنون

 
   10  11  13موای  -1
مدیرزجطمع  -2 یر  یهی تخصص  تیر   مسک  هط یستورارعمو   اقسطی،فیوش قیاریایانعدطی    ،  اقسطی،   فیوش 

  اقتاطر بطن  می آ وشورا  پولمصوم  اال  و تأسیسط   توریی  مطشی ابآار  طر و وسطرو   ری ،موایاوری   رواام

 اس ف   1363/ 1/ 19مورخ 

بیع ممک  اس  مطل  بطشی رط مشیو  و نیآ ممک  اس  بیا  تسلیم تمطم رط قسمت، اا  یاری»ار  مطیز اشعطر م، -3

 مایع رط بیا  تأیر  تمطم رط قسمت، اا ثم   اجل، قیار یایز شوی«ف 
ال  ار  امکطن وجوی یاری  حدو   طم همچهی  یر  ارملل،  طال و  ع بی بی  هوانسیونیا     الام ب  توضی  اس    -4

 قدی  چهی  یر  .شوی تلد، نطپذری تنآر  منموق  و واحی ر  قیاریای   ییفی  ارایز ب  اس   پذریتنآر  قیفطً انچ 

  محسوم معطمل موری تسلیمِِتکمیو را مایع اا  بخش، یار بوینمی  بطری اس   رییقطبو تنآر  معطمل  موری   

 (ف 170  ص1396نموی)اشلختیرم  
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 وین 1980موضع کنوانسیون   -3-2

 ب  ان  متعیی  اقساط  بیابی    اسا   قیاریای جطمع،،  اقساطی قیاریایر  تعیرف  ل، و یر  تطاید، مه یاا 

تهطو  ف یر ار  مهنوم (Enderlein & Dietrich, 1992, p290)اساا    تدساایم شاایز  جآن، قیاریای تعیای 

 یر پییاخ   رط اجیاء متضاام    ،  توافد نو یه» بط ار  ویاافمهنوم قساا  اساا ف   رمآنگطرهط   پییاخ   امطن

(ف یر ار  نو  قیاریای اجیا   Bryan, 1983, p405فورهی)را قیاریای اقساطی، م،  «بطشای مختلف امطن،  فوایاو

 هوانسااایون     مدیرا ارملل،هطی بی یر میطن اسااا فیییف  امطن، اننطم م، یورزتعنیا   یفعتطً واحیز ناویز و یر ر   

  ارملل، ند بی ارطی  اا  شاورهطر،    یر تنطر تعیایقضاور   رحطا ب   بیع اقساطی، خصاوصیر  1ور  1980

ری بیرسااا، قیار فیفتا   مو یر ار  پووه    انی   بیقیار نمویزخوییر رواب  میاطن   ان رامدیرا    و افیر  هساااتهای

تحورو      یر ان   قیاریای ب  73  یطمیز امط یا  مطیزیر مدطم تعیرف قیاریای اقساطی، بین  مذ ور   هوانسایون  اسا ف

یر ان       توافد،وج    (ف ب  هی171)اشالختیرم  پیشای   ص  اشاطرز شایز اسا  بطشایا  و یارا  یفعط   طال  میحل 

  اسا  اقساطی،    قیاریایبطشایمنطا ب  ار  قمو شایز  هط  منآا رطیاور  محمور  ب  مایع تحورو ب  ارآام بطرع

(Chengwei, 2005, p4ف) ،یفعط   یراقساطی، یر قطرر تسالیم  طال   انعدطی قیاریایشاوی  هوانسایون  ممح   م

   بیه، نمویز اس فرا پی  متعیی

 قیاریای بی ار  بطورنی     ور      هوانساایون 73یار  مطیز  شاا  بمک وحدوق،ط رحطا تعیرف فیههگبیخ، ب

 بطشایف یر ار  قیاریایهط مختلف امطن، یفعط  یر هییو رط مایع ط تحورور ثم ن پییاخ     یر ا اسا   اقساطی،

بیا   بطشیف  شیز معی  قاو اا اقسط  هم  تسلیم یقی   تطرر  رط بطشهی جهسهم مایع اقسط  تمطم    ضیورت، نیاری

 نمطری تساالیم بوی  مشااتی     مورینیطا و مططرا  امطن هی را  طالهط بطرع    شااوی شاای  اساا   ممک نمون  

(Enderlein, & Dietrich, Opcit, p297ف همچهی  محتمو اسا  یو) تحورو قیاریای ر  متمطرآ  قیاریای 

 معطمل  ر ن ی اقتصاطی  و  اا مساتد قیاریای یو ار    ، ب  حساطم ارهی و ان امطن، اسا   اقساطی یاور  ب   طال

مشااطهیز   نیآ یر ار  امیه  تی متهطو   موضااع (ف121  ص1388احمی    )ساالططنیایز بطشااهی تشااکیو را 2واحی

ان ب   یر  طالوتحور    قیاریایهطر، یر»یاشات  هوانسایون    مدیر   73مساتعمو یر مطیز   ارهطا متأثی ااشاوی     م،

بوین مایع یانسات  و قیاریایهط  بط ثم  قساط،  محیوی ب  قساط،  یایفطً اسا ففف«  قیاریایهط  اقساطی، را حواقساط ن

انی تییری نهمویز  بطشای اقساطی، مایع و یر ان ثم     قیاریایهطر،  ارات  یر شامول  یانهیفنم،  مذ وررا مشامول مطیز 

 مایع تحورورذا (ف 85)اشالختیرم  پیشای   صتأمی  شایز اسا  ع«  مای تحورو بوین  اقساطی،، »رعه الام شای ن  چو 

بی ار   بطشای؛ یاشات  وجوی امطن، فوایاو مایع  هط محمور تحورو میطن    اریحساطم م،قساط، ب  فیضا،  یر فد 

 
 ر  پس بط قهوان  هوانسیون خواهی امی(فا ااور  ) 1980ارملل،  طال رط  هوانسیون  هوانسیون بیع بی  -1
 ط قیاریایهی  انعدط امطن    همسطن   طالهط  تحورویهط ب  قیاریا یاور ، ب  اختمفط  میاجع  جیرطن رسییف  یر  -2

یر خصوص امطن پییاخ  و تحورو اقسطی، اختم  حطیث  فد  و زبوی رک، نیآ قیاریای  شیو  و مهطیی و  واح

ز اس )ب  توضیحط  لرو پیونیز خیری پهیی یر یهحط  شیز بوی  میجع یاور  هی یو قیاریای را رک، تلد، نموی

 ات، رجو  شوی( ف 
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تسالیم شاوی    حمو و ندو   وساطرو متعیی بط و واحی امطن تک   یرب  یاور  تک  و رو  مایع    قیاریای   اساطس

 ارملل،  طال خطرج اس فن بیع بی  هوانسیو  73اقسطی، ناویز و اا شمول تعیرف مطیز  

 قراردادهای اقساطی اوصاف  -3-2-1

 تعیی  رآوم قیم  ضایور  ناوین همساطن، مایع و 73مهی  اا تضامیهط  مطیز  طن بنیزقساط، بوین مایع  امک

   یر ایام  موری بیرسا، قیار   اسا  اا وروف، هط  قیاریای اقساطی، یر  هوانسایون    قسا  هی تسالیم امطن و  می  

ین مایع اسا     یر ان بطری پیوسا  ی،  قساط، بو طقسا ا  رک، اا اویاط  قیاریایهط 73بط رحطا مطیز    م، فیییف

 و 73 مطیز اجیا  شای  مایع بوینهط  متهطو  ب  قمو اریف اقساطی،الاقو یر یو قسام  و یر امطن  م  طالتسالی

ارهک  چهطنچ  یر قیاریای  فد  ثم  ب  یاور  قساط،   حطیاو ف  اسا  ان خطص تضامیهط  اجیار، اا مهی بنیز

 قه  نخواهی شایهط  مطیز ماحوثب  تاع بیخوریار  اا فطرانت،اقساطی، و   ییاخ  فییی  مشامول قهوان قیاریایپ

ممک  ب  شااکو قسااط،    طالتساالیم  قیاریایهط    یرگیاقسااطی، ب  بیطن، مایعبط    قیاریایهط  یر  (ف173  صهمطن)

تحورو    ب  وق  اسا  فیوشاهیز یر تحورو اقساط  تخلف نمویز و قیاریای را ندض نمطری و محتمو اسا  خیریار 

 خیریار  یرقیاریای     ثم  و مایع اقساطی، هساتهی  ممک  اسا  مایع  میتکر ندض مهطی قیاریای شاویف همچهی  

و بط رحطا ارهک     هوانسایون ور   73توج  ب  تعیرف قیاریای اقساطی، موضاو  مطیز  مدصای بطشایف بط ثم  تسالیم یر

توان اظنطر یاشاا  قممً مواری تدصاایی فییی  م،امطن، مختلف اننطم م،بخشاا، و یر فوایااو  تحورو مایع چهی

مکطن یاری یر اثی تدصایی بطرع  اجهطس  ا مامً  هیففیوشاهیز بیشاتی اسا  و ضایور  حمطر  اا مشاتی  را موج  م،

بعموز شاویف   اقساط  تحورو ااط بطرع نطتوان ر  رط چهی قسا   بط اویاط  مهیرج یر قیاریای مططبد  نیاشات  بطشای ر

ررآ  قیر ِ ماهط  ارنطی قیاریایهط  اقساطی،  یر پ،  تدصایی مشاتی  هم یر  هوانسایون شاهطساطر، شایز اسا ف

 هوانسایون ور   73ف مطیز  یاریتی  نساا  ب  بطرع قیار جطرگطز ضاعیفر میتا  و    معموالً ی  خیریمشاتی  اسا  

ضاعیف اسا ف بط ار  وجوی ناطری ار  پهیاشا  را بیون اساتاهطء یانسا  چیا  و حمطر  اا یی  مؤری انیرشا  مواان 

   ممک  اسا  یر مواری  بطرع اا اقیام مدصایان  مشاتی  مامً یر قطرر امتهط  اا تحورو مایع رط ارنطی اختمل یر 

ا ار  موضاو    ههیفطن  هوانسایون ور  افیییف تیور فیارهی تحورو  طالهط  اسایر بایهی و متحمو ضایر و ارطن 

بیه، نمویز  مهی  فیوشااهیز اا تدصاایی خیریار را پی   امکطن بنیز73مغهول نمطنیز و ی، بهیهط  ر  و یو مطیز  

را بط قه   مطیز ماحوث تضاامیهط مهی  بطرع اا امکطن بنیز  1یانطناساا ف الام ب  ل ی اساا  افیچ  بیخ، اا حدو 

هم    2یانطنبط ان یسات  اا حدو   بنتی اسا  رحطا ارهطا مساتعمو    یانهی امط بممک  م،  فطن تمسا  ب  بهیهط  سا 

، نموی و بهی سااوم را مخت  را مخصااوص فساا  اا جطنر ییفی  تلد 73و یوم مطیز   اولقدییز شاای و بهیهط  

 هوانسایون ور   ایاو یر  73افیچ  بی اساطس مطیز    (فHonnold, 1999, p23جطنر مشاتی  یانسا )فسا  اا

مایع اسا  بط ار  حطل ثم  نیآ ممک  اسا  اقساطی، بطشایف یر ار  وج  ممک  اسا  خیریار اا اقساطی، بوین 

 & ,Enderlein) وجوی یاری 73تسالیم ثم  امتهط  ورای    بط أخذ وحی  ممک  امکطن تسای  تضامیهط  مطیز  

Dietrich, Opcit, p294  مواری یر    معتدینیو  (ف ارات  بیخ، قطرو ب  امکطن اقمطل بهی یوم اا مطیز مذ ور بویز 

 
 اشطرز  ییفتوان ب  پیتی اشلیختیرم  فیرتآارهیرری   یرتیر  مطسکو م، - 1
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پییاخ  ثم    قیم ب  نساا   را مطیز یوم بهی ممک وحی  اا اساتهطیز بط توانم، اسا   اقساطی، ثم  و  طال   

محط  و حمطر  اا فیوشاهیز اسا  امط بط قهطر  ب  ایاط  هیحطل هی (ف یر 174 یی)اشالیختیرم  پیشای   صاجیا  

سایط  و نحوز قیار فیفت  ارهطا و ارهک  بهیهط  ر  و یو یی  خطیا، نیاری  تمسا    واژفطن مساتعمو یر مطیز 

ناوین همسااطن، ضاایور  یرگی وروف، قیاریایهط  اقسااطی،ب  بهی اول ار  مطیز نطیااوام و رییحدوق، نیساا ف  

مشاااطبنا   قااطرت،  اقساااطی، رط ب بوین  طال ار  بحاث بط ار  پیسااا     رکساااطناقساااطی، اسااا ف   طالهط   

 هوانسایون ور  ضایور  اسا    73جیافطن   جن  شاموری  و بیخوریار  قیاریای اا تضامیهط  مطیز  هط محمور 

 ب  خیریار تحورو فییی یر ار  حطل محمور    ی  مدیر شاااوی  طالهط ی، یو رط چهایرط خیی؟ فی   هیای یر قیاریا

سایط  ایاطمحط  مساتعمو یر مطیز موری بحث    بطری مشاطب  و رکساطن بطشاهی؟محمور  طالهط  تحورل، ی، هی ارط

 رشاوی    ضایورت، ینتین  حطیاو م، اقساطی،  ار  نیآ مططب  تعیرف اران  شایز اا قیاریایهط  و و ایم  ان

  نوامای  30تحلیو یر رأ  مورخ وجوی نیاریف مشااطب  ار  اسااتیالل وهط  منآا اقسااطی، محور همسااطن،  طالهط 

سااونیساا، بط  اورر  انعکطس رطفت  اساا ف قضاای  چهی  اساا     قیاریای  میطن فیوشااهیز یایفطز بطارفطن، 1998

شوی یر بمروس تسلیم شویف متعطقر  فییی    مدیر م،چیم،  مهعدی م،اشتطره، یر امیه  خیری    خیریار ریخت 

ار  قیاریای جلوفیی   یا  جتحورو بیخ، اا اجهطس  خیریار ریخته، متوج  قیم مططبد   طال بط قیاریای شی و اا ا

فیفت   شایف موضاو  یر یایفطز تنطر  اورر  مطی  و یایفطز  اننطمهط نمویف خیریار خواساتطر اساتییای پییاخ  

اشاتطر  ر   شور متعطهی نیس   امط قیاریای قطبلی  اجیا یاشت  و یا  مدیرا  هیچهی ریخت  بیواً اظنطر یاشا    

 اطالهاط  ار    ارملل،یر موری قاطنون قاطباو اجیا یر فیوش بی   1955ژون     15تاطرر    هوانسااایون الها  با     3ماطیز  

ب  قهوان بخشاا، اا قوانی  سااونیس اا قطبلی  اجیار، بیخوریار اساا ف یایفطز قیاریای فیوش را ب  قهوان   قیاریای

   هوانسایون  73امط مطیز قیاریای  اقساطی، نلد، نموی و اظنطر یاشا  هیچهی تحورو اقساطی، اا ر  نو   طال ناویز   

قیم مططبد  را ب  ار  یریو     یاشا     خیریار ح  اساتهطی ب یایفطز بیطن   ل اسا فطور  یر ار  موری قطبو اقم

ر  بطاز امطن، ر  یر رساطن، ب  موقع اننطم نشایز  اا یسا  یایز اسا  چون مشاخ  شای    بیرسا،  طال و ایم 

شااایز   نیآرساااطن،  ایم   و  یورز نسااااتاطً مهصاااهاطنا  اسااا   مشاااخ ههتا  تاط یز روا بیا  معاطرها   ا  را   

 امطن و اقساطی،  مدیارایاوالً یر قیاریایهط (ف Switzerland Commercial Court Zürich, 1998)اسا  

 اقساطی، قیاریایهط  بیخ، اا یر    بط ار  حطل ار  رآوم  قطعی  نیاری ب  نحو  مشاخ  اسا   اقساط تحورو

  فییی خوی م،نطمشاخ  ب و شاهطوریر واقع شاکو   یفشاو نشایز رط ب  نیطا مشاتی   وابسات  م، تعیی  اقساط  مدیار

(Chengwei, Ppcit, p12)ررم    قل، هوانسیون  73حط  مستعمو یر مطیز ایم  واژفطن و ایطم ب  توج  بط  ف

بوین قییای    اقساطی، تحورو ان یرو امطنبوین مدیار اقساط رسای نطمعی ضایور  اقساطی، بوین مایع  ب  ن ی نم،

 فاختمر، ارنطی  هی

 المللیاحکام مراجع بینکنوانسیون وین در  73انعکاس مفهوم ماده  -3-2-2

 طال قیاریای اقساطی، را تعیرف نهمویز اسا  بط ار  حطل مساتهطی اا ارملل،بی بیع هوانسایون  فون  اشاطرز شایهمطن

یاشا   اقساطی، تلد، شایز اسا ف ار  بی  بطشای ا چهی یفع ا  و  تحورو  طال  میحل       یر انقیاریای  73مطیز  

ارملل، قیار فیفت  اسا     یر ایام  ب  تعیای  اا اننط بی اختم حوحکم میاجع  یر مواری متعیی  ماهط  یایور

   اشطرز م،  هیمف
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 خرید پنیر پرونده  -الف

 و مشایو  بی ارهک  پهیی خیری موضاو  بط چهی  اسا     قیاریای موضاو  اختم  ار   خیری پهیی  یقو یر 

بط     ابتیطق، را یررطف  نمطریفمحمور پییاخ  پی  متعطقر  هیمیتا  و میور امطن ب  و میحل ر یر پطنآیز خیریا

 1998 یساطمای 19 مورخ رأ  ی، ارنطی اختم  میطن ییفی  و ارجط  اختم  ب  یاور   یروان یاور  هطماورگ

 15  قیاریای بی ار  بویز    مشاتی  ی، ییفی تواف  ارهک  ب  توج  »ففف بطر بخشا، اا تصامیم خوی مدیر یاشا  ی

و قیاریای   طال بویز  ارملل، هوانساایون بیع بی  73میتا  تحورو  مایع را یررطف  یاری  قیاریای تح  شاامول مطیز  

 (فGermany 29 December 1998 Hamburg Arbitration proceeding)فییی«اقسطی، تلد، م،

 پرونده خرید آلومینیوم خام -ب

اا   تعیای   بط روساا،  توریی ههیز میطن سااطالن یااور  ب  بیع قیاریای ساا 1ارومیهیوم خطمیقو  خیرییر  

مختله، ب  هط و قیاریایهط بعی پیوتکوب  1991ف اا ساطل  مهعدی م، شاویفی  ارومیهیوم ررخت تخصاصا،هط شای   

یاطحاطن جیری اا  شای و خصاویا، وافذارب  بخ  1994یر یساطمای   روسا،امضاطء رساییف  طرخطن  وتننیآا   

ایقاط  یار  و  خویخاطم با  خیرایاروراو ارومیهیوم  اا تحیاخل، متوقف بوی ا  تحدیداط حاطر،یر  با  بعای   1995فوررا   

ننطرتطً یقطو     ساطب   تحورو  طال متوقف شایز اسا فقیاریایهط ثم   پییاخ   اا خیریاراساتهکط  ب  قل   نموینی

یر رأ    1996یر م، یروان   حدوق، و همچهی  یر یروان یاور  اورر  مطی  شایفهط  مختلفمتعیی  یر یایفطز

 ور   اهیا   هوانسایون راساتط  یر اننط  پییو بعی  قیاریایهط  و ساطالن  متمطرآ قیاریای »سا خوی مدیر یاشا  

 Zürich) «شاااونیم، 73 مطیز مشااامول و شاااونی فیفت  ن ی یر بآرگ اقساااطی، قیاریای ر  بعهوان بطری

Arbitration proceeding, 1996 و ماهط  یایور ار  رأ  یر یروان ساطالن  بوین رعه، امتیای امطن، اقساط   (ف

  اهیا  اا یروان هیچهی مه وراسااطس اهیا   هوانساایون فطرغ اا اقمم یاایر  ان اساا ف  اسااتهتطج یروان بی

یوالن،قیاریایهط  اا حهطظ    مطحصاال، جآ    قیاریایهطساا   موجویر   اا میاقا   و حهظ رآوم  هوانساایون 

 هستهیف اسیر و خطی معی  یر قمومطً قیاریایهط ار  چون نیاری ی م

 پرونده خرید جو -پ

  1997یر ژانور   9700093و   9604394ی، قیاریایهط  فیوش شاامطرز   یهیمحتورط  ار  پیونیز نشااطن م،

 یلوفیم جو فیوخت  شاایف هی یو قیاریای ب   000 300 6اتیرشاا، و خیریار رنسااتطن،  یر منمو   میطن فیوشااهیز  

اساتطنیاری«فیوشاهیز مهیرج یر ظنی قیاریای  ماته، بویف ب  ارجط  بطاار محصاوال   شاطورا  ور  و»ایاطمحط 

  ایاطمحط  اساتطنیاری فیوشاهیز»حهظ و تدطبو مططراط  ب  یریو یقطو  یی  قیاریای    یایرحطً و 4موجر بهی 

ایاطم  مذ ور  »یر یاور  قیم مططبد   9 تاطً پذریفت  نم، شاونی  قطبو قاول نیسا «ف همچهی  بی اساطس مطیز 

یار تعیی  ونی تط توسا  یایفطز یاور  یامحی   طال بط شایار  قیاریای   طالهط بطری بط  طه  قیم   تحورو فیفت  شا 

شاوی«ف ب  بوین  مایع یر مدطبو بطاپییاخ  قیم  ب  خیریار  ب  بطرع مساتیی م،شاویف همچهی  یر یاور  نطمهطسار  

قیاریای  اختم   ییفی یاور  حیوثشای     یر  بیه، شایز بویف بیر اتیر  پی موجر بهی رطایز  اقمطل قطنون

 ارذ ی یهط  فو قیاریاور   ارجط  یههیف ب  هیحطل   شااطورا بطاار محصااوال یاور   م یایفطزتصاامیخوی را ب 

 
1 - Soinco v. NKAp case 
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ارحطق، ان قیار فیفت  بویف متعطقر حیوث اختم   موضاو  یر یروان یاور    شایو  و ور  بطاار قی  مشامول

  مشاتی  اا پذریش بیشاتی جو  ابتیطق، بط ار  1997اوررو  28ور  مطی  شایف فیوشاهیز میق، بوی    یر تطرر   

اوررو  7 نطم  ریایقط    نطمیروم بویز و یر  یهی  مایع  ندصاطن وجوی یاری  امتهط  نمویز اسا     ننطرتطً خیریار  

نموی امطن یی  یقو  یر خصاوص  یهی   پوشا، خوی را اقمم یاشات  اسا  امط فیوشاهیز ایقط م،  چشام1997

یفطقیط  خوی اظنطر یاشا  قاو اا انعدطی قیاریایهط  قامً ب  ایم  شایز اسا ف خیریار رنساتطن، نیآ یر مایع  مهدضا،

حطل فیوشااهیز  شااوی بط قیاریای  مططبد  نیاریف بط ار طل م،ا     ارساا فیوشااهیز رسااییز اساا      طالهط  نمون 

شاااونی بط شااایار  قیاریای مططبد  خواهی یاشااا ف یروان یر ایمیهطن یای     یهی   طالهطر،    تحورو یایز م،

اظنطرا  ییفی  و یررطف  میارک اننط  هی یو قیاریای را ب  قهوان اقسط  ر  قیاریای   پس اا استمط 1997یسطمای 

آ  اا ن ی  نطچی بسایطر بی  ار  قیاریایهط  تهطو  رییقطبو توج  واقساطی، بآرگ محساوم نموی و اظنطر یاشا »

 Vienna)پهیاشاا « رکسااطن را  توان ان  م،  خوری ب  نحو قیاریای  ب  چشاام م، شاایو  و مایع اجیا امطن

Arbitration proceeding, 1997, S2/97  قیاریایهاط  متعایی  هی  ایام را  قسااا  اا ار  پیونایز  (ف یر

فون  یر ارملل،  طال بیان اقمطل شایف همطن هوانسایون بیع بی  73مطیز   ساطی، بآرف، تلد، شای و بی ان ماهطقیاریایاق

فمطن   حدید  ار  اننط بویف یرشاین  ساطور پیشای  موری اشاطرز قیار فیف  همساطن، قیاریایهط  قل  قساط، تلد،

یاوران یروان مهیو  اساا     چهطنچ  قیاریای  ندض شااوی  احتمطل ندض قیاریایهط  مشااطب  ان یور اا بیا   

 انت طر نیس ف

 پرونده خرید مواد معدنی -ث

شای    و  1ورو   امیرکطر،  یر امیه  فیوش فلهج میطن شای     زنطشا، اا قیاریایهط  مهعدیار  یقو   اختم  

یاور  اقتصاطی  و تنطر  چی  مطی   ارملل،یر یروان بی   یقو اسا       2یاطیرا  شاطنکسا،  چیه، واریا  و

هط  اامطر  ارتاط  یاشا ف  پهنطن ساطخت  نواق   طال و یاح  یایز  رطاختم  ب  وجوی  ماطحث ایال، موریشایف 

 اناطرشایز یر موری  طالهط  لخییزپس اا مذا یز  یروان یاور  نتین  فیف     الام اسا  تحدیدط  مساتدل، یر 

نطم  یاور   یروان یاور  ف یا  اری اامطرشا، اننطم فیییموساسا میجوق، ب  بطرع  و  ،اامطرشا  طالهط  3 خیریار

پیشاهنطی اقآام  طرشاهطساطن جن  اننطم تحدیدط  محل، را یاطیر  یی و مشاتی  بط ان موافد  نمویف الام ب  ل ی 

یار  ب  شایی، ار  موضاو  را پذریف     ییفی  بطری مسایوری  تحمو یقطو  خوی را قنیز  چیه،  اسا  فیوشاهیز

طقاطً یروان  شااونی همچهی  پذریف     یروان یاور  یاامحی  اتخطل تصاامیم یر موری ار  موضااو  را یاریف متع

حدی  را هط  تهآره   ومحل، توساا   طرشااهطسااطن امیرکطر، اننطم خواهی شاای اقمم یاشاا  ر  تحدی یاور  

 متخصاا   یوهی     شااینی انتخطم تحدیدط   اننطم  بیا  5ژانگو   4جی  طنقامً تداو نمویز اساا ف اقطرخیریار 

هط  بخطر و ارملل، اامطر  و ارارطب، یرگهط  بی یر بسایطر  اا پیوژزب  رحطا مشاطر    اهه، و   تحدیدط  موای

 
1- Valve    
2- Shanxi 

 شی   ورو -3
 . هط  بخطر و فشطرپووهشگی می آ تحدیدط  چی  یر امیه  اامطر  یرگ -4

 .چی  یر اه  تحدیدط  قموم، اا موسس  -5
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رهی و روش اامطر  توسا  خیریار اتننیآا  خویاامطر،  فیحطل تیم تحدی    بوینیف ب  هی منیمیو  فشاطر   ظ

هط  اساطسا،  بخ یاوران ارساطل شایف ییفی  بیا  ییفی  و    فآارش تحدی  تنی  وو ننطرتطً   یایموری بیرسا، قیار  

فآارش تحدی  را ب  رسمی  شهطختهی و یر موری بیخ، موضوقط   توضیحط  مختله، را یر موری خویشطن اران  

شااای و با  موجار رأ  مآبور یروان اقمم  1999ماطرس  19تاطً ار  پیونایز مهنی با  یااایور رأ  مورخ  نناطریاینایف  

 هوانسایون   73   بط مطیز نیسا  مهطا  قیاریای  بط اساطساطً  طالهط    قل   ار  ب  را خیریار جطنر  اا فسا  اقممیاشا »

 (فChina CIETAC Arbitration proceeding, 1999ور  انطاط  یاری« )

 پرونده خرید پوشاک زمستانی -ج

قیاریای  بط موضاو  ابتیط  و تحورو پوشاطک امساتطن  میطن خیریار بلورک، و فیوشاهیز هلهی  مهعدی م، فیییف 

بیا  خیریار ارساطل شایز اسا ف امطن پییاخ    1993او  27و  1993افوسا     24یو فط تور ب  تیتیر ب  تطرر  

اجهطس موضاو  فط تورهط  یایرارذ ی تحورو یایز شای یر حطر،     روا اا تطرر  ان اسا ف   30ثم  هی فط تور   

خیریار تهنط بخشا، اا ثم  اننط را پییاخ  نمویز بویف متعطقاطً فط تور ساوم، بط ساهطرش جیری  بیا  راطس ته یم  

  1994اورراو    25بویف با  تاطرر     1994ماطرس    25و    1994فوررا     8فییی  ا  یا  ان تاطرر  تحوراو ساااهاطرش  م،

فهت  را ب  خیریار ارساطل و ارآام ب  ارهط  تعنی و  هیز اقممی  پییاخ  وجوز بطقیمطنیز اا فط تورهط  پی فیوشا 

را مططرا  نمویف همچهی  اا تحورو  طالهط  موضااو  فط تور سااوم امتهط   یی    ننطرتطً مهنی ب  یی  موضااو  یر 

  تصایر   یی فیوشاهیز یر اقمطل 1995شایف یایفطز یر رأ  خوی ب  تطرر  ر  مطرس   بلور  هطسال   بخ  یایفطز

  مساتدمً و منآا اا تحورو  فط تور هی اجهطس بط ار  ماهط  توجین،    تسالیم را قیاریایل  ح  بویز و نیآ  73مطز  

ل او فط تورهط  ثم  ط بط رحطا قیم پییاخ  اقسا ف مضاطفطً  تلد، نموی اقساطی، قیاریای ر فط تورهط  یرگی اسا    

ساوم ارنطی  فط تور توسا  خیریار  یایفطز اقمم نموی پی  امیه  مهطسار و موجن، بیا  فیوشاهیز یر ندضو یوم 

 ب  اقیام اساتهطی ار  تط ب  شای شاهطخت  شایز و قمو و  یر قیم ارساطل  طالهط  یاحی  تلد، شای و یر نتین  مح 

 (فBelgium District Court Hasselt, 1995بعی   هی) قس  فس 

 پرونده خرید شلوار -چ

مهشاأ ار  یقو  ب  قیاریای میطن فیوشاهیز اساپطنیطر، توریی ههیز پوشاطک بط خیریار ارمطن، یر موضاو  فیوش  

شااویف ب  موجر ار  قیاریای فیوشااهیز مکلف ب  تحورو مایع یر یب، شاالوار بیمویا یر مصاای و اریان میبو  م،

پییاخ   موری توج  و یر ار  قیاریای نیآ موضاو  پی  تنطر  بوینی یارا  ساا  رواب ییفی   اسا ف اا اننط   

خوی را بط ار  یریو    حطل فیوشاهیز  طال بط ار  ارمطن، ار  شای  را تأمی  نمویفبیه، قیار فیف     مشاتی پی 

  فیوش قال، نیآ  یر ژاپ  خیریار تعنی خوی ب  فیوش مایع یر  شاورهط  خطورمیطن  ندض  ییز و یر قیاریایهط

 بطا شای  ندض اساتهطی ب  فیوشاهیزشایز  اا قیاریای جلوفیی  نموی و مایع را تحورو نیایف راطس و پوشاطک  شاف

فیا  اننط اجیا  موقی ههوا    نموی قیاریایهطر، فساا  ب  اقیام  سااطب   قیاریایهط  اا بعضاا، یر  طالهطفیوش  

یایفطز بخ  بطرسالونط یر  شاور اساپطنیط مطی  شایف یایفطز یررطف     ار   ف موضاو  اختم  یر  اسا  نیساییز

  هاط  ارکتیونیک،  ا  مای  ارناطم و قاول میاطن ییفی  اسااا   مهعدای فییرایز اسااا ف ناطما قیاریای اا ییر  مااطیرا 

خطورمیطن  اسا  امط هی  همچهی  بی یایفطز روشا  شای قیاریای فیوش شاطمو شای  اساطسا، فیوش منیی  طالهط یر 

نمطری    فد  محصاااوال  را ب  مشاااتیرطن خوی یر    خیریار را مکلف  هی تط بیرسااا،   شااایی، وجوی نیاری



 

557 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

نهم
  ،

آذر 
1

140
 

خاطورمیاطنا  فیوختا  اسااا  راط خیی؟ بهاطبیار  هی  تعنای  اا یی  خیرایار بیا  ن اطر  بی اننییز فیوش با  ینااطل 

مططرا  خسااطر  و یایفطز ب  ار  اقهط  رساایی    خیریار ح  فیوش ب  مشااتی  خوی یر خطورمیطن  وجوی نیاریف

   ار  فون  انشاط  رأ  نموی2006بی ار  اساطس یر یایانطم  مورخ مطز م، اقمم اجتهطم اا اجیا  قیاریای را یاریف 

انی   اشات تسالیم مایع ی قسا  ر  یایفطً جملگ، و ناویز اقساطی، قیاریای رط توارع قیاریای قیاریایهط  اننط    ار »اا

 هوانسایون   73شایف بی ار  اساطس فیوشاهیز اا تضامیهط  موضاو  مطیز  ثم  یر چهی بخ  بطری پییاخ  م،چهی هی

(ف بط رحطا اساتیالل یایفطز   Spain District Court Badalona, 2006 طال بیخوریار نیسا «)  ارملل،بیع بی 

شای  امکطن اتصاطل و وابساتگ،  قیاریای توارع ته یم و ماطیر  م،قه    شاوی چهطنچ  یر قیاریای ماحوثممح   م،

قیاریایهط ب  رکیرگی و ارهک  جملگ،  اقساااط  قیاریای بآرفتی  را تشاااکیو یایز بطشاااهی و بی ار  ماهط بتوانهی اا 

ر  باط  مهای شاااوی  وجوی نایاریف افیچا  ییفی  قیاریایهاط  ار  پیونایز  رواب  باطرفاطن، و تناطبنیز  73فاطرانت، ماطیز  

انی  امط یر نآی یایفطز تسالساو و وابساتگ، یرخور توجن، میطن قیاریایهط  ار  پیونیز مشاطهیز رکییرگی یاشات 

  شویفمهنی م، قیاریایهط میطن تسلسو ب       اس  قیاریای توار، و ممک  استمیار تیر ایل،  نشیز اس ف

 پرونده خرید مواد شیمیایی -ح

 شایمیطر،یموا خیری یر امیه   ورومطن، ارمطن، یی ی  میطنقیار اسا     قیاریاموضاو  اا ار  یر ار  یقو   

اتط  بطارفطن، بی   فیییف بط حیوث اختم  موضاااو  ب  یروان یاور محمور   مهعدی م، چهی ی، ان تحورو و

  اتط  بطارفطن، ب   ب  یاور  تشاکیم  وابسات    1923ننطی  اسا     اا ساطل  مذ وریروان  فیییف ارملل، ارجط  م،

نتین     فسایس شایز اسا أت  ،یر ساط  جنطن  وحو اختمفط  بطارفطن، بط هی   م  ب  توساع  اقتصاطی   1ارمل،بی 

 ICC Arbitration)شای یروان 1999 او  ساطل 9887 شامطرزرساییف، یروان یاور  مهنی ب  یایور رأ   

Case No. 9887 of August 1999 (Chemicals case))باط   یااایراراذ ی ور قیاریایمطاطب  رأ  مآب ف

 تح  شامول قواقی  چهی مطه  امطن،بطاز ر  یر چهیمحمور  ی، ان تحورو و شایمیطر، محمور  خیری محورر  

 ارملل، قیار فیف ف ماهط  انشطء و ییور ار  رأ   بی امتیای امطن، اقسط  ماته، اس فبی  هوانسیون بیع 73ز  مطی

 برآمد 

ا  اا بیع  زحطضای اسا  و یر  مم فدنط جلو قصای اقتصاطی  اجتمطق، و تحوال تغیییا  ق یماوری اقساطی، رز  بیع

یر حطر،      مین ی اس   پییاخ  ثم  ب  یور  اقسطی،یر اریان بیع اقسطی، یر قطرر فیییف نسی  محسوم م،

  ف اسا   فعط  متعییو یر ی  ا حورو  طال ب  یاور  میحل ور  مشاخصا  فیوش اقساطی،  ت هوانسایون 73مطیز   یا 

ضاواب    و ار  تکلیف را ب ا  نیاشات   اقساطی، اشاطرزمهنوم و  یهی  بیع ب  مین،یر قطنون اریان،مده حطیاو انک   

 ب   اسا فیایز  ارجط     هط  ان«و یساتورارعمو 1362قطنون قملیط  بطنک، بیون ربط مصاوم » مشاخصاطً   بطنک،حواز  

و   فدنط تطحیوی  متهطو   مواضااعیورت،  متأثی اا  اقتصااطی ساایسااتمب    توج بط   وقطنون  ار   امطن تصااورر  رحطا

  امور اقساطی، یر  بیع  شاینربو سام  اقتصاطی  ب     ن طم  احتمطر،  حی   اا   ممطنع   مه ور ب و   ط  مطیوح شاان

شایز اساتهطیز اا ار  نو  بیع مهنی  میآان  ب   طه   هون،     رفسایخت تورم افساطهیچهی ف  اسا    بیه، شایزپی بطنک، 

 
1 - International Chamber of Commerce 
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