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 0891المللی کاال مصوب حبس در کنوانسیون بیع بینحق 

 

 

 استاد دانشگاه برلین آلمان، دیتریچ مسکونویسنده: 

 

 

 چالبطان ، علی محمودیاندرویش پوریان البنینام  :مترجمین

 

 

 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(، اصفهان ایران.

، تهران، جوان و نخبگان، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد علوم تحقیقات باشگاه پژوهشگران 

 ایران. مربی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، 

 

 

 کنوانسیون  85ماده 

 قنشد، در زمانی که فروشنده طب هاهزینهت دیگر متعهد به پرداخ شدهمشخصدر صورتی که خریدار در هر تاریخ  (1

قرارداد( در کنترل و تصرف در کاال یا اسناد تمامی اختیارات را به خریدار واگذار کرده قرارداد و طبق این کنوانسیون )

شرایطی را برای تحویل کاال یا اسناد و مدارک فراهم  چنینیاینرا پرداخت کند. فروشنده با پرداخت  هاهزینهباشد، باید 

 نماید.می

را، البته پس از کنترل و تصرف در کاال یا اسناد  شدهارسالاگر در قرارداد شرایط حمل کاال قید شود، فروشنده کاالی  (2

 تواند تا زمان پرداخت هزینه به خریدار تحویل ندهد.و مدارک مربوطه، می

ل نیست، مگر اینکه نحوه تحوی هاهزینهرصتی برای آزمایش کاالها فراهم نشود خریدار متعهد به پرداخت تا زمانی که ف (3

 تغییرات گردد. خوشدستیا پرداخت که مورد توافق طرفین است در طی فراهم شدن چنین فرصتی 
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 ؛شرایط و قیود تاریخ. 1 

و مهم در تنظیم و  توجهقابلاست، ولی مشمول تغییرات  ULIS  12و  11)قانون(  این شرایط شامل اهداف ماده -1-1  

 آن شده است. نویسپیش

 و 313 قید شده است )نگاهی به ULIS، 11در مورد تحویل همزمان کاال با پرداخت هزینه شرایط نسبتاً کلی در ماده    

HUBER,UNCITRAL-ENTWURF .)بیندازید 

 35(1شود. ماده )مشخص و تنظیم نشده باشد، تعیین می 12ده در ضمن در این شرایط زمان پرداخت اگر در ما   

 دهد.کنوانسیون موارد مهم را با شرایط قطعی تر تحت پوشش قرار می

با اعمال تغییرات مهم دیگر شیوه جایگزین اینست که فروشنده دیگر  ULIS 12(1و به موجب ماده ) 35به موجب ماده 

محض دریافت هزینه را ندارد. در مورد خریدار و حق او در آزمایش کاال هم جهت حق به تعویق انداختن ارسال کاالها به 

 بیشتر مورد تأکید مجدد قرار گرفت. سازیشفاف

صورت نگرفت. تنها یک مورد اصالحیه  توجهیقابلدر زمان کنفرانس وین پیرامون این ماده مباحث مهم و  -2-1 

 .[I، C ،12-122 ،اسناد رسمی]( 024پیشنهاد و تسلیم شد )ص 

در ماده  شدهمطرحو قول و قرارهای  هاحرفقول و قرارهای مقدماتی با ) هاحرفهدف از اولین بخش اصالحیه تطبیق  

 .[II ،314-363اسناد رسمی،]به تصویب رسید  که ؛)قانون( قبلی بود

طبق بخش دوم این اصالحیه، فروشنده حق تأخیر و تعویق در تحویل کاال یا اسناد و مدارک را دارد مگر اینکه هزینه را 

در  ولی ،بود exception non adimpleti contractusامر تصویب  سازیشفافدریافت کند. هدف از این بخش 

 نظر اکثریت، نکته مهم و اصلی شرایط تعیین نشده است.

 قصود و هدف شرایط م .2

 :هاهزینهانتصاب شرایط همزمان تحویل و پرداخت  :35هدف اصلی ماده  -1-2

وفاء به قول و قرار یک طرف منوط به وفاء قول و قرار دیگری است. پس در صورتی که فروشنده در اجراء تعهداتش 

تواند تاریخ پرداخت را هم تغییر دهد. این پیرامون تحویل، کوتاهی کند، خریدار نه تنها حق جبران مافات دارد بلکه می

 شود مثل سرآمد اعتبار وثیقه.امر باعث ضرر بیشتری به فروشنده می

گردد که نتوان از قرارداد چیزی کند که فقط تا زمانی شرایط اعمال میروشن می 35(1جمالت مقدماتی ماده )

ن به صورت شفاهی یا تلویحی به شرایط و قیود شود که خبری از این باشد که طرفیو گفته می دستگیرمان شود

 طرفین در ایجاد چنین توافقی است. دادن قراربرآمد، مفهوم این جمله هدف  6که قبالً از ماده  گونههمان. اندکردهاشاره
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مچنین توان امر تحویل و پرداخت را به طور همزمان صورت داد. ه. در جایی که صحبت از وام بدون وثیقه باشد، نمی2-2

یا تهیه وثیقه قبل از تحویل به توافق برسند. اگر در این مورد طرفین تاریخ  هاپرداختپیشدر شرایطی که پیرامون 

حی شود یا اینکه طرفین حداقل به طور تلویپرداخت یا تهیه وثیقه قید نکرده باشند، یا از روی شرایط وثیقه تعیین می

از آن  تواند در زمان توافقی تحویل کاالبه هنگام اعتبارنامه )بانکی( فروشنده میرسند برای مثال با گشایش به توافق می

 به عبارت دیگر، فروشنده باید حداکثر تا شروع زمان تحویل، از گشایش اعتبارنامه اطالع حاصل کند. ؛استفاده کند

 ر همان زمان فروشنده به قول و قرارشیعنی خریدار طبق قانون موظف به تهیه وثیقه را دارد بدون اینکه منتظر باشد تا د

( در صورت به کار نگرفتن وثیقه )مثل پذیرش برات یا تحویل سفته( نبود شرایط خالف آن، حداکثر 021ص ) کندوفا 

 حقی که فروشنده در اختیار دارد این است که در صورت انجام خرید نقدی در همان زمان هزینه را مطالبه کند.

کند، نخست و اساسی را تعیین می مهم دو حقیقت 35پیرامون تحویل کاال، ماده  31ده در ماده طبق حقایق قید ش -3-2

کاال  ونقلحملاینکه نوع  دوم( c) و( b) 31کند )ماده باشد که خریدار تعیین می اینقطهمدارک( در )اینکه تحویل کاال 

 را ببینید(. 31دهند )جمله مقدماتی ماده تغییر می را آنچون اغلب طرفین  ((a ) 31طبق قرارداد باشد )ماده 

( تعیین b( )c) 31باشد در ماده در مورد نخست ممکن است نقطه تحویل کاال که در اختیار و دسترس خریدار می -0-2

نزدیک محل انتقال کاال باشد )برای مثال  اینقطهرا ببینید( یا  LNCOTERMSو  EX WORKSو  A.2شده باشد )

 A.2 و EX SHIP A.2و  LNCOTERMSو  F.A.Sو  A.2 ببینید

EX QUAI نزدیک محل تجارت خریدار ) اینقطه( یا اینکهINCOTERMS,DELIVERED DUTY PAID A.2  را

کند که وقتی فروشنده نقطه تحویل کاال یا اسناد/مدارک را در اختیار خریدار ببینید(. در این موارد کنوانسیون تعیین می

در همان نقطه هزینه پرداخت شود و در همان نقطه همه شرایط را برای تحویل کاال یا اسناد فراهم کند. خریدار  دهد قرار

، 31کند، در صورت توافق فروشنده، چک بکشد )گزارش حواشی ماده  پرداخت هم باید در آن تاریخ هزینه را نقدی

SUPRA را ببینید(& 2و  3 و 

بنی بر م ایاطالعیهو او  گیردیا اسناد و مدارک توسط خریدار به طور ناگهانی صورت نمیطبیعتاً در اختیار گرفتن کاال 

کند. با دریافت اطالعیه، خریدار خود را برای در تاریخ مشخص دریافت می هاآنیا ورود  آوریجمعآمادگی کاال جهت 

 کند.پرداخت هزینه آماده می

( او باید به 1(1) مادهاصل حسن نیت ) پایه براگر کاال یا اسناد/مدارک به صورت ناگهانی در اختیار خریدار قرار گیرد، 

، SUPRA ،33... گزارش حواشی ماده  آوریجمعهمچنین زمانی برای ) کندطور منطقی زمانی را برای پرداخت مشخص 

 را ببینید(.& 3 و 1
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را & 2 و INFRA،3، 33گزارش حواشی ماده ) پرداختیه به شرایط دارد مثل میزان تعیین زمان/تاریخ معقول بست

 ببینید(. با این حال قبل از پرداخت هزینه امکان تحویل وجود ندارد.

خیلی زیاد است چون به حق تصرف در کاال  هاهزینهاحتمال به هم آمیختگی زمان تحویل و پرداخت  35(1طبق ماده )

کاال از محلی غیر از محل تجارت خریدار، پرداخت نقدی برای او ریسک  آوریجمع(. در صورت 022ص ) شودمربوط می

بزرگی است، همان طور برای فروشنده اگر محل غیر از محل تجارت او باشد. به عالوه جابجایی پول نقد در مرزهای کشور 

 هایشرکترا  ونقلحملبه عالوه، اصوالً نوع  و وصول مستقیم آن به دست فروشنده تخلف از مقررات پولی کشور است.

ته هم وجود داش هاآنکنند نه اینکه طرفین. حتی اگر امکان وصول/دریافت پول نقد برای باربری خصوصی تعیین می

 ردپذیانجام می ونقلحملتحویل کاال توسط یک موسسه  هایهزینهباشد، عملی شدن آن بعید است. عمدتاً امر وصول 

 را هم ببینید(& 2 و SUPRA،1، 31اده گزارش م)

همچنین وقتی نوع پرداخت یا تحویل کاال یا اسناد به خریدار بدون پرداخت هزینه مشخص شود، زمان پرداخت در صورت 

 گردد.نبود شرایط قراردادی قید شده، براساس قوانین تحت آزمایش تعیین می

 گیرد.سید کاال در نقاط مختلف صورت میکاال مطرح باشد تحویل و ر ونقلحملوقتی مسأله -3-2

ی ، میزان متفاوتونقلحملبا آغاز و پذیرش فرآیند  فروشنده. بیان شده است هاموقعیتزیر تغییر در  مالحظاتدر  2-1

( را ببینید. F c& و C.I.F) داردکند. این میزان بسته به شرایط توافقی تحویل کاال مربوط را پرداخت می هایهزینهاز 

اینست که طبق این ماده فروشنده باید به تعهدات عمل کند و حق مطالبه هزینه از قبل را  35(2بند ماده ) ترینمهم

، اقدام به حمل به نقل گام نخست عدم کنترل و نظارت فروشنده بر کاالست. با این حال، طبیعتاً در آغاز ثانیاً. ندارد

 تواند تا زمان تحویل ندادن قانونیرود، پس باز هم فروشنده میدست نمی عملیات انتقال کنترل و نظارت به طور کامل از

 ارائه کند. هاآن ونقلحملکاال یا اسناد/مدارک به مشتری دستورات الزم را در زمینه 

از ی، فروشنده حق انتقال یا واگذاری اسناد را دارد، درجایی که خریدار به منظور در اختیار گرفتن کاال ن35(2طبق ماده )

، در 35(1دارد. طبق ماده ) هاهزینهکاال بسته به پرداخت  تحویل ،ریلی( ونقلحملمثالً در مورد ) نداردبه اسناد/مدارک 

یعنی اینکه وقتی فرآیند تحویل و  ؛این مورد زمان پرداخت هزینه همان تاریخ تحویل کاال یا اسناد به مشتری است

تاریخ، تاریخ طلب پرداخت  تریننزدیک، گیردمیمختلف صورت  هایزمانواگذاری در جاهای مختلف و متعاقباً در 

 (.023ص . )هاستهزینه

 از پرداخت هزینه وجود دارد  مضایقهدر برخی شرایط مثل خودداری از تحویل کاال احتمال  -6-2

 مضایقهرا ببینید(. پس الزم است که خریدار از این حقیقت مطلع باشد که حق & 3و  2و  SUPRA، 33)گزارش مواد 

 در پرداخت را دارد. در عوض بسته به توانایی او در آزمایش کاال دارد.
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 ایقهمضو  ماندهباقیاز پرداخت هزینه سرباز زند، زمان پرداخت بدون تغییر  پسندیمحکمهاگر خریدار بدون هیچ دلیل 

 ی نقض قرارداددر پرداخت یعن

شود و می تبدیل 2-2 محدودبه پرداخت هم به تحویل ناقص و  تعهد ،در صورت توافق بر تحویل ناقص و محدود-1-2

متوالی و پشت سرهم  هایتحویلگیرد. در ضمن شامل در صورت پیشنهاد تحویل ناقص و محدود، امر پرداخت انجام می

 شود.می

 تحویلی باید به صورت جدا از هم صورت گیرند. هر ،در صورت توافق بر تحویالت متوالی

یست. بعدی ن هایتحویل هایهزینهبر بازداشتن از پرداخت  پسندیمحکمهتوافق نکردن در تحویالت قبلی اساساً دلیل 

. تواند از تحویل کاال امتناع کندتحویل قبلی نیست فروشنده نمی هایهزینههمچنین، از اینکه هنوز خبری از پرداخت 

(EINHEITICHESKAUFRECHT.404 ETSEQ  وHUBER.IN DOLLE.) 

کند. عمالً، تحویل گرفتن کاال به طور جداگانه را رفع می هاآنبررسی  به نیازولی مستقل بودن هر تحویل پشت سرهم 

 توسط خریدار بستگی به پرداخت هزینه یا دادن وثیقه از طرف خود خریدار دارد.

بازرگانی است که به خاطر نپرداختن هزینه یا نبود وثیقه و تحویل نگرفتن محموله قبلی،  -یو این تخلف در امور تجار

ی با افزایش خطرات توجهیقابلفروشنده را به انتقال و تحویل مجدد کاال مجبور کرد، چون با این کار فروشنده به طور 

شود که از پذیرش اسناد و مدارک برای یدر تحویالت قبلی باعث م نظمیبیشود. از طرف دیگر )=ریسک( مواجه می

تمامی  et seq 11، ماده رفتههمرویهم باید داشت.  چنینیاینتحویالت بعدی سرباز زنند، در ضمن انتظار مشکالت 

 شود.این مواد را شامل می

دیگر توافق شده باشد. اگر  ایگونهاین حق خریدار است تا کاال را آزمایش کند مگر اینکه به  35(3طبق ماده ) -5-2

( انتقال کاال به خریدار را تحت شرایطی قبول کند که خریدار را از تصرف در کاال قبل از 2( یا )1فروشنده طبق بند )

تواند حق آزمایش کاال را از خریدار سلب  پرداخت هزینه یا دادن وثیقه به جای پرداخت محروم کند، دیگر فروشنده نمی

 کند.

ده مانع بازدید و کنترل خریدار شود، طبق قرارداد عملیات تحویل کاال صورت نخواهد گرفت و خریدار این حق اگر فروشن

امتناع ورزد. اگر فروشنده در پذیرش بازدید و کنترل محموله کوتاهی کند، خریدار  هاهزینهکند که از پرداخت را پیدا می

را ببینید(. از طرف دیگر حق آزمایش کاال  et seq 03اد شود )ماده تواند متوصل به راه چاره دیگر یعنی فسخ قراردمی

 .شودنمیاز طرف خریدار شامل حق تصرف در کاال 

نیست. در  35حق خریدار در آزمایش کاال لزوماً همانند تعهدات او در بررسی کاال مندرج در ماده  35(3طبق ماده )

 و آزمایشات دقیق در این هابررسیز رسید کاال، بایستی بر سر صورت توافق بر سر پرداخت هزینه، مدت کوتاهی پس ا
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 ایگونهشرایط به  35(3اینکه طبق ماده ) ویژه بهبازرگانی عمل کرد. -فرصت کوتاه به توافق رسید یا طبق مقررات تجاری

شود. با این وجود، یا مجدداً توسط خریدار ارسال می شدهفرستادهکاال به جهت دیگری  ونقلحملشود که در جریان می

خریدار حق بررسی اجمالی کاال قبل از پرداخت را دارد. ولی در جایی که او چنین کاری را نکرد و یا در حین بررسی 

ه زمانی ک تا این ناهماهنگی اکتفاء کند وجود بهو ناهماهنگی روبرو شد، خریدار حق ندارد تا  نابهنجاریاجمالی کاال با 

افقی تو هایشیوهبپردازد. خریدار نباید به انجام آزمایشات دقیق اصرار ورزد خصوصاً وقتی که با  35به شرایط و قیود ماده 

تحویل کاال یا پرداخت مغایرت داشته باشد، حتی اگر بر سر آزمایش کوتاه و مختصر توافق ایجاد شده باشد. پس او در 

 گیرد.صورت می هاییمقایسه 35(3است. در ادامه، پیرامون قاعده استثنا شده از ماده )زمینه نوع آزمایش هم محدود 

خریدار باید در طول روز تجارت، فرصت آزمایش کاال را داشته باشد، زمان و محل انجام چنین آزمایشاتی را بررسی کند 

آزمایش  35(3کند را بشناسد. طبق ماده )کاال را تحویل بگیرد یا در آن دخل و تصرف  تواندمیکه  اینقطهو خصوصاً 

 چنین حقی را در قرارداد قید کرد. توانمیکاال در نقطه ساخت یا تولید آن مجاز نیست، ولی 

توافقی تحویل یا پرداخت با ایجاد فرصت آزمایش کاال به خریدار، خریدار  هایشیوهدر صورت ناهماهنگی و مغایرت -3-2

را تقبل نکند. در خصوص نحوه پرداخت طبق  ایهزینهتراض به محدود شدن زمان، در این فرصت ضمن اع تواندمی

ش مربوط به آزمای هاهزینهیا پرداخت از طریق اعتبارنامه بانکی، پرداخت  پرداختپیشقرارداد، در صورت توافق در زمینه 

(. در ضمن C، المللبینبازرگانی  اتاقنخواهد شد )ببینید: اصول هماهنگ و حقوق گمرکی اعتبارات مستمر، چاپ چهلم 

 322چاپ  024، ص هادریافتی)ببینید: قوانین هماهنگ،  کندمیبرای بند نقدینگی در قبال اسناد/مدارک هم صدق 

(. در شرایطی که تهیه وثیقه به جای پول نقد الزم و کارآمد شود، تقاضای استفاده et seq 11،  المللبیناتاق بازرگانی 

مورد استفاده قرار  المللبینشرایط پرداخت هزینه تقریباً بارها در تجارت  این. شودمیداده  mutafis mutandisاز 

 .گیردمی

شیوه پرداخت هزینه که با آزمایش کاالی قبلی توسط خریدار همراه است، اینکه نقدینگی در قبال فاکتور  ترینمتداول

وافقی ت هایشیوهمختلف با این حال حتی ممکن است بین آزمایش کاال و  هایاصالحیه)پس از رسید کاال( با تغییرات و 

که قبل از اینکه امکان آزمایش کاال برای خریدار فراهم  شودمی ایگونهتحویل کاال تناقض و ناهماهنگی باشد. شرایط به 

 که فرصتی برای آزمایش آنشود، فاکتور صورت حساب باید پرداخت شود، برای مثال کاال را دوباره بفرستند بدون این

 باید فاکتور صورتحساب پرداخت شود. اشنهاییبرای خریدار فراهم شود ولی قبل از ورود کاال به مقصد 

از پیامدهای قانونی مطابقت نداشتن کاال با آنچه در قرارداد قید شده و اثبات آن توسط خریدار  35(3در ماده ) -2-14

رای را ب هاهزینهکه اثبات این مسأله راه پرداخت نکردن  آیدمیتصور چنین به نظر حرفی به میان نیامده است. اولین 

درمیابیم که راهی برای  "نقدینگی در قبال فاکتور". با این حال با اعمال تغییراتی در بندهای سازدمیخرید هموار 

شیوه  هم به این "فت فاکتور یا کاال فوری به ترتیب پس از دریا-نقدینگی نهایی"وجود ندارد. بند  هاهزینهنپرداختن 

 دادگاه قضایی گیریتصمیم. )ببینید: شودمیتغییر و تشریح 
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 warenverein der hamburger borse ev.in straatmann-ulmer,handel srechtliche schiedsgeri 

chts praxis, sommlug von schiedsprachen unter einschluss von urteilen and texten zur 

schiedsgerichtsbarkeit, koln (verlag schmidt KG) 1975,j5g,Nr.4) 

 المللیبین، کاربرد آن هم قید شده است. ولی روشن و واضح نیست که آیا در مورد انجام معامالت گیریتصمیمدر گزارش 

مطابقت  3(2که آیا این کاربرد با شرایط ماده قانون ) آیدمییا نه. به طور کلی، به نظر مبهم  کندمیصدق  هم این مورد

 دارد یا نه.

مسأله دیگر در مورد چگونگی برخورد خریدار پیرامون کاالی غیر توافقی است. دو احتمال وجود دارد. خریدار کاال را 

 را . خریدار کاالگیردمینسبی قرارداد و خودداری از پرداخت هزینه را در پیش  تحویل گرفته و به ناچار راه فسخ کامل یا

 وقتی که بتواند از کاالی غیر توافقی استفاده کند یا وقتی غیر توافقی بودن آن چندان مهم نباشد. گیردمیتحویل 

رارداد توسط فروشنده باشد، در بایستی متناسب و هماهنگ با زیر پا گذاشتن شرایط ق هاهزینهخودداری او از پرداخت 

(. طبق 026از این کاال استفاده کند )یعنی به دردش بخورد()ص  تواندمیضمن باید توجه داشت که تا چه حد خریدار  

این کار را انجام دهد.  هاهزینهبا نپرداختن حدودی از  تواندمی، اگر فروشنده قصد کاهش قیمت را داشته باشد 34ماده 

که این حق  آیدمیکه وجود دارد این است که خریدار کاال را مرجوع کند، البته در شرایط خاص به نظر  احتمال دیگری

 را ببینید(.&3و  2و  SUPRA ،33اوست )گزارش حواشی ماده 

 مشکالت مرتبط به شرایط قید شده  -3

در مورد اسناد/  30و  34 هایماده کهدرحالی کندمیاز اسناد/مدارک کنترل حق تصرف کاال صحبت  35ماده  -1-3

ماده قبلی به نسبت ماده بعدی محدودتر ولی دقیق تر است. مسلماً وقتی  هایگفتهمدارک مرتبط به کاالست. مسلماً 

منظور فقط اسناد حق مالکیت است مثل بارنامه، رسید  آیدمیتحویل کاال به میان -صحبت از اسناد/مدارک کنترل انتقال

: و این اسناد مرتبط به کاالهایی است که موجود در انبار بوده و تنها به مالکان ونقلحملبه همراه بارنامه  FIATAانبار یا 

 .کندمی. به عالوه دو سند دیگر وجود دارد که میزان تحویل کاال را مشخص گرددمیقانونی تحویل 

RICHTER, Transport dokumente und-warenpapiere imAussenhandle,kammer fur 

Aussenhandle der Dutschen Demokratichen Republic,Berlin,1979,14 et seq): 

گرفته  تحویل( رسید همکار مربوطه ،quaiرسید ) گذارسپردهیا  ونقلحملکاال توسط شرکت  کنندمیاسنادی که تأیید 

 ونقللحم)ارسال کپی بارنامه به بخش  کندمیرا تصدیق و تأیید  ونقلحملشده است و اسناد دیگر که نتیجه قرارداد 

 طرفبینشانه تحویل کاال در فردی  هاآن، چون اندمهمیا هوایی(. این اسناد و مدارک برای خریدار خیلی  ایجاده ،ریلی

ن ای به نوبه خود برای ونقلحمل. البته سند کندمیو تصرف و تصاحب کاال توسط خریدار را عمالً تصدیق  را با خود دارند

 مثل ارسال کپی بارنامه ریلی(.)منظور کافی نیست یا حتی برای تحویل کاال واجب و ضروری نیست 
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ظر ، بایستی سند کنترل ارسال کاال را مد نکندمیبه طور کلی، مثالً یکی  از اسنادی که تحویل کاال به خریدار را تأیید 

جارت . در تکنندنمی( کنترل ارسال کاال را مشخص هانامهمهبی، هاتأییدیهداشته باشد. اسناد و مدارک مرتبط به بیمه )

شرط الزم برای ترخیص کاال از گمرک ارائه فاکتور است. تا حدی که برای کنترل کاال توسط خریدار به آن نیاز  المللبین

 INCOTERMS,DELIVEREDکه فروشنده متعهد به پرداخت حقوق گمرکی نیست )ببینید: کندمیداریم، مشخص 

DUTY PAID, A.2,6  که در برخی از کشورها به اصل تأییدیه یا فرمهای خاص فاکتور  کندمیهم تصدیق  021(. ص

 (به تأییدیه کیفیت یا آنالیز نیاز داریم، ولی برای کنترل حق تصرف )=تحویل ،نیاز هست. برعکس: در مورد استفاده از کاال

بنابراین طبق شرایط قید شده در قرارداد، این اسناد، اسناد مرتبط به کاال هستند  ؛نیست هاآننیازی به  وجههیچبه  کاال

 نه اسناد مرتبط به کنترل حق تصرف و تحویل کاال.

 اسناد کنترل تحویل و تصرف در کاال هستند یا فقط اسناد مرتبط به کاال هاآنو اینکه  کدامیک از اسناد باید ارائه شوند

قوانین و  ،INCOTEMSرارداد قید شده و یا با مراجعه به قوانین مربوطه مشخص شوند مثل که این مسائل باید در ق

 و قوانین تفسیر  شده ارساالت از نظر کنوانسیون. هااعتبارنامهحقوق گمرکی 

ا ر نباید دالیل قانونی هر قانون خاص ملی "اسناد کنترل حق تصرف کاال"در اینجا، بند  تغییریافتهبه لحاظ رویکردهای 

به طور دقیق یا جدی تفسیر و تشریح کند. به جای آن باید توجه خود را معطوف اسنادی کرد که عمالً مورد نیاز خریدار 

است و بنابراین باید تحویل فروشنده داد. این رویکرد باعث تداخل و هم پوشی گسترده دو دسته اسناد کنترل تحویل 

 هاآنیق کلی نه تلف شودمیکاال و اسناد مرتبط به کاال 

بین این دو نوع سند مبالغه کرد. وقتی اسناد با قرارداد مغایرت داشته باشد  هایتفاوتنباید در اهمیت دادن به  -2-3

. گرچه این نکته دهدمیرا نشان بدهد که در مورد مغایرت داشتن کاال با قرارداد نشان  العملیعکسخریدار باید همان 

. بریممیمشابه ای پیرامون کاال پی  هایاستداللبه  35و  30، 34ده، ولی طبق مواد در کنوانسیون صریحاً قید نش

پی به اصول قانونی  توانمی، آمده است، هاارسالیو قوانین کلی  هااعتبارنامهکه در اصول و حقوق گمرکی  گونههمان

رایط بهتری است تا در مورد استفاده از کاال، هم برد. خریدار در مورد استفاده از اسناد و مدارک در ش کارگیریبهتصرف و 

در تعهدش. بدین لحاظ کاری به نوع سند  مؤسساتیا سایر  هابانکچون او حق دارد تا اسناد را یا خودش ارزیابی کند یا 

را داشته باشد که در مورد  العملیعکسحق دارد همان  خریدار ،نداریم. اگر اسناد در مکان یا تاریخی دیگر عرضه شوند

 ( &3و  2و  SUPRA ،33)ببینید گزارش ماده  [025]صفحه  دهدمیشرایط کاال نشان 

اگر سندی نشان از تخطی در قرارداد کاال داشته باشد، باید به مانند تخطی در تعهدات به تحویل کاال تلقی شود نه به 

 مانند تخطی در تعهد به تحویل اسناد و مدارک

که خریدار مجبور به پرداخت هزینه نیست اگر فروشنده در قبال کاال یا  کندمیروشن  35(1()2ماده ) کهرحالید- 3-3

ده پرداختی را رد کند اگر فروشن تواندمیآیا خریدار  کندنمیاسناد مربوطه به تعهداتش عمل نکند، ولی این ماده مشخص 
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جواب داد.  سؤاالتباید به این  54و  11 هایمادهه طور کلی در بستر در عمل کردن به سایر تعهدات کوتاهی کند یا نه. ب

که یک قانون  آیدمی غیرممکندر حال حاضر به نظر  دهدنمیاز آنجایی که این مقاله چنین مواردی را پوشش )شامل( 

درست نیست چون این کار مغایر با شرایط قرارداد است، مخصوصاً مواردی که  گونهاینکلی اتخاذ کرد. آشکاراست که 

تحویل و پرداختند. با این حال، حداقل در دو مورد، درستی رد کردن پرداختی باید مشخص شود.  هایشیوهمرتبط به 

 کاالی باکیفیتتباط پرداختی هستیم که فروشنده، برخالف قول و قرارش به قرارداد، در ار کردن ردزمانی مجاز به 

ضامن  تواندمی  ایوثیقهارسالی، در ارائه وثیقه در طول زمان خاص پس از تحویل )دوره ضمانت( کوتاهی ورزد. چنین 

سرباز زند و ادعای  هاهزینهاز پرداخت  حدی تا(. به عالوه، خریدار باید حق داشته باشد که الضمانوجهقرارداد باشد )

 فروشنده نقض قرارداد کرده است.خسارت حق اوست چون که 

 ؛، پرداختن به قانون ملی کار اضافی استاندآمدهاز آنجایی که موارد خیلی مهم در کنوانسیون و قوانین ارجاعی مربوطه 

 بخشی از بسیاری از قوانین ملی است. exception non adimpleti contractusکرد که  خاطرنشانباید  و

که چگونه  آیدمیپیش  سؤال، این گیرندمیتحویل و پرداخت در شرایط همزمان انجام از آنجایی که عملیات -0-3

مانع ایجاد بن بست شد، وقتی که هیچ یک از طرفین آماده برداشتن اولین گام نیستند با این حال این مسئله  توانمی

 مهم نیست. المللیبیندر تجارت 

قبل از اینکه تغییرات مشخص و علنی اتفاق بیفتد )مثل ارائه  دهندمیدر این نوع تجارت طرفین عمالً کارهایی را صورت 

اسناد و کسب اطالع از آمادگی کاال جهت ارسال، گشایش اعتبارنامه بانکی، ارسال کاال، تحویل مدارک(. اغلب مبادالت 

((. اصوالً واضح و روشن است که کدام 023)ص  ونقلحملموسسه  )بانک، گیردمیواقعی توسط شخص ثالث انجام 

س دارد، پ را آن، درخواست انجام شودمی. طرفی که متعهد به فعالیتی شودمیمانع اجراء کل عملیات  نشدهانجامفعالیت 

 (.034همزمان را هم داشته باشد )ص  هایفعالیتباید آمادگی انجام 
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