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 چکیده

آن است، دو تعهد جداگانه و  های برجستةنمونهاز « فوب»و بیع « سیف»یع اسنادی که بیع قراردادهای ب
نهد: تعهد به تسلیم کاالی منطبق با قرارداد و تعهد به تسلیم اسناد می مستقل از هم را بر دوش فروشنده

چندان که نقض یک از این دو تعهد، به معنای ایفای تعهد دیگر نیست، منطبق با قرارداد. ایفای هیچ
 حقوق و ضمانت اجراهای خاص نقض آن تعهد را در اختیار متعهدله )خریدار( ،هریک از این دو تعهد نیز

از اعتبار اسنادی « فوب»و « سیف»گذارد. آن هنگام که در چارچوب قراردادهای بیع اسنادی همچون می
مو از ان دریافت وجه اعتبار باید موبهامکمنظور بهشود، فروشنده می عنوان روش پرداخت ثمن استفادهبه

 هشود. الزممی یاد« اصل لزوم انطباق دقیق ارائه»مفاد و شروط اعتبار تبعیت کند؛ الزامی که از آن با نام 
و  هااعمال دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی آن است که حتی عدم انطباق

کند، ارائه می دهد، بلکه بانک را نسبت به متقاضی اعتبار مکلفمی ی جزئی نیز به بانک اجازههامغایرت
اسناد حمل را نپذیرد و مبلغ اعتبار را نپردازد. سؤال آن است که آیا دکترین انطباق دقیق ارائه اسناد حمل، 

 گیرد، جاری است در قراردادمی ای که به بانک صورتکه در حقوق اعتبارات اسنادی و در ارائهچنانآن
به بانک ارائه نکند، و مورد یا موارد را اسناد منطبق با اعتبار  ،چنانچه فروشنده ؟بیع نیز قابلیت اعمال دارد

عمل فروشنده را از لحاظ  توانمی د، آیاکنمغایرت و ناهمخوانی موجود در اسناد را در موعد مقرر رفع ن
قرارداد بیع به مفهوم مقرر در کنوانسیون بیع عالوه بر نقض اعتبار اسنادی، نقض اساسی  بیع، هقرارداد پای

( نیز توصیف کرد، و ضمانت اجرای مربوط به نقض بنیادین را به خریدار اعطا 4991ی کاال )وین، المللبین
 ؟دکر
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 مقدمه

 و پولی هنگفت مبالغ متضمن غالباً کاال،ی المللبین عیب همچون ،یالمللبینی تجاری ادهاقرارد
 از تعهدی اجرا عدم یا داریخری سو از ثمن پرداخت عدم خطر. تسکاال ازی بزرگی هامحموله

 ،یالمللبینی قراردادها ژهیوبه ،یتجاری قراردادها نوع در که استی دیتهد فروشنده،ی سو
 گرییکد ازی چندان شناخت ،نیمتعامل بساچه. ستقراردادها نیا مالزم و حاضر و یح شهیهم

ی فیبالتکل و دیترد. اندناآگاه معامله طرف اعتبار و مالئت وی مال ثبات از بخصوص و ندارند
 قراردادشان در را حاکم قانون حاًیصر نیمتعامل کهیی جا در قرارداد، بر حاکمی مل قانون به مربوط
 بر حاکمی مل قانون ،نیمتعامل کهیدرصورتی حت و دکنمی دوچندان را مشکل اند،نکرده بانتخا

 کاروسری ایحقوق نظام با الجرم ،قرارداد نیطرف ازی کی کمدست باشند، کرده انتخاب را قرارداد
ی احتمال یهانهیهز که است واضحپر. ستین خودش کشوری حقوق نظام که داشت خواهد
 هیعل خسارت جبران و مطالبهی دعوا بیتعق و طرح با توأمی معطل و ریتأخ وی دشوار وی گرفتار

 از شتریب بساچه ،عیمب میتسل عدم جهت به وشندهرف هیعل یا ثمن هیتأد عدم جهت به داریخر
 .شود دیعا قرارداد از رودمی انتظار اصالً که باشدی سود

 اعتبار داریخر به فروشندهاست  ممکن ،ندکنیم برقراری تجار یارابطه ،نیمتعامل که یهنگام
 دیبع اریبس دهد اعتبار داریخر به فروشنده نکهیا تصور ،یالمللبین عیب در دانست دیبا ولی. دهد
 کهی هنگام ،یطیشرا نیچن در. دارد یاریبس خطراتی امعامله نیچن زیرا ،دنمایمی

 هنوز شانیا نیب که اندفروش یا دیخر طرفی ایخارج انیمشتر با فروشندگان یا کنندگانعرضه
ی فایا به توافق صرف از فراتر دهندمی حیترج نیطرف است، نشده برقرار یتجار مستمر هرابط

 به تعهد یا عیمب میتسل به تعهدی اجرا نیتضم جهت رای ایاضاف داتیتمه قرارداد، در تعهدات
 است درست. دیآ حاصلی اسناد اعتبار کمک به تواندمیازجمله ی نیتضم نیچن. ابندیب ثمن هیتأد
 دهدمی شیافزا را معامالتی هانهیهز ،یالمللبین عیب معامالت در هابانکی ریدرگ و ورود که

 کند.می و چنین تضمینی را فراهم کاهدمی خطر عنصر از ولی
 د،ریپذ انجامی اسناد اعتبار قیطر از ثمن پرداخت باشند کرده توافق نیمتعامل کهیدرصورت

 را اعتبارنامه در مقرر اسناد ،فروشنده چنانچه سازدمی متعهد را خود دار،یخر جانب از مأمور بانک
 است، دادوستد موضوع کهیی کاال خود از یا هیپا قرارداد از بانک. بپردازد را معامله ثمن دهد، ارائه

ی هانظام اکثر در. کند مطابقت اعتبار مفاد با قاًیدق دیبا اسناد شودمی گفته رونیازا. نداردی اطالع
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 قیدق انطباق اصل سخن، گرید به 4.ندارد وجودی اسناد اعتبار قانون نام بهی زیچ ،یداخلی حقوق
 یافته تکامل و تحول و دهیتراو رونیبی المللبینی بانکدار هیرو و عرف بطن از اعتبار، مفاد با ارائه
 رای مهم احکام 9(611 یو.سی.پی به موسوم) یاسناد اعتبارات یکنواخت مقررات 41 هماد 5.است

 که است راست. دربردارد فروشنده،ی سو از اسناد ارائه بر قیدق انطباق اصل اعمال هنیزم در
 هماد) باشد شده شرط اعتبارنامه متن در آن مقررات نکهیا مگر دیآنمیدر اجرا موقع به یو.سی.پی

 نیبدی تجاری هااعتبارنامه هیکل باًیتقری المللبین تجارت در دانست دیبا اما ،(611 یو.سی.پی( 4)
 1.ندهست یو.سی.پی مقررات تابع که دکننمی حیتصر مهم

 مفاد با منطبق اسناد میتسل ازی خوددار توانمی ایآ که پردازدمی سؤال نیا به حاضر مقاله
 52 همادموجب هب که گونهآن ،فروشندهی سو از عیب هیپا قرارداد نیادیبن نقض را اعتبارنامه

 داد حق داریخر به اساس نیا بر و آورد حساب به شده، فیتعر کاالی المللبین عیب ونیکنوانس
 عیب ونیکنوانس چارچوب در(. کاالی المللبین عیب ونیکنوانس 19 هماد) کند فسخ کالً را قرارداد

 فروشنده یا داریخر ،کند فسخ را قرارداد بتواند فروشنده یا داریخر آنکهمنظور به کاال،ی المللبین
 وخامت و شدت هدرج به نقض بودنیادیبن است، روشن. است نیادیبن نقض،کند  ثابت دیبا

 گفت، توانمی .است متفاوت ،قرارداد نوع برحسبی خود هنوب به نیا گی دارد.بست مطروحه نقض
 دیپد که است اسناد میلتس با ارتباط در احتماالً ،نیادیبن نقض مفهوم هنیزم در مشکالت نیشتریب

 به فروشنده توسط منطبق اسناد هارائ در مقابل پرداخت ،یاسناد اعتبار همعامل یک در 2.دیآمی
 داریخری برا که استیی کاال هندینما و معرف حمل، اسناد عالوه،به. ردیپذمی صورت بانک
 رو،نیازا. باشد نطبقرمیغی کاال میتسل نشانه ،رمنطبقیغ اسناد میتسل بساچه. شودمی ارسال
 .کندمی فایا کنندهنییتع و حساسی نقش ،یاسناد اعتبار معامالت در ،حمل اسناد

 
 اما. ستامریکا همتحد االتیا در( UCC) تجارت یکنواخت کد پنجم باب در مندرج احکام گفته، نیا بر مشهوری استثنا .6

 .استی اسناد اعتبار التمعام به ناظری کل مقررات انیب به محدود زین باب نیا احکام که دانست دیبا

2. G. Xiang and R. P. Buckley, ”The Unique Jurisprudence of Letters of Credit: Its Origin and Sources”, 

(2003) 4 San Diego Int'l L. J., pp. 91, 91. 

3. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600), ICC Publication No. 600 (rev. 

2006). 

ی بازرگان اتاقی بانکدار فن ونیسیکم توسط شود،می دهینام یو.سی.پی ،اختصاربه کهی اسناد اعتبارات یکنواخت مقررات
 مقررات نیا شیرایو نیآخر. شودمی قلمدادی المللبینی بانکدار هیرو مهم منابع ازی یک و است درآمده نگارش بهی المللبین
ی بازنگر) 611 هشمار هینشر تحت ،شیرایو نیا. است شده اجرا قابلی الدیم 5112 سال از شده، داده نام 611 یو.سی.پی که

 ن.ک: ،به انضمام متن انگلیسی آن یو.سی.پیبرای متن فارسی  .است شده منتشری المللبینی بازرگان اتاق( 5116 سال
ایرانی اتاق بازرگانی  هالح ذوقی، انتشارات کمیتمحمد ص ه:(، ترجمUCP 600مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی )

 .4996ی،المللبین
4. R. Goode, Commercial Law (London: Penguin Books, 2004), p. 951. 

5. A. Mullis, ”Avoidance for Breach under the Vienna Convention: A Critical Analysis of some of the 

Early Cases”, in Andreas and Jarborg (eds), Anglo-Swedish Studies in Law (Uppsala: Iustus Forlag, 
1998), p. 344. 
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 در کهی اسناد عیبی قراردادها از دسته آن خاصه ،یاسناد عیبی قراردادها به مقاله نیا در
 شیپ اما. د شدخواه ترقیدقی نگاه رد،یپذمی صورتی اسناد اعتبار قیطر از ثمن پرداخت هاآن
 ازی خوددار ایآ که سؤال نیای عنی ـ کردی بررس بتوان را مقاله نیا در مطرحی اصل سؤال آنکه از

ی ژگیو دیبا ـریخ یا داشت محسوب عیب قرارداد نیادیبن نقض توانمی را منطبق اسناد میتسل
 مقالهی بعد بخش در مهم نیا. بازشناخت را یاسناد اعتبار معامالت فردمنحصربه وی استثنائ

 که یاسناد اعتبار معامله بر حاکمیی مبنا اصل دو سوم، بخش در. شد خواهد مطالعه( دوم بخش)
 هماد در آنچه طبق نیادیبن نقض مفهوم. شودمی یبررس است قیدق انطباق اصل و استقالل اصل

د هخوا چهارم بخش در که استی موضوع شده، داده دست به کاالی المللبین عیب ونیکنوانس 52
 که یتواقع نیا از عیب هیپا قرارداد که شده است اریاخت نظر نیا ،پنجم بخش در سرانجام،. آمد

. ردیپذمی ریتأث عمالً رد،یگ انجامی اسناد اعتبار روش به ثمن پرداخت اندکرده توافق نیمتعامل
 پرداخت ماًیمستق عمل نیا رایز استی اسناد اعتبار معامله ازی اساس بخش یک ،اسناد میتسل

 بالتبع که ،کند مطابقت اعتبار مفاد با قاًیدق کهی اسناد میتسلعدم  .دارد دنبال به را معامله ثمن
 ،شودمی ی(اسناد اعتبار قیطر از ثمن هیتأدی عنی) شیخوی قرارداد تعهداتی فایا از داریخر مانع
 را معامله فسخ حق ،داریخر به و شود قلمداد فروشندهی سو از قرارداد نیادیبن نقض تواندمی

 .بدهد
 

 یاسناد اعتبارات. 6

 که ،یوصف یا نام هر با ،یقرار هر از است عبارتی اسناد اعتبار ،611 یو.سی.پی 5 هماد طبق
ی متقاض/داریخری )مشتر دستور به بنا و درخواست به( اعتبار ندهیگشا بانکی )بانک ،آن موجببه

 پردازد،می اعتبار در مقرر اسناد برابر در( اعتبار فعنذی/فروشنده) ثالث شخص به رای وجه( اعتبار
 رای قرارداد ،فروشنده با داریخر چنانچه. رعایت شود اعتبار قاتیتعل و طیشرا نکهیا بر مشروط

 خود بانک از داریخر است، شده درجی اسناد اعتبار روش به پرداخت بند ،آن در که ساخته منعقد
 افتتاح( اعتبارنفع ذی) فروشنده نفع به رای ایاسناد اعتبار دکر خواهد درخواست( ندهیگشا بانک)

 در است لیما کهی ایاسناد طیشرا از را ندهیگشا بانک اعتبار،ی متقاض مقام در داریخر. کند
 کار به داریخر کشور در اعتبار ةندیگشا بانک معموالً. ساخت خواهد آگاه شود، درج اعتبارنامه

 از اعتبار ةندیگشا بانک است ممکن لذا. استی گرید کشور از ندهفروش آنکه حال است، مشغول
( باشد اعتبار ةندیگشا بانک ازی اشعبه است ممکن بانک نیا) فروشنده کشور در واقعی بانک

( الف) بند مطابق. )بپردازد ندهیگشا بانک نام به را اعتبار وجه و ردیبگ لیتحو را اسناد بخواهد
 6(.شودمی دهینام شدهیمعرف بانک یا کنندهابالغ بانک ،یثانو بانک نیا 611ی پ.یس.وی 6 هماد

 
6. Goode, op. cit., p. 957. 
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 .فرستدمی ندهیگشا بانک به وجه بازپرداخت برابر در را اسناد شده،یمعرف بانک سپس
 چنانچه. باشدی اسناد قاتیتعل و طیشرا نوع از دیبا اعتبار در مقرر قاتیتعل و طیشرا هیکل

 آن از متابعت بر دال که رای اسناد یا سند هارائ آنکهیب باشد،ی اتقیتعل و طیشرای حاو ،اعتبارنامه
 در ذکر عدم همنزلبه رای قاتیتعل و طیشرا نیچن هابانک کند، مشخص باشد، قاتیتعل و طیشرا

 گر،ید عبارت به(. یو.سی.پی 41 هماد ن.ک:) کرد نخواهند توجه بدان داشته، محسوب اعتبار
 الزم ،اعتبار وجه افتیدر جهت فروشنده ،آن حسب که اوردیبی شرط ،اراعتب در تواندنمی داریخر

 تواندمی داریخر آنچه تمام. ستین سند یک در ضبط و ثبت قابل که کند ثابت رای امر باشد
 و ثبت رای نیمع قاتیتعل و طیشرا یا عیوقا که استی اسناد میتسل سازد، ملزم بدان را فروشنده

 .است کرده ضبط
 بندر به عیبم ارسال بر دالی سند ،فروشنده که است آن به قمعل ،پرداخت به کبان التزام

 اعتبارنامه در آن متعاقب و شده شمرده الزم ،عیب قرارداد حسب کهی اسناد ریسا همراه به مقصد،
ی اسناد بری متک صرفاً ،اتیعمل کل پرداخت، سازوکار نیادرمورد . کند ارائه است، شده شرط
 ؛کندمی یبررس و کنترل را آن ،اعتبارنامه با مطابقت عدم یا مطابقت ثیح از بانک که است

 یکچیه که است آن حمل اسنادی ژگیو نیا ةجینت. شودمی محسوب عیمب معرف و ندهینما اسناد،
 نیا. ندارد الیاست ثمن بر هم و عیمب بر هم ،واحد آن در( عیب هیپا عقد) یاصل معاملهی هاطرف از

 دهدمی ارائهی اسناد ،فروشنده دیآ حاصل نانیاطم که شده وضع منظور نه ایب اصل در الزامات
 تیمأمور بر زین و 2،است کرده تیتبع عیب هیپا قرارداد ازی ناش تعهدات ازی و کندمی ثابت که

 ن.ک:) کاال با نه دارد، سروکار اسناد با بانک. شود نهادهی مرز و حد اسناد،ی بررس امر در بانک
 (.611 یو.سی.پی 2 هماد

 

 یاسناد اعتبار معامله بر حاکم نیدکتر. 6
 و عرف قیطر از عمدتاً ،یاسناد اعتبارات حقوق آمد، گفته مقاله نیا اول بخش در که طور همان

 ارکان اصول ،قیدق انطباق اصل و استقالل اصل. است یافته نما و نشوی المللبینی بانکدار هیرو
 اصول نیا تیاهم و مفهوم و نیتکو حاضر، بخش در. شودمی دهشمری اسناد اعتبارات حقوق
 .شودمی مطالعه

 

 

 
 
 ن.ک: ،بارهنیا در شتریب همطالعی برا .7

R. Jack, Documentary Credits (London: Butterworths, 2001); see also A. N. Oelofse, The Law of 
Documentary Letters of Credit in Comparative Perspective (Pretoria: Interlegal, 1997), pp. 7-9. 
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 استقالل اصل. 6ـ6
 اعتبارات نکهیا حیتوض .ستین هیپا معامله طرف ،بانک ،یاسناد اعتبار بر مشتمل معامالت در

ی اجرا و هیپا قرارداد اتیجزئ به بانک که معناست بدان نیا. استی دیتجر وصفی دارای اسناد
 مفاد در تنها و تنها دیبا را پرداخت به بانک التزام طیشرا. نداردی توجه ،قرارداد آن تعهداتی واقع

 بستهوا دارد، عهده بر عیب عقد اساس بر فروشنده کهی تعهدات بهی روچیهبه و جست اعتبارنامه
 :داردمی مقرر 611 یو.سی.پی 1 هماد( الف) بند 9.ستین

 قرارداد یا عیب قرارداد ازی جدای امعامله خود، طبع و تیماه برحسبی[ اسناد] اعتبار»
 یا نداشته توجهی قرارداد نیچن به وجهچیهبه هابانک. استی مبتن آن بر اعتبار که استی گرید

 ...«. باشد شده قرارداد آن بهی ااشاره هرگونه ،اعتبار در اگرچه ند،یستن نه آب مأخوذ
 ،اعتبار نفعذی وجه در را اعتبار مبلغ ایآ نکهیا به میتصم ذاتخا مقام در بانک ن،یبنابرا

 بانک. دهد قرار شیخو ملجأ و مرجع را اعتبار مفاد تنها است مجاز نکند، یا کندی کارساز
 استناد دارد، اریاخت در عیب هیپا قرارداد اساس بر اعتباری متقاض کهی دفاعات از یکچیه به تواندنمی
 بانک از را وجه همواره دهد، ارائه اعتبار با منطبقی اسناد اگر فروشنده اساس، نیا بر 9.دیجو
. باشد داده رخ هیپا قرارداد در کهی تالطم و تحول گونههر از نظرقطع داشت، خواهد افتیدر
 و داریخر انیم اختالفات باشد ریناگز که شود داده قراری موضع و موقع در بانک ستین ستهیبا

 شده، پرداخت امر دری طوالن راتیتأخ به منجر امر نیا رایز کند فصلوحل وی بررس را فروشنده
 چنانچه 41.انداخت خواهد جاذبه از شود،می شمردهی تجار خدمت چونهم که رای اسناد اعتبار
 اعتبار ستمیس اتیح هادام نشود، داشته پاس ،تمام هرچه وسواس و دقت با استقالل نیدکتر
 44.افتاد خواهد خطر بهی المللبین تجارت در پرداخت روش نیتریاصل عنوانبهی اسناد

. است اسناد ارائه مقام درنفع ذیی سو از تقلب ارتکاب ،استقالل اصل بر واردی استثنا تنها
 آشکارا کهی زیچی رو بر چشمکه  ینظام ره: »است ساخته نشانخاطر 45یدورو که همچنان
 کهی اسناد در بانک اگر. «باشد اثربخش و کارآمد تواندنمی ببندد است، ناعادالنه و نامعقول

 آنکه ولو کند،ی خوددار اعتبار وجه پرداخت از دارد حق ،کند کشف رای تقلب ،دکنمی ارائه نفعذی
 که است آن سخن نیا هالزم. رسد نظر به اعتبارنامه مفاد با منطبق ،ظاهر صورت برحسب اسناد

 باشد، صادق شیهاگفته و اظهارات در هم اگر ،عتبارا نفعذی اسناد، بودنمتقلبانه فرض در
 ،بانک ایبر دیبا تقلب ر،یتقد هر به. یستن منطبق اعتبارنامه مفاد با قاًیدق که ندک ارائهی اسناد

 
8. Goode, op. cit., p. 987. 

9. Oelofse, op. cit., p. 357. 

10. J. Ramberg, International Commercial Transactions (2nd ed., Stockholm, 2000), p. 142. 

11. Jack, op. cit., p. 40. 

12. F. P. de Rooy, Documentary Credits (Deventer: Kluwer, 1984), p. 116. 
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ی واقع احوالواوضاع خصوص در تفحص و قیتحق لزوم ای یاضاف لیدل به که چندان باشد، واضح
 اصل کنارنهادنی برا ،تقلب ارتکاب به شک و دیترد صرف 49.نباشدی ازین ،هیپا قرارداد بر طیمح

 باشد، داده ارائه است، اعتبارنامه با منطبق کهی اسناد ،نفعذی اگر لذا 41.ستین کافی استقالل
 .باشد مشکوک ،تقلب ارتکاب به بانک آنکه ولو بپردازد را اعتبار وجه است ملزم بانک

 

 قیدق انطباق اصل. 6ـ6
 فروشنده اگر. دارد استقالل اصل بای تنگاتنگ وندیپ ،یاسناد اعتبار معامالت بر حاکم اصل نیدوم

 مفاد با منطبق قاًیدق که دهد ارائهی اسناد دیبا شود، پرداخت او به اعتبار وجه است مشتاق
 بر ارائه از پس بانک کهی قیتطب وی بررس کند،می اقتضا قیدق انطباق نیدکتر. باشد اعتبارنامه

 صورت در. باشد کامل و منسجم هم و کلمه به کلمه و موموبه هم دهد،می انجام اسنادی رو
 نیتریجزئ و نیترتیاهمیبی حت آن، شکل نیتررانهیسختگ در قیدق انطباق اصل اعمال

 با رتیمغا و انطباق عدم جهت به را اسناد دهدمی اجازه بانک بهی ناهمخوان و رتیمغا اختالف،
 4952 سال به بار نینخست ،قیدق انطباق اصل از قیمضی معنا نیا 42.کند رد و ردینپذ اعتبارنامه

 :داشت انیب سامنر لرد ،یرأ آن در. شد آورده زبان به انگلستان محاکم ازی کی یرأ در
 و نقش همان درست کهی اسناد یا اند،یکسان باًیتقر کهی اسناد[ رشیپذی ]برای محمل»

 اعتبار در مقرر اسناد همان قاًیدق ولی دارد اعتبار در شدهمشخص اسناد که] دارد رای کارکرد
 کندمی نیتأم را آنی مال منابع کهی معامالت فیظرا و اتیجزئ از که بانک...  ندارد وجود[ ستین

 دری ]زیچ چه ردیبگ میتصم که باشد داشته عهده بر را فهیوظ نیا تواندنمی است، اطالعیب رسماً
 نرفته شیپ درستی زیچ چه و است رفته شیپ درست ،دیشا و دیبا کهچنانآن[ هیپا معامله انجام

 به أقرب ،انجام دهد شده گفته او به کهرا ی کار همان ،بانک اگر. است نبوده بخشتیرضا و
 از اگر و است صواب به ترکینزد کند، زیپره آن جزی گرید کار هر انجام از او اگر است؛ اطیاحت
 و آنی هانهیهز دیبا رد،یگ شیپ[ اعتباری متقاض دستور از] انحراف راه و شود دور مقرر طیشرا

 46.«ردیبپذ را[ بانک با قرارداد انعقاد هنگام بهی متقاض دستور از] انحراف نیا خطر
 در ژهیوبه ن ـجها سراسر در رایی قضای آرا ازی ممتد وی طوالن رهیزنج هشالود ،یرأ نیا

 قیدق انطباق اصل فیبازتعر و حیتنق ف،یتعر به که ختیریپ ا ـامریک متحده االتیا و ایتانیبر
 

13. Ibid., pp. 117-118. 

، نشد دانستهی کاف، تقلب هقاعد اعمالی برا ،تقلب ارتکاب به دیترد و شک صرف آن در کهیی آرا ازی انمونه دنیدی برا .61

 ن.ک:
United Trading Corporation SA and Murray Clayton Ltd. v. Allied Arab Bank, [1985] 2 Lloyd's Rep. 554, 

at 560. 

15. Seaconsar Far East v. Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, [1993] 1 Lloyd's Rep. 236. 

16. Equitable Trust Co. v. Dawson Partners Ltd., (1927) 27 Lloyd's List L.R. 49, 52 (H.L.). 
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 .اندپرداخته
 برگزار مجمل کامالً رای اسناد انطباق اریمع( یو.سی.پیی )اسناد اعتبارات یکنواخت مقررات

 بند ،حالبااین. آوردنمی انیم بهی ذکر کلمه، مصطلحی معنا به قیدق انطباق اصل از و کرده
 طیشرا با منطبق ،ظاهر صورت برحسب» اسناد که شماردمی الزم 611 و.سی.پیی 41 هماد( الف)
 611 یو.سی.پی 41 هماد( الف) بند ق،یدق انطباق نیدکتر با همنوا. «برسد نظر به اعتبار قاتیتعل و

 انجام «اسناد خود اساس بر تنها» را شانکنترل وی بررس دیبا هابانک که داردمی مقرر نیهمچن
 هابانک. است ارتباط در استقالل اصل با قیدق انطباق اصل گفت توانمی ثیح نیا از 42.ددهن

 هابانک هرگاه. کنندمی عمل اعتبار در شدهمیترس حدود و چارچوب در تنها ،داریخر دستور طبق
 را هابانک اعمال تواندمی داریخر و اندکرده شیخو انیز بهی اقدام نهند، فراتر پا ،حدود نیا از
 کندمی ارائه را اسناد کهی طرفی برا بالتبع و ،هابانکی برا ریمس نیترمنیا است، واضح. ردیذنپ
 41 هماد( د) بند البته 49.است اعتبار عبارات و الفاظ از قیدق تیتبع ،(فروشندهی عنی)

 مضمون و مفاد] ستین الزم که کندمی اضافه را شرط نیا ،قیدق انطباق بر 611یو.سی.پی
ی ناهمخوان و تعارض هم با دینبا نکهیا است الزم آنچه بلکه باشد، هم نیع ،سنادا[ یکیک

 : باشند داشته
 و سند، خود اعتبار تیکل و بافت در کهی طیشرا در سند، یک در مندرج اطالعات و هاداده»
 با دینبا ولی باشد هم نیع و یکسان ستین الزم شود،ی بررسی المللبینی بانکدار اریمع عرف

 اعتبار در مندرجی هاداده با یا گرید مقرر سند هر در مندرجی هاداده سند، آن در مندرجی هادهدا
  49.«باشد متعارض

 سهوی حاو که رای سند هر توانندنمی هابانک 611 یو.سی.پی مقررات لحاظ با ،باوجود این
 شدهارائه اسناد ایآ که کنندی بررس نداموظف هابانک الواقعیف. کنند رد استی مطبع غلط یا قلم
 صیتشخ وی بررس با تنها ،مهم نیا ولی ر،یخ یا کندمی مطابقت اعتبار بای اسناد اعتبار معامله در

 به توجه مستلزم ،آن بر افزون بلکه ،ردیگنمی انجام است مطابق اعتبار مفاد با قاًیدق ،اسناد نکهیا
ی امالئ غلط یک و ،ریخ یا دارندی همخوان وی هماهنگ گرییکد با زین خود اسناد، ایآ که است آن

. کرد نخواهد واردی اخدشه و خلل ،اسناد انیمی هماهنگ وی همخوان نیا بر معمول طوربه ساده
ی حاو دیبای تجار حسابصورت تنها که داردمی مقرر حاًیصر 611 یو.سی.پی 49 هماد( ج) بند

 حال است، اعتبارنامه در مندرج فیتوص و شرح با منطبق قاًیدق که باشد کاال ازی فیتوص و شرح
 فیتوص نیا کهی شرط به باشد، کاال از تریاجمال و تریکلی شرحی حاو تواندمی اسناد ریسا آنکه

 
 اندشده مکلف هابانک کهینحوبه نهد،ها میبانک دوش بر را اسنادی بررس به فیتکل 611 یو.سی.پی 41 هماد( الف) بند .67

 . «ریخ یا ندیآمی شمار به منطبق هارائ ظاهرشان صورت برحسب اسناد ایآ که رندیبگ میتصم اسناد، خود هیپا بر تنها»

18. Jack, op. cit., p .47. 

19. Art. 14(d) UCP 600. 
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 (.611 یو.سی.پی41 هماد( ه) بند ن.ک:) نباشد نداشته تعارض، اسناد ریسا و اعتبار با
 که شود انیبی نحوبه ،اسناد در و اعتبار در کاال اوصاف که است مهم اریبس قطع، طوربه

 در کاال فیتوص با اسناد در کاال فیتوص داد صیتشخ ،قیتطب مقام در بتوانی سادگ و وضوحبه
 در و اسناد در کاال فیتوص که است مهمی بس ،مهم نیا به لینی برا و است یکسان ،اعتبار
 و انطباق عدم یا انطباق صیتشخ و قیتطب سهولت 51.دیدرآ نگارش به فهم قابل و ساده اعتبار،
ی بررس مقام در کهی اشکاالت و هایدگیچیپ از اجتنابی برا کاال، فیتوص در وضوح وی سادگ
ی برا راه نیبهتر عنوانبه آن از همچنان زین و است، روش نیبهتر همچنان شود،می حادث اسناد

 ساختنفراهم همانا که قیدق انطباق اصل هدف وی اسناد اعتبار همعاملی اصل هدف به لین
 . رودمی سخن ،است مطمئن پرداخت سازوکار

 

 (6391 ن،یو) کاالی المللبین عیب ونیکنوانس نظر از نیادیبن نقض. 9
 مفاد از نیعیمتبا ازی یک متابعت عدم توانمی ایآ که است سؤال نیا به پاسخ صدد در مقاله نیا

 کرد؟ قلمدادی المللبین عیب ونیکنوانس 52 هدما در مذکوری معنا به نیادیبن نقض را اعتبارنامه
 مقدمه از پس ،اده شودد دست به شدهمطرح سؤال درخوری لیتحل ،بخش نیا در آنکه جهت
 مطالعه «نیادیبن نقض» اصطالح مفهوم و گستره ،یالمللبین عیب ونیکنوانس خود باب دری کوتاه
 .شد خواهد

 

 عیب قرارداد بر حاکم مرتبط قانونعنوان بهی المللبین عیب ونیکنوانس. 6ـ9
 لیآور در سرانجام ترال،یآنسی سو ازی مقدمات کار سال ده از پس کاال،ی المللبین عیب ونیکنوانس

 نیا. دیرس بیتصو به دولت 65 حضور با ملل سازمان کیپلماتید کنفرانس در 4991 سال
 نیا عضو ،کشور 99 اکنونهم و شد جرااالالزم 4999 سال هیژانو در بعدی مدت ،ونیکنوانس
 عیبی قراردادها خصوص در رای یکنواخت قواعد کاال،ی للالمنیب عیب ونیکنوانس 54.دهستن معاهده

 حکومتی المللبین عیبی قراردادها لیتشک بر هم ،معاهده نیا. داردمی مقرر کاالی المللبین
 اریاخت در مختصر و کوتاه سند یک در رای المللبین عیب بر حاکمی ماهو حقوق هم و کندمی
 دیپد رای حقوق قواعدی المللبینی سازیکنواخت ضرورت کهی مشکالت به پاسخ مقام در. گذاردمی

 
20. Jack, op. cit., p .48. 

 ، ن.ک:کاالی المللبین عیب ونیکنوانس تیوضع دنیدی برا .66
<www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html>. (last visited Aug. 20, 

2015). 
 گاهیپا از صفحه نیا د،وش مطلع کاالی المللبین عیب ونیکنوانس تیوضع دری راتییتغ بروز از ترالیآنس هرخانیدب هرگاه
 .شودمی یروزرسانبه ،ترالیآنسی رساناطالع
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 از را حاکم قانون انتخاب به راجعی احتمال مشکالت تنهانه ،کاالی المللبین عیب ونیکنوانس آورده،
 بتوانند آن قالب در که داردمی عرضه نیمتعامل به رای چارچوب ،آن بر افزون دارد،می بر راه سر

 55.دهند شکلی مقبول و بخشتیرضا جینتا با را شیخو تعهدات و حقوق
 را مختلفی حقوقی هانظام که دیدی تالش چونان توانمی را کاالی المللبین عیب ونیکنوانس

 نظر در مشخصاً ،معاهده نیا 59.است دادهی آشت و سازش گرییکد اب کاال،ی المللبین عیب نهیزم در
 و 51رساندی اری یالمللبین تجارت حقوقی جیتدر و گامبهگامی سازیکنواخت وی هماهنگ به دارد
 قواعد ازی اریبس ،مزبور معاهده اساس، نیا بر 52.دارد پا بر را یالمللبین یکنواخت حقوق یک

 حقوق در یمشق مشترک مخرج لزوماً گرچه است، دادهی جا خود در را قراردادها حقوقی عموم
ی زیریپ و ساخت که استی ممتدی اسیس مذاکرات ندیفرا حاصل و جهینت بلکه ست،ینی قیتطب

  56.بود داده قرار هدف رای المللبین عیبی برا مناسب و دیمف ابزار کی
 نکهیا به توجه با و است ممدوح و مطلوبی امر ،یالمللبین تجارت حقوقی سازیکنواخت

 ،معاهده نیا کمک به گفت توانمی است روند نیا در مهمی گام ،کاالی المللبین عیب ونیکنوانس
 به که است آنوابسته به  ،اهداف نیا تحقق حال،نیباا. است شده حاصلی حد تا مهم نیا

ی داخل نگاه ازی عار کنواخت،ی یریتفس ،یالمللبین عیبی قراردادها به ناظر مقررات نیهم
 لزوم بر ونیکنوانس 2 هماد( 4) بند راستا نیا در. شود دادهی المللینب هصبغی دارا و( طرفانهیب)

 رهنمون و راهبر نینخست. نهدمی انگشت کاالی المللبین عیب ونیکنوانس مقررات یکنواخت ریتفس
 از شیپ و شیب ن،یبنابرا. است ونیکنوانس مقررات بودنیالمللبین صهیخص به توجه ر،یمس نیا در
 ریتفسی داخل حقوقی هابرداشت از مستقل نحوبه دیبا کاالی المللبین عیب ونیکنوانس ،زیچ هر

 همانی دارا مطلقاً را مزبور ونیکنوانس عبارات و اصطالحات دینبا که معناست بدان نیا. شود
 دهیدی داخل یحقوق نظام در اناًیاح که انگاشتی مشابه و همانند عبارات و اصطالحاتی معنا
 . ستین مجاز کشورهای داخلی حقوقی مبان و اصول از استمداد و به توسل. شودمی

ی المللبین عیب ونیکنوانس اعمال دری کنواختی یارتقا به ازین ر،یمس نیا در رهنمون نیدوم
. ردیگمی شکل مستقل و دیجدی ریتفس روش رفتهرفته عرف، وقضایی رویه کمک به. کاالست

ی خارجقضایی رویهبه  بکوشند دیبا کاالی المللبین عیب ونینسکنوا احکام ریتفس هنگام به هادادگاه

 
22. See Art. 6 CISG. 

23. Alejandro M., Garro, “Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods”, (1989) 23 International Lawyer, pp. 443-483. 

24. J. O. Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention (The 

Hague: Kluwer Law International, 1999), para. 5, p. 6. 

25. F. Enderlein and D. Maskow, International Sales Law (Cary: Oceana Publications, 1992), p. 9. 

26. P. Huber, “Some Introductory Remarks on the CISG’, (2006) 6 Internationales Handelsrecht, pp. 

228-238. 
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 و اطالعات درعمل، 52.توجه کنندی ارشاد منبع عنوانبهی( دانشگاهی علم آثار و هانوشته و)
ی دسترس قابلی آسانبه کهی متعدد اتینشر وی اطالعاتی هابانک و هاگاهیپا کمک به ،هاداده

 از متابعتی برا معقول وی منطقیی مبنا ،کمدستکه نحویبه ،ستا اریاخت در وشده  فراهم است،
 2 هماد. دارد وجود ونیکنوانس اعمال دری کنواختی یارتقا به دیتأک همانی یعن دوم، رهنمون
 تینحسن. دارد هاشاری المللبین تجارت در تینحسن اعمال به زین کاالی المللبین عیب ونیکنوانس

 ،نیا بر افزون بلکه ،دارد ادهفاست محلی کلطوربه ونیکنوانس ریتفس مقام درتنها نه ،اصل عنوانبه
 .بخشدمی سامان و کرده میتنظ زین را نیمتعامل رفتار

ی تجاری قراردادهای برای خصوص حقوق وحدت مؤسسه اصول» از ،یمقتض موارد در
 زین 59(PECL) «قراردادها حقوقیی اروپا اصول» واصول مؤسسه( پس،  زین) 59«یالمللبین

ی حد تا موضوع نیا هنوز. کنندمی استفادهی المللبین عیب ونیکنوانس مرتبط احکام ریتفس جهت
( 5) بند مجوز به بنا را سند دو نیا در مندرج اصول توانمی ایآ که است مناقشه و بحث محل

 کار به ونیوانسکن نیا« یخألها کردنپر و لیتکم» جهت کاالی المللبین عیب ونیکنوانس 2 هماد
 جهت اصول نیا به رجوع جواز از کهی ایحقوق سندگانینو ستندین کم گرچه ر،یخ یا گرفت

 را امکان نیا اشباچهید در حاًیصر خود ،مؤسسه اصول 91.کنندمی دفاع ونیکنوانس احکام لیتکم
 حقوق به ظرنا اسناد لیتکم جهتازجمله  تواندمی اصول نیا که کندمی اعالم و دهدمی شنهادیپ

 عیب ونیکنوانس 2 هماد( 5) بند دانست دیبا حالنیباا. شود گرفته کاربهی المللبین یکنواخت
 نخست هوهل در دیبا ونیکنوانس در موجود سکوت موارد و خألها که دارد حیتصر کاالی المللبین

 شد، تواند فتای یالمللبین عیب ونیکنوانس خود در کهی ایکل اصول کمک به زیچ هر از شیپ و
 لیتکم روند دری نقش چیه تواندنمی مؤسسه اصول که ستین معنا بدان نیا اما. شود برطرف
ی اعتباربخش و میتحک و دییتأ جهت را مؤسسه اصول توانیم: کندی باز ونیکنوانسی خألها

 94.تگرف کار به است شده استنتاج و استنباطی المللبین عیب ونیکنوانس خود از قبالً کهی اصل
 

 
27. P. Schlechtriem, in P. Schlechtriem and I. Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the 

International Sale of Goods (Oxford: Oxford University Press, 2005), Art. 7, No. 12. 

28. UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts, 2004, available online at: 

<www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm>. (last visited Aug. 20, 2015). 

29. Principles of European Contract Law, 1999, available online at: <frontpage.cbs.dk/law/ 

commission_on_european_contract_law/>. (last visited Aug. 20, 2015). 

 ن.ک: ،نمونهعنوان به .91
P. Schlechtriem, in Schlechtriem/Schwenzer, op. cit., p. 27, Art. 7, No. 30; M. J. Bonell, “The 

UNIDROIT Principles and the CISG”, in An International Restatement of Contract Law (Irvington, NY: 
Transnational, 1997); A. M. Garro, “The Gap-Filling Role of the UNIDROIT Principles in International 

Sales Law: Some Comments on the Interplay between the Principles and the CISG”, (1995) 69 Tulane 

Law Review, pp. 1149-1190. 

31. Huber, op. cit., p. 234. 
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 کاالی المللبین عیب ونیکنوانس نظر از فروشنده و داریخری اصل تعهدات. 6ـ9
 در که استی احکام طبق ثمن پرداخت ،داریخری اصل تعهد ،یالمللبین عیب ونیکنوانس اساس بر

ی بندجمع و خالصه 29 هماد در داریخری کل تعهدات. است شده مقرر ونیکنوانس 21 و 29 مواد
 مقررات مطابق است موظف داریخر که دیگومی یکل وی اجمال اریبسی لحن با ماده نیا. است شده
 21 هماد در ثمن پرداخت به تعهد نیا. کند میتسل را عیمب و بپردازد را ثمن ،ونیکنوانس و عقد

 :ماده نیا حکم طبق. است شده واضح شتریب ،ونیکنوانس
 که هست زینی فاتیتشر از متابعت و مقدمات دیتمه شامل ،ثمن پرداخت به داریخر تعهد»
 ثمن پرداخت تا ردیگ انجام است الزمی گرید مقررات و قانون هر یا قرارداد مطابق است ممکن

 .«شود سریم
 اشاره حقوقی علما نظرات ازی شمار در و 95ترالیآنس ةمنتشری آرا خالصه در که همچنان

ازجمله  ،برات قبول ای یبانک مهناضمانت خذا یا قهیوث دادن ،یاسناد اعتبار شیگشا 99،شده
 .است رفته سخن آن از ونیکنوانس ةماد نیا در که استی مقدمات دیتمه و اقدامات
 در فروشنده و داریخر که افتدمی کار بهی صورت دری اسناد اعتبار اتیعملازآنجاکه  جه،یدرنت
 نیا .گرفت خواهد جامانی اسناد اعتبار کردنفراهم قیطر از پرداخت ،کنندی تراض ،عیب قرارداد

. کندب فروشنده نفع بهی اسناد اعتبار افتتاح یتقاضای بانک از ندکمی متعهد را داریخر ،یتراض
 بوده فروشنده تعهدات هیکلی اجرا هیعلمعلق فروشنده، نفع به اعتبار افتتاحی یعن تعهد، نیا انجام

 منحصراً ،تعهد نیا انجام عدم تیولئمس. است داریخر اریاخت و اقتدار دری روشنبه آن انجام و
  91.شود دانسته نیادیبن نقض است ممکن که شده محسوب قرارداد نقض و است داریخر متوجه
 عیب ونیکنوانس 91 و 91 مواد در مقرر احکام طبق ،یاسناد عیب معامله در گر،یدی سو از

ی بخش در 92.کند داریخر میتسل را کاال به مربوط اسناد هیکل است متعهد فروشنده کاال،ی المللبین
 :آمده است کاالی المللبین عیب ونیکنوانس 91 هماد از
 

32. UNCITRAL Digest on Art. 54, available online at: <www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/digests/ 

cisg.html>. (last visited Aug. 20, 2015). 

 .ن.ک: ،نمونه باب از .99
Honnold, op. cit., para. 323, p. 352; Enderlein/Maskow, op. cit., p. 205. 

34. See ICC Award No. 7585, France, 1992, in UNILEX; ICC Award No. 7197, France, 1992, in Unilex; 

Clout Case No. 176 Austria, Oberster Gerichtshof (Supreme Court) 6 February 1996, available online at: 

<www.cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html>. (last visited Aug. 20, 2015). 

 را عیمب به مربوط اسناد هیکل کند، میتسل را عیمب ون،یکنوانس نیا مقررات و قرارداد مطابق است ملزم فروشنده: »91 هماد .96

 دیبا باشد، عیمب به مربوط اسناد لیتحو به ملزم ،فروشنده کهیدرصورت: »91 هماد. «دهد انتقال را عیمب تیمالک و دینما لیتحو
 لیتحو را اسناد ،زمان آن از شیپی و چنانچه. دینما لیتحو است مقرر قرارداد در کهی شکل به و مکان و زمان در را اسناد آن

 ،حق نیا اعمال نکهیا بر مشروط ،کند رفع را اسناد در موجود انطباق عدم هرگونه مقرر، زمانی انقضا از شیپ تا تواندمی دهد،
 خسارت، همطالب حق حال،نیباا. نگذارد داریخر دستی روی نامعقول هنیهز یا نشده داریخری برا نامعقولی دشوار جادیا موجب
 «.تاس محفوظ داریخری برا همچنان است، مقرر ونیکنوانس نیا در آنچه طبق
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 و زمان در را اسناد است مکلف باشد، عیمب به راجع اسناد میتسل به ملتزم ،فروشنده چنانچه»
 . «کند میتسل قرارداد در مقرر شکل به و مکان

 92 هماد) است صادق عیب ردادقرا در وبیمع یا رمنطبقیغی کاال میتسلدرمورد  که همچنان
. شودمی شمرده قرارداد نقض زینی اسناد عیب قرارداد در منطبق اسناد میتسل عدم ،(ونیکنوانس

 نیا هالزم و است قرارداد دری اساس تیاهمی دارا( بیع و نقص فاقد اسناد) پاک اسناد میتسل
 بر حکم نیا اعمال 96.کند رد و ردینپذ را وبیمع اسناد لیتحو دارد حق داریخر که است آن سخن
 فروشنده از سوی بانک به رمنطبقیغ اسناد هارائ که معناست نیا متضمن ،یاسناد اعتبار معامله

 هم که است ذکر به الزم ،باوجود این. شودمی محسوب قرارداد نقض ،یاسناد اعتبار چارچوب در
 قبالً کهی اسنادکه  اندکرده ظورمن را امکان نیا یو.سی.پی هم و کاالی المللبین عیب ونیکنوانس

 ،کاالی المللبین عیب ونیکنوانس 91 هماد. دشو ارائه مجدداً شده، داده صیتشخ «ناقص و وبیمع»
 نکهیا جز شمارد الزم رای گریدی اضاف شرط چیه آنکهیب دهدمی را اسناد مجدد ارائه حق

 تر،قیدق عبارت به یا داده، اجازه عیب عقد کهی مهلت ظرف را ارائه نواقص و وبیع دیبا فروشنده
 خود هارائ شود،می شمرده قرارداد نقض آنچه لذا. کند رفع ،یاسناد اعتبار در مجاز مهلت ظرف
 که است اعتبارنامه در مقرر مهلت ظرف ،منطبق اسناد میتسل عدم بلکه ،ستین منطبقریغ اسناد
 .شودمی قلمداد قرارداد نقض

 داریخر یا کند برطرف را رمنطبقیغ اسناد در موجودی جزئ نواقص و وبیع تواندمی فروشنده
 مقرر 611 یو.سی.پی 46 هماد( ج) بند. کند اغماض آن از 611 یو.سی.پی 46 هماد( ج) بند حسب

 پنج مهلت ظرف را اسناد در موجودی هایناهمخوان و هاانطباق عدم موارد هیکل ،بانک که داردمی
 کهی خیتار نیآخری یعن ،یاسناد اعتبار مدت چنانچه. داد خواهد عاطال فروشنده بهی بانک روز

 مجدداً تواندمی فروشنده باشد، نشدهی منقض و بودهی باق هنوز است، معتبر خیتار آن تا اعتبارنامه
 موجود صینقا و وبیع رفع به ریدای ایجد شنهادیپ ،متعارف مهلت ظرف اگر. کند ارائه را اسناد

 انحالل حق ،داریخر و ابدینمی مصداق نیادیبن نقض ،گمانیب باشد، شتهدا وجود اسناد، در
ی ژگیو نیا بر اسناد در موجودی هایناهمخوان و هاانطباق عدم کهیدرصورت 92.ندارد را قرارداد
 با تواندمی عالوهبه بانک نسازد، واردی اخدشه و خلل ،است کاال معرف و ندهینما که اسناد

 
36. I. Schwenzer, “The Danger of Domestic Preconceived Views with respect to the Uniform 

Interpretation of the CISG: The Question of Avoidance in the Case of Nonconforming Goods and 

Documents”, (2005) 36:4 Victoria University of Wellington Law Review, pp. 795, 805. 

 :، ن.کموافق نظر دنیدی برا .97
Germany, Oberlandesgericht Koblenz, 31 January 1997, UNILEX; Switzerland, Handelsgericht Zürich 

(Commercial Court), 26 April 1995, CLOUT case No. 91. 

 ن.ک: ،مخالف نظر دنیدی برا
L. Graffi, “Case Law on the Concept of ‘Fundamental Breach’ in the Vienna Sales Convention”, Revue 
de droit des affaires internationales/International Business Law Journal 3 (2003), p. 343. 
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 گذشتی جزئی هایناهمخوان و هارتیمغا نیا از که بخواهدی و از تا کند حاصل تماس داریخر
 نیا در ،باوجود این. ستین گذشت به مکلف داریخر ولی (611 یو.سی.پی 6 هماد( ب) بند) کند
ی همکار گرییکد با دیبا نیمتعامل ،کاالی المللبین عیب ونیکنوانسموجب به گفت توانمی مقام
 و هارتیمغا موارد از گذشت بهی فیتکل یو.سی.پی مقررات سبح اگری حت لذا. کنند

 چارچوب در لهسئم نیا حکم بساچه باشد، نداشته وجود تیاهمیب وی جزئی هایناهمخوان
 و منفک داًیاکی اسناد اعتبار نکهیا رغمعلی باشد، متفاوت کاالی المللبین عیب ونیکنوانس مقررات

 هابانک که شود نیا از مانع که است آن اعتبار استقالل اصل هدف. است هیپا قرارداد ازی جدا
 نیا کهیی جا در. کنند تقحص و قیتحق ،هیپا معاملهی موضوع عیوقا و امور در باشند مجبور

 اصل نام بهی حفاظ و لیحا وجود گرید است، مطرح عیب هیپا قرارداد نیطرف خود انیم لهئمس
 اند،کرده توافق آن بر قرارداد در آنچه از فروشنده و داریخر. نیست ستهیشا و مناسب ،استقالل

 یا رتیمغا که داندمی داریخر اگر. اندآگاه که شودمی فرض کمدست ای اندآگاه کین
 نظر از که رفتیپذ دیبا ،دکننمی وارد عیمب میتسل بهی الطمه و خلل چیه ،یایناهمخوان

 و هارتیمغا دسته نیا از تینحسن اصل اساس رب است مکلفی و کاالی المللبین عیب ونیکنوانس
 ،یقرارداد تعهدات است ممکن که داردمی مقرر حاًیصر ،مؤسسه اصول. درگذرد هایناهمخوان
 عالوه،به. ردیگ قرار اصول نیا 2.5 هماد در مذکور ت،ینحسن تیرعا لزومی کل هقاعد مشمول

 ،عقد گرید طرف با دیبا قراردادی هاطرف از هریک» که داردمی اشعار مؤسسه اصول 2.4.9 هماد
ی برا رای همکار به تعهد وجود بتوان عقالً نکهیا شرط به کند،ی مساع کیتشر وی همکار

 بر در رای مشابه حکم ،کاالی المللبین عیب ونیکنوانس. «داشت انتظار ،مقابل طرف تعهداتی اجرا
 توانمی زین کاالی المللبین عیب ونیوانسکن اساس بر که است آن مشهور نظر ن،یا باوجود. ندارد

ی المللبین عیبی قراردادها بهی ضمن نحوبه راـ  یهمکار به تعهد خاصهـ  یایاضاف تعهدات
 99.افزود ونیکنوانس نیا مشمول

 از پسی حت باشد، شده نییتعی مهلت ،فروشنده تعهداتی اجرای برا عیب قدع در چنانچه
 فروشنده ،کاالی المللبین عیب ونیکنوانس 19 هماد( 4) بند وفق ع،یب قرارداد در مقرر مهلتی انقضا

 وبیمع اسناد یا وبیمعی کاال در موجود نقص و بیع تا داشت خواهد اریاخت دری ایاضاف فرصت
 تنها ،گذاشته اریاخت در الذکرفوق بند کهی حلراه از استفاده همه،نیباا. کند برطرف و کرده چاره را
 بدون را اسناد یا کاال در موجود نقص و بیع رفع بتواند فروشنده که است ریپذکانامی صورت در

 دانست دیبا 99.برساند انجام به داریخری برا نامتعارف زحمت جادیا یا( نامعقول) هموجریغ ریتأخ
ی المللبین عیب ونیکنوانس 19 هماد( 4) بند که یمجال و فرصت آن ،یاسناد اعتبار معامله در که
 

38. C. M. Bianca and M. J. Bonell, Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sales 

Convention (Milan: Guiffre, 1987), Art. 7, No. 2.3.2.2. 

39. Schwenzer, op. cit., p. 801. 
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 گرید شد،ی منقض اعتبارنامه مدت که نیهم رایز ستین فروشنده اریاخت در نوعاً کرده،ی نیبشیپ
 رای قبل نقص و بیع گونههر تا کند ارائه را اسناد مجدداً تواندنمی فروشنده و گذشته کار از کار

 و بیع ازی عار و پاک اسناد است ممکن .دشو پرداخت، اعتبار وجه ،آن متعاقب و سازد مرتفع
 ولی باشد،داشته  ارزش داریخری برا کاالست، ندهینما و معرف که ثیح آن از همچنان ،نقص

 گرید شده،ی تراض آن بر عیب عقد در آنچه وفق توافق، موردی اسناد اعتبار قیطر از وجه پرداخت
 .ستین ریپذامکان
 

 نیادیبن نقض فیتعر. 9ـ9
 نقض، کند ثابت داریخر که است آن مستلزم ،ردادقرا فسخ حق کاال،ی المللبین عیب ونیکنوانس در
  11.است بوده نیادیبن

 ازی مهم بخش منطبق، قاًیدق اسنادِ ارائه رد،یپذ انجام اعتبارنامه وفق ،پرداخت آنکه جهت
 است فموظ بانک نباشد، منطبق اعتبار در مقرر شروط با شده،ارائه اسناد چنانچه. است عیب عقد

 بخش عالوه،به منطبق، اسناد ارائه که است آن معنا نیا هالزم. کند یخوددار وجه پرداخت از
 اثباتمنظور به. دارد عهده به هیپا قرارداد اساس بر فروشنده که هست زینی تعهدات ازی مهم

 ر،یخ یا رودمی شماربه نیادیبن نقض ،عیب عقد ازی ناشی( ضمن) تعهد نیچنی فایا عدم ایآ نکهیا
. شوده میافکندی نظر کاالی المللبین عیب ونیکنوانس منظر از نیادیبن نقض فیتعر به نجایا در

 :کندمی فیتعر عبارت نیا با را نیادیبن نقض 52 هماد در ونیکنوانس
 چنان به منجر ،نقض که است نیادیبنی صورت در نیمتعامل از یکی یسو از قرارداد نقض»

 داشته انتظار قرارداد از حقبه آنچه ازی اساس رطوبه رای و که شود قرارداد مقابل طرف بهی انیز
 رای امدیپ نیچن بروز ،قرارداد از متخلف طرف نکهیا مگر سازد، بینصیب و محروم ،کند دیعا

 اوی جابه اگر[ زین] احوالواوضاع آن در نوع همان از متعارف انسان یک و نکردهی نیبشیپ واقعاً
 «.کردنمی ینیبشیپ رای امدیپ نیچن بروز ،بودمی

 عدم یک فیتوص اثر به اگر هخاص باشد، روشن و حیصر دیبا نیادیبن نقض مفهوم فیتعر
 یا داریخر به ،نیادیبن نقض عنوانبه اجرا عدم یک فیتوص: شود توجه نیادیبن نقض عنوانبه اجرا

ی المللبین عیب ونیکنوانس چارچوب در کهی حق 14؛کند فسخ را قرارداد که دهدمی حق فروشنده
 و فسخ حق بودنیاستثنائ حکمت 15.ستینگر نه آب چاره راه و دارو نیآخر چونان دیبا کاال

 
40. Arts 49 and 25 CISG. 

41. Arts 49(1)(a) and 64(1)(a) CISG. 

42. R. A. Hillmann, “Applying the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods: The Elusive Goal of Uniformity, in Review of the Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods (CISG)”, (1995) Cornell Int'l L.J. pp. 21, 30. 
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 در که افتیدر توانمی نکته نیا به تیعنا با را چاره راه نیآخر عنوانبه آن به توسل امکان
 و متعددی اجراها ضمانت و حقوق ،داریخر اجرا، عدم فرض در کاالی المللبین عیب ونیکنوانس

ی المللبین عیب ونیکنوانس 25 تا 12 موادی ط کهیی اجراها ضمانت و حقوق دارد؛ اریاخت در یمهم
 به الزام درخواست حق ،(ونیکنوانس 12 هماد) خسارت مطالبه حق همچون ،ستا شده مقرر کاال

( 5) بند) نیگزیجای کاال میتسل درخواست حق ،(ونیکنوانس 16 هماد( 4) بند) تعهد نیع انجام
 هماد) ثمن لیتقل حق یا ،(ونیکنوانس 16 هماد( 9) بند) ریتعم درخواست حق ،(ونیکنوانس 16 هماد
 کند،می تخلف خود تعهدات از هریکی فایا از داریخر که زینی فرض در(. ونیکنوانس 21

 و حقوق از دسته نیا. است فروشنده اریاخت در مشابهی اجراها ضمانت و حقوق ازی اسلسله
 .است شده انیب کاالی المللبین عیب ونیکنوانس 62 تا 64 موادی ط اجراها ضمانت
 عیب یکنواخت قانون 41 هماد در را نیادیبن نقض مفهوم هسرچشم و خاستگاه توانمی

 به نیمتعامل احد توسط قرارداد فسخ از داشت نظر در زین ماده آن .جست (سیاولی )المللبین
 عیب ونیکنوانس 52 هماد 19.آورد عملبه ممانعت ،تیاهمیب وی جزئی قراردادی هانقض استناد

 مبهم عبارات و اصطالحات ،است سیاول 41 هماد نیجانش که( 4991 ن،یو) کاالی المللبین
 و اصطالحات. دهدنمی دست به هاآن باب دری حیتوض چیه ،ونیکنوانس که داردی متعدد
 واقعاً» ،«باشد داشته انتظار حقبه» ،«سازد محرومی ریچشمگ نحوبه» همچونی عبارات

 عداد در ،«واحوالاوضاع آن در نوع همان ازی متعارف انسان» و «است نکردهی نیبشیپ
 دشوارتر را نیادیبن نقض مفهوم حیصح ریتفس بساچه که استی مبهم عبارات و اصطالحات

 حیتشر کاالی لمللابین عیب ونیکنوانس ساختار در نیادیبن نقض مفهوم ،بخش نیا در 11.سازد
 .خواهد شد

 

 یاساس تیمحروم. الف
 طرف به دیبا د،یآ شمار به نیادیبن ،یالمللبین عیب ونیکنوانس نظر از نقض آنکه منظوربه
 و حفظ که داشت یاد به دیبای انیز نیچنی بررس مقام در. سازد وارد یضرر ،عقد از متخلفریغ

 شده داده وعده هریک به عقد، حسب آنچه به نیتعاملم دو هری ابیدست از انتیص و قراردادی بقا
 هرخانیدب شرح. شودمی قلمدادی مهم محرک و زهیانگ ،یالمللبین عیب ونیکنوانس در است،

ی اساس ،ضرر ایآ نکهیا صیتشخ: »داردمی اعالم ونیکنوانس 4929 سال سینوشیپ بر ترالیآنس
 قرارداد،ی مال مبلغ المثلیف مورد، هر خاصال واحواوضاع لحاظ با دیبا ر،یخ یا است ریچشمگ و
 

43. Bianca/Bonell, op. cit., p. 206. 

44. R. Koch, “The Concept of Fundamental Breach of Contract under the United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods (CISG)”, in Pace Review of the Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods (CISG), (The Hague: Kluwer Law International, 1999), p. 185. 
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 دهیاندیز متعهدلهی هاتیفعال ریسا در نقض کهی اختالل دامنه یا نقض، ازی ناشی مال انیز مقدار
 اما. دارد نظر شده، متحمل دهیاندیز طرف کهی ضرر به ضابطه، نیا 12.«دیآ عمل به کرده، جادیا

 مؤثر ،تعهدی اجرا عدم درمان راه عنوانبه بتواند اردهو خسارتی برا غرامت پرداخت کهی حالت در
ی المللبین عیب ونیکنوانس 52 هماد در مذکوری معنا به ضرر نکهیا بر بود خواهدی انهیقر نیا افتد،
ی امدهایپ و جینتا است، تیاهم نیشتریبی دارای تجار روابط در آنچه. ندارد مصداق کاال

 16.هداتتعی ظاهری فایا نه و است یاقتصاد
 مثال، باب از. باشد توجهقابل و ریچشمگ دیبا ضرر د،یآ شماربه نیادیبن ،نقض آنکهمنظور به
 :است دادهی رأ آلمان فرانکفورت پژوهش دادگاه
 خطر به سخت چنانآن ،قرارداد هدف که است نیادیبن وی اساسی هنگام قرارداد، نقض»

 ندارد وجود قراردادی اجرا دری نفع قرارداد،متعهدله  برای گرید قرارداد، نقض هجینت در که افتدمی
 12.«بودمی آگاه بایستمی یا بوده آگاه امر نیا از واقع در ،عقد از متخلف طرف و

 که استی نفع تیاهم و ارزش است کنندهنییتع آنچه س،یسوئ بازلی مدن دادگاهی رأ مطابق
 جوهر و اصل به قرارداد طرف یک اگر سخن، گرید به 19.ندیبمی لطمه قرارداد، شرط نقض اثر در

 طرف توسط قرارداد نیادیبن نقض ،ابدین دست باشد، داشته انتظار قرارداد از بوده محق آنچه
 کانون در دهیاندیز متعهدلهی قرارداد انتظار ازی اساس تیمحروم 19.دهد، رخ میعقد از متخلف

 .ردیگمی قرار عمل مالک و است توجه
 

 یدادقرار انتظار. ب
 رایز است شده ختهیآم هم بای قرارداد انتظار مفهوم بای اساس تیمحروم مفهوم اساس، نیا بر

 متعهدلهی برای نفع گرید که کرد فیتوص نیادیبن نقض موجد رای انیز توانمی یصورت در تنها
 همچونی عبارات با دهیاندیز هلمتعهد انتظارات. نباشد رمتصو ،قراردادی اجرا رشیپذ در دهیاندیز
 آنچه» یا کاال،ی المللبین عیب ونیکنوانس 52 هماد در «داشته انتظار قرارداد از حقبهی و آنچه»
 هماد( ب) بند یا مؤسسه اصول 2.9.4 هماد( 5) بند( الف) شق در «رودمی انتظار قرارداد از حقبه

 هلمتعهد انتظارات که است دیتأک به الزم. است شده دیمق قراردادها حقوقیی اروپا اصول 9:419

 
45. See Secretariat Commentary on 1978 Draft Art. 23 (draft counterpart of CISG Art. 25), Comment 3; 

available at: <www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-25.html>. (last visited Aug. 20, 2015). 

46. Enderlein/Maskow, op. cit., p. 113. 

47. See Oberlandesgericht (Appellate Court) Frankfurt, Germany, 17 September 1991; No. 5 U 164/90, 

NJW 1992, pp. 633-635, English translation from (1993) 12 Journal of Law and Commerce 261. 

48. See Zivilgericht (Civil Court) Basel-Stadt, Switzerland, 1 March 2002; No. P 1997/482; available at: 

<www.cisgw3.law.pace.edu/cases/020301s1.html>. (last visited Aug. 20, 2015). 

49. See Landgericht (District Court) Saarbrücken, Germany, 2 July 2002; No. 8 O 49/02, (2003) 1 

Internationales Handelsrecht, pp. 27-28. 
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 و است روشن ،خود ذات در و نفسهیف شرط، نیا. باشد صیتشخ قابل قرارداد از دیبا دهیاندیز
 21.است مندرج زین انیزی نیبشیپ تیقابل شرط در عالوهبه
 

 انیزی نیبشیپ تیقابل. ج
 شده انیب الکای المللبین عیب ونیکنوانس 52 هماد در که گونهآن ،انیزی نیبشیپ تیقابل هضابط
 شده واردی نیبشیپ رقابلیغ نحوبهی ریچشمگ ضرر چنانچه که کندمی دنبال را هدف نیا است،
 طرف است دیبع نکهیا به نظر. شود نیادیبن نقض استناد به قرارداد فسخ از نیمتعامل مانع باشد،

 ارائه «معقول انسان اریمع» کند، اقرار بدان و ردیبپذ را موردنظر انیزی نیبشیپ ،قرارداد از متخلف
 ثابت دیبا الجرم ،عقد از متخلف طرف قرارداد، فسخ از مقابل طرف ممانعت منظوربه 24.است شده
 در و نوع همان از معقول انسان یک و نکردهی نیبشیپ واقع در رای منف امدیپ و اثر که کند ثابت

 .کندی نیبشیپ را آن توانستنمی زینواحوال اوضاع و طیشرا همان
 ستیبامی زمان آن در آورانیز هجینت که استی اهلحظ شود،می مطرح نجایا در کهی السؤ

 تیقابل ایآ که کندنمی مشخصی المللبین عیب ونیکنوانس 52 هماد. بودمی ینیبشیپ قابل
 اتفاق نقض کهی زمان یا است اعتبار مناط شده، منعقد قرارداد کهی الحظه در انیزی نیبشیپ

 و حقوق موجد و کنندهنییتع ،یقرارداد شروطازآنجاکه  کنندمی استدالل سندگانینو یبعض. افتاد
 مالک انیزی نیبشیپ تیقابل صیتشخی براباید  کهی الحظه است، فروشنده و داریخر تعهدات

 در رای ایاضاف اطالعات توانستمی قرارداد طرف یک وگرنه است قرارداد انعقاد هلحظ رد،یگ قرار
 توانستمی نکیا و شدمی انگاشتهی اساس نفع را آنچه ،راه نیا از و بگذارد مقابل طرف اریاخت

 استدالل نیا به اند،مخالف نظر نیا با سندگانینو گرید 25.دهد رییتغ شود، نیادیبن نقض موجب
 متخلف طرف به قرارداد لیتشک از پس کهی اطالعات گونههر به دیبا ت،ینحسن مفهومطبق  که
 29.شود توجه ده،یرس عقد از

 تیاهم واجد ،تعهد کی یاجرا که داردمی مقرر حاًیصر ،قرارداد کهیی جا در ر،یتقد هر به
 وجود ساخته، واردی نیبشیپ قابلریغ انیز، نقض نکهیا اثباتی برای اندک مجال است،ی اساس

 ممکن دارد،نمی انیب را تعهد یک تیاهم حاًیصر ،قرارداد کهی فرض در برعکس،. داشت خواهد
 21.شود ریتفسی شتریب مسامحه با قرارداد از متخلف طرف عمل است

 
 

50. See Enderlein/Maskow, op. cit., p. 115. 

51. A. Lorenz, “Fundamental Breach under the CISG”, 1998, available at: <www.cisgw3.law.pace.edu/ 

cisg/biblio/lorenz.html>. (last visited Aug. 20, 2015). 
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53. Graffi, op. cit., p. 338. 
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 و 66حقوق خصوصی وحدتی مؤسسه المللبینقراردادهای تجاری  اصول. د

 (PECL) قراردادها حقوقیی اروپا اصول
ی مؤسسه وحدت المللبینقراردادهای تجاری  اصول 2.9.4 هماد در که نیادیبنی فایا عدم مفهوم

 است، آمده قراردادها حقوقیی اروپا اصول 9:419 هماد و خصوصی )اصول مؤسسه(حقوق 
 و موافق کاالی المللبین عیب ونیکنوانس 52 هماد در مذکور نیادیبن نقض مفهوم با الجملهیف

 ،مؤسسه اصول 2.9.4 هماد( 5) بند کاال،ی المللبین عیب ونیکنوانس برخالف اما. است همانند
 نقض ازی خاص نوع که باشد استنباط نیا موجد است ممکن که را چندی موارد وواحوال اوضاع

( 5) بند از( ب) شق بخصوص حاضر، بحث نظر از 26.شماردمیبر است، نیادیبن نقض قرارداد،
 در که است 29قراردادها حقوقیی اروپا اصول 9:419 هماد( الف) بند و 22مؤسسه اصول 2.9.4 هماد

 هم. است تیاهم انیشا کاال،ی المللبین عیب ونیکنوانس منظر از نیدایبن نقض اصطالح فهم مقام
 حقوقیی اروپا اصول 9:419 هماد( الف) بند هم و مؤسسه اصول 2.9.4 هماد( 5) بند از( ب) شق

 متابعت ،باشند کردهی تراض ضمناً یا حاًیصر ،نیمتعامل چنانچه که دارندمی مقرر دو هر قراردادها
 نیمتعامل کهی تعهدات از انحراف گونههر .استی اساس تیاهم دارایی ادقرارد شروط از قیدق
 اراده تیحاکم اصل با منطبق نیا. شود قلمدادی اساس نقض دیبا دارند، عهده به عقدموجب به

 نیادیبن نقض قرارداد، نقض آن در که رای موارد دهدمی اجازه نیمتعامل به کهی اصل است،
 .کنندی تراض آن بر و نییتع خود بود، خواهد

 است، اراده تیحاکم اصل انگریب که کاالی المللبین عیب ونیکنوانس 6 هماد مطابق
 ونیکنوانس 52 هماد مقررات و طیشرا برخالف قراردادشان از بخش هر در توانندمی نیمتعامل
 دری امر چه نکهیا باب در خودشان خاصی ارهایمعدرباره  ،راه نیا از و کنندی تراض

ی المللبین عیب ونیکنوانس. ندکن توافق شد، خواهد محسوب نیادیبن نقض ،قرارداد چارچوب
 شروط و مفاد بهی دهشکل جهت دارانیخر و فروشندگانی آزاد به که ندارد آن آهنگ کاال

 تعهد تیماه و نوع کندمی اقتضا اراده تیحاکم اصل ن،یبنابرا 29.آورد واردی خلل معامالتشان
 نظر در باشد،ی اساس تیاهم دارای است ممکن تعهد قیدق انجام آند درمور کهی قرارداد

 
55. Unidroit Principles  

56. Official Comments to the articles of the UNIDROIT Principles (2004 edition); see comment 3 on 

Art. 7.3.1 UNIDROIT Principles. 

 عدم معادل ،تعهد کی یاجرا عدم نکهیا صیتشخ در: »داردمی مقرر مؤسسه اصول 2.9.4 هماد( 5) بند از( ب) شق. 67

 است، نشده فایا کهی تعهد از قیدق متابعت( ب: ... )کرد توجه ریز امور به دیبا ژهیوبه ر،یخ یا شودمی شمرده نیادیبنی اجرا
 . «باشد قرارداد دری اساس تیاهمی دارا

 دارد قرارداد در نیادیبن وی اساس هجنب تعهد کی یفایا عدم: »داردمی مقرر قراردادها حقوقیی اروپا اصول 9:419 هماد .69

 .«باشد قرارداد دری اساس تیاهم دارای ،هدتع آن از قیدق متابعت( الف: )اگر

59. Honnold, supra note 24, at para. 74, p. 77. 
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 تعهد یک از قیدق متابعت ،کاالی المللبین عیب ونیکنوانس مشمول قرارداد اگر. شود گرفته
 معادل تواندمی تعهدی اجرا مقرر اریمع ازی جزئ انحراف بداند، الزم را فروشنده یا داریخر

 61.دیآ حساب به قرارداد نیادیبن نقض

 

 است؟ نیادیبن نقض وب،یمع اسناد میتسل ایآ. 1
 اعتبارنامه مفاد و شروط با منطبق قاًیدق کهی اسناد میتسل به فروشنده تعهد از کنون تا مقاله نیا

 عیب قرارداد از مستقل و جدا ،همعامل کی یاسناد اعتبار که شد روشن. است کرده بحث باشد،
 آن هارائ کهی اسناد شود، پرداخت ثمن نکهیامنظور به که ستین دیتردی جا گر،یدی سو از. است

 بانک ،صورت نیا ریغ در رایز باشد منطبق دیبا است، شده دانسته الزمی اسناد اعتبار اساس بر
 ،فروشنده کهی فرض در ،داریخر ایآ نکهیا صیتشخی برا. کرد خواهد امتناع پرداخت از الجرم
 مفهوم ،حق دارد قرارداد را فسخ کند یا خیر است، کرده نقض را منطبق اسناد میتسل به خود تعهد
 .شد داده شرح مقاله چهارم بخش در نیادیبن نقض

 نیادیبن نقض موارد در تنها را قرارداد فسخ حق که ثیح آن از کاالی المللبین عیب ونیکنوانس
 و ،ییکاال دهدمی هاجاز نیمتعامل به کهی تجار عرف از رسدمی نظر به است، نهاده اریاخت در

 ولو کند رد ست،ین منطبقی قرارداد مشخصات و اوصاف با قاًیدق که رای اسناد آن، از ترمهم
 استی فکر نیا 64.است افتاده دور باشد،ی اندکی عمل تیاهمی دارا انطباق عدم و اختالف آنکه
به آن  اردادهاقر حقوقیی اروپا اصول و مؤسسه اصول در مندرج مرتبط احکام و مقررات در که

 تواننمی کاالی المللبین عیب ونیکنوانس مواد ازیک هیچ در را شهیاند نیا کنیل است توجه شده
 رد،یگ صورتی اسناد اعتبار قیطر به پرداخت که کند شرط قرارداد اگر که است شده گفته. یافت

 «نقص و بیع ازی عار و پاک» ،جهت هر از دیبا اسناد که است آن متضمن خود ،شرط نیا
 را معنا نیا ،شونزر هدیعق به 65.کند فسخ را قرارداد تواندمی داریخر ،صورت نیا ریغ در .باشد
 را یو.سی.پی البد نیمتعامل 69.کرد استنتاج 611 یو.سی.پی 41 هماد( الف)بند از ماًیمستق توانمی
 یو.سی.پی خود با این 61.کنندمی توافق امر نیا بر معموالً که همچنان اند،گنجانده قراردادشان در
 

60. H. El-Saghir, “Fundamental Breach: Remarks on the Manner in which the Principles of European 

Contract Law May be Used to Interpret or Supplement Art. 25 CISG’, July 2000, available online at: 
<www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/pecl-comp25.html>. (last visited Aug. 20, 2015). 

61. J. Yovel, “Seller’s Right to Avoid the Contract in International Transactions: Comparative Analysis 

of the Respective Provisions in the CISG (Art. 64) and in the PECL”, June 2005, available at: 
<www.cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/yovel64.html>. (last visited Aug. 20, 2015). 

62. Schwenzer, op. cit., p. 805. 

63. Ibid., p. 805. 

 .کندمی استناد ،ی(الدیم 4999 سالی زنگربا) 211 یو.سی.پی ییعن ،یو.سی.پیی قبل شیرایو 49 هماد( الف) بند به شوزنر

 ن.ک: ،نمونهعنوان به .51
Goode, op. cit., pp. 968-969. 
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 در که دیآمیدر اجرا بهی صورت در تنها یو.سی.پی کندمی حیتصر که است منطبق و سازگار زین
 عیب ونیکنوانس 9 هماد( 5) بند ،الوصفمع(. 611 یو.سی.پی 4 هماد. )باشد شده شرط ،قرارداد

. را رعایت کنند جیرا عرفاند که ملتزم و مأخوذ قاعدتاً ،نیمتعامل که داردمی مقرر کاالی المللبین
 و عرف هنیزم و بافت دری المللبین عیبی قراردادها که را تیواقع نیا ،یالمللبین عیب ونیکنوانس
 تیتبع. زندمی دییتأ مهر آن بر و شناسدمی تیرسم به تصراح با شود،می منعقدی تجار رسوم

ی جای تجار رسوم و عرف قلمرو و عداد در کامالً تواندمی یاسناد طیشرا از موموبه و قیدق
 ن،یبنابرا. استی المللبینی بانکدار جیرا وی جار عرف ازی بازتاب خود ،یو.سی.پی هینشر 62.ردیگ

 از پرداخت به شانیا که نیهم باشند، نکرده شرط قراردادشان در را یو.سی.پی ،نیمتعامل اگری حت
 . است شانیتراضی ضمن مفاد جزء ،قیدق انطباق اصل کنند،ی تراضی اسناد اعتبار قیطر

 4929 سال سینوشیپ بر ترالیآنس هرخانیدب شرح ،یکل طوربهی اسناد نقض خصوص در
 سینوشیپ در نیادیبن نقض مفهوم که ردیپذمی تصراح با 66،یالمللبین عیب ونیکنوانس
 بر ترالیآنس هرخانیدب شرح در. ستینی اسناد عیب هنیزم در موجود عرف هدهندانعکاس ،ونیکنوانس

 62:آمده است ونیکنوانس 4929 سال سینوشیپ
 نقض که کند فسخ را قرارداد تواندمی یصورت در تنها صولاالیعل داریخر که حکم نیا»

 عیب اقسام ریسا و «فیس» قرارداد در جیرا عرف با موافق باشد، داشته وجود قرارداد نیادیبن
 در فروشندهی سو از شدهارائه اسناد که دارد وجودی عموم یاقاعده نکهیا به نظر. ستینی اسناد
 داده اریاخت ،موارد شتریب در دارانیخر به باشد، قرارداد با قیدق مطابقت در دیبای اسناد عیب همعامل
 نکهیا ولواسناد را نپذیرند،  باشد، داشته وجود اسناد در رتیمغا یا انطباق عدم اگر که است شده
 .«باشد داشتهی زیناچ و اندکی عمل تیاهم ،رتیمغا یا اقبانط عدم آن

 به را راه حاًیصر ونیکنوانس 4929 سال سینوشیپ بر ترالیآنس هرخانیدب شرح ب،یترت نیبد
 اصل همچون کاالست،ی المللبین عیب ونیکنوانس از خارج هاآن خاستگاه و منشأ کهی اصولی رو

 است شده میتنظی نحوبه کاالی المللبین عیب نویکنوانس که است راست. دیگشامی ق،یدق انطباق
 خود چارچوب در زیچ هر از شیب و نخست هوهل در دیبا آن مقررات به راجع مسائل که

 عیب ونیکنوانس 2 هماد) شود استخراج ونیکنوانس خود بطن از حلراه و شود داده پاسخ ونیکنوانس
 و عیب قرارداد نوع به دیبا که شودمی استفاده ،شد نقل فوق در کهی عبارت از اما ،(کاالی المللبین

 
65. J. Yovel, “Buyer's Right to Avoid the Contract: Comparison between Provisions of the CISG (Art. 

49) and the Counterpart Provisions of the PECL (Art. 9:301, 9:303 and 8:106)’, June 2005, available at: 
<www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/yovel49.html>. (last visited Aug. 20, 2015). 

66. Commentary on the 1978 Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods (UN 

DOC. A/CONF. 97/5), available online at: <www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/>. (last visited 

Aug. 20, 2015). 

67. On Draft Art. 45 at para. 7. 
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 .داشت توجه زین قرارداد نوع آن در جیرای تجار عرف
. دریافت بهتر ،مؤسسه اصول 2.9.4 هماد( 5) بند از( ب) شق به تیعنا با توانمی را معنا نیا

 بر است هنشد اجرا کهی تعهد از قیدق متابعت ایآکه باید توجه شود که  دارد حیتصر مقرره نیا
 است، عمل مالک و شودآنچه بدان توجه می هذا،یعل. هن یا داردی اساس تیاهم ،قرارداد اساس
 کهاست ی قرارداد تعهد نوع ،است توجه محلآنچه  بلکه ستین اجرا عدمی واقع تیاهم و شدت

یی پاارو اصول 9:419 هماد( الف) بنددرمورد  گفته نیهم 69.دارد تیاهم قیدقی اجرا آندرمورد 
 قراردادی اساس هجنب تعهد، از قیدق تیتبع» اگر داردمی مقرر که است صادق قراردادها حقوق
 حقوقیی اروپا اصول شرح. است نیادیبن قرارداد، به نسبت تعهد کی یاجرا عدم ،«باشد

 کنندهنییتع عامل بلکه ست،ین نقضی واقع شدت و تیاهم مؤثر، عامل که داردمی انیب قراردادها
 واست  قرارداد به قیدق التزام وی بندیپا بر نیمتعامل توافق دارد،ی اساس تیاهم ، کهابطهض و

 از را قرارداد و زندمی قرارداد هشیر به شهیت ،تعهد از انحراف هرگونه نکهیا بر شانیای تراض
 الذمهیبر قرارداد ازی ناش تعهدات از ابدیمی حق ،مقابل طرفکه نحویبه کندمی یته اساس

  69.شود استنتاج قراردادی ضمن یا حیصر شروط ازی تراض نیا است ممکن. شود
 قرارداد طرف یک کهیدرصورت کند شرط حیصری زبان به قرارداد است ممکن ن،یبنابرا
ی شرط نیچن اثر. کند منحل را قرارداد تواندمی عقد گرید طرف شود،ی نقض هرگونه مرتکب

 رونیازا 21.شود محسوب نیادیبن قصور دیبا مقرر عهداتتی اجرا در قصور هرگونه که است آن
 امر نیا که همچنان است، مطلوب ،عیب قرارداد یک دری اسناد تعهدات از قیدق تیتبع لزوم

 یمنطق 24.است هماهنگ و همسوی اسناد اعتبارات در قیدق مطابقت لزوم شرط بای کل طوربه
 نحوبه شانیا اند،کرده توافقی اسناد اعتبار روش به پرداخت بر نیمتعامل چنانچه که این است

 ،اسناد قیدق تمطابق رایز اندکرده توافق زین عیب هیپا قرارداد در اسناد قیدق مطابقت بری ضمن
 تعهدات هم ،عیب قرارداد چنانچه ؛است معامالت نیا در اسناد میتسل بر حاکم مهم اصل
 ندهشفرو هذم بر را( کاال میتسلی )کیزیف تعهدات هم وی( اسناد اعتبار هواسطبهی )اسناد

 91 هماد 25.کند فایا را تعهد دو هر که است فروشنده هعهد بر صورت نیا در .گذاردمی
 را آن به راجع اسناد هیکل[ و] عیمب» که دکنمی ملزم را فروشنده کاال،ی المللبین عیب ونیکنوانس

 
68. See Comment 3(b) on Art. 7.3.1 UNIDROIT Principles, supra note 55. 

69. Ole Lando & Hugh Beale (eds), Principles of European Contract Law: Parts I and II (The Hague: 

Kluwer Law International, 2000), Comment and Notes to Art. 8:103 PECL, pp. 372-377. 

70. Ibid., Comment B. 

71. S.I.A.T di dal Ferro v. Tradox Overseas SA [1980] 1 Lloyd's Rep. 53 at 62. 

 کندمی مطرح را سؤال نیای انکار استفهام نحوبه ،یسیانگل دادرس ،(.Megaw L. J) مگاو لردی قاض فوق،ی سیانگل هپروند در
 ؟است دفاع قابل یا مطلوب ،یاسناد اعتبارات در و عیبی قراردادها دری اسناد تعهدات نیب نینهاد تفاوت ایآ که

72. Mullis, op. cit., p. 346. 



  ... نقض بنیادین در قراردادهای بیع اسنادی: دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق  
____________________________________________________________________ 

622 

در  را ایجداگانه تعهدات ،راردادق است ممکن که کندمی قیتصد ساننیبد و ،«کند میتسل
 . کند جادیا اسناد و کاال با ارتباط
 

 جهینت
 محسوب «نیادیبن» ،کاالی المللبین عیب ونیکنوانس در مذکور مفهوم بهی صورت در قرارداد نقض

 از حقبه آنچه ازی اساس نحوبه رای و که شود مقابل طرف بهی انیز چنان» به منجر که شودمی
 واجبی حت و دهدمی اجازه مفهوم نیا 29.«کند محروم و بینصیب داشته، انتظار[ عیب] قرارداد

 داشته انتظار قرارداد از بوده محق ،دهیاندیز متعهدله آنچه سنجش وی ابیارز در که شماردمی
 با منطبق قاًیدق کهی اسناد میتسل عدم ایآ نکهیا. شود گرفته نظر دری تجار هنیزم و عرف باشد،
 وجوپرس با تنها شود،نمی یا شودمی شمرده هیپا قرارداد نیادیبن نقض باشد،ی اسناد تباراع مفاد

 حقبه داریخر. است صیتشخ قابل باشد، داشته انتظار عیب قرارداد حسب دارد حق داریخر آنچه در
 ـ ارددرا  بازار در رشیپذ تیقابلتنها نه که کند افتیدری اسناد که باشد داشته انتظار تواندمی

 پرداخت که باشدی اسناد ،آن بر افزون بلکه ـ اندبهرهیب آن از نوعاً ،رمنطبقیغ اسناد کهی وصف
 .داشت خواهدی پ در را بانک توسط ثمن

 دیتردیب کاالی المللبین عیب ونیکنوانس 52 هماد هرچند که است شده شنهادیپ مقاله نیا در
 قراردادی جد نقض موارد به محدود تنها ،راردادق فسخ حق که دارد نظر دری کل اصل عنوانبه
 و طیشرا چنانچه. کنندی تراض اصل نیا برخالف بتوانند دیبا نیمتعامل که رفتیپذ دیبا ،شود هیپا

 و 6 مواد کند، اقتضا را تیاهمیب وی جزئی هانقض جهت به قرارداد فسخ ،یتجارواحوال اوضاع
 اصول و مؤسسه اصول در موجود مرتبط مواد همراه به هچنانچ کاالی المللبین عیب ونیکنوانس 9

 که دکنمی ریپذامکان نیادیبن نقض از رای ریتفس شود، گرفته نظر در قراردادها حقوقیی اروپا
 را قرارداد فسخ که شودنمی محسوبی جد قدرآن معموالً که شودمی نقض ازی انواع هرندیدربرگ
 عیب ونیکنوانس شمول از را قراردادشان دهدمی اجازه نیملمتعا به یادشده مواد. دهد جلوه هموج
 که کنند شرط ،پرداخت روش عنوانبهی اسناد اعتبار بر توافق قیطر از و سازند خارجی المللبین

 9 هماد( 4) بند) شود درج قراردادشان در ق،یدق انطباق اصل المثلیف گر،یدی جاری هاعرف
 ازی کی یسو از اجرا در تیاهمیب وی جزئ ظاهراً بیع یک (.کاالی المللبین عیب ونیکنوانس
 کردهی تراض امر نیا بر عیب قرارداد در نیمتعامل اگر ،شد خواهد محسوب نیادیبن نقض ،نیمتعامل
 محسوب نیادیبن نقض ،خاص تعهد نقض که کنندمی حیتصر نیمتعامل کهیی جا در. باشند
 .شود هداد اثر بیترت ،قصد آن به دیبا شد، خواهد

 نیادیبن نقض ،رمنطبقیغ اسناد میتسل که رفتیپذ دیبای اسناد اعتبار معامالتدرمورد 
 

73. Art. 25 CISG. 
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( اعتبار وجه) ثمن پرداخت از بانک که است آن ،نقض نیا هجینت اگرچه شود،می محسوب
 هعهد به حال،نیباا. است داریخری محور وی اصل تعهدات ازی یک ،ثمن هیتأد. کندمی یخوددار

 نیا منطبق، اسناد میتسل در قصور. بپردازد را( اعتبار وجه) ثمن بخواهد بانک از که ستا فروشنده
 ،فروشنده هرچند بپردازد، را ثمن خود باشد فمکل داریخر که داشت نخواهدی پ در را جهینت

 مهم توافقات ازی کی ،یاسناد اعتبار قیطر به پرداخت. باشد کرده میتسل قرارداد با منطبقی کاال
 خواهد ریناگز که هموست گذارد، پا ریز را توافق نیا ،نیمتعامل ازی یک اگر. است عیب راردادق در

 .قرارداد گرید طرف نه شود متحمل را آنی امدهایپ و جینتا بود
 نیمتعامل. است نیادیبن نقض صیتشخ در مهم عامل ،یقرارداد تعهد عتیطب و نوع هذا،یعل

 دهدمی حق مقابل طرف به قرارداد نقض گونههر که کنندی تراض ضمناً یا حاًیصر توانندمی
ی قرارداد شروط قیدق تیرعا که باشند کرده توافق نیمتعامل است ممکن. کند منحل را قرارداد
 نیادیبن نقض الجرم ،انحراف نیتریجزئ و نیترکوچکی حت و استی اساس تیاهم دارای

 که است صادق زینیی جا در گفته نیا که تاس شده نظر ابراز مقام، نیا در. شد خواهد محسوب
 است ممکن نیهمچن .شود آورده قرارداد دری شرط نیچن اندنکرده توافق حاًیصر ،نیمتعامل

 استخراج ،قرارداد نوع آن با توأمی تجار رسوم و عرف و قرارداد نوع از صرفاً ،قیدق متابعت فیتکل
ی المللبین عیب ونیکنوانس 52 هماد ریتفس در داسنا همبادلی هایژگیو هرحال،به. شود استنباط و

 توافق نیمتعامل چنانچه که دارد داللت اًیقو ،یاسناد اعتبارات عرف. ردیگ قرار نظرمد دیبا کاال
 اصل اندکرده توافق زمانهم طوربه شانیا رد،یگ انجامی اسناد اعتبار روش به پرداخت اندکرده

 .کند حکومت زین عیب هیپا ردادقرا در اسناد میتسل بر قیدق انطباق
 بر عقد اساس بر که شودی تعهداتی اجرا از فروشنده مانع ستین مجاز داریخر گر،یدی سو از
 فروشنده با معقول و ستهیشا طوربه که دارد عهدهبهی ضمنی تعهدی و برعکس،. دارد عهده

 خصوص نیهم در. دماین میتسل نقص و بیع فاقد و حیصح اسناد دبتوان فروشنده تاکند ی همکار
 اعتبار در آنچه ازی ترعیوس و تریکل شروط بر عیب قرارداد در نیمتعامل چنانچه که شد متذکر دیبا

ی هایناهمخوان یا هاانطباق عدم از بخواهد خریدار از بانک و کنندی تراض شده آوردهی اسناد
 اسناد ست،ینی اسناد اعتبار ادمف با منطبق ،اسناد نکهیا استشهاد به او اما کند، گذشتی مشخص

 در اسناد کهیدرصورت. شود محسوب داریخر جانب از قرارداد نقض است ممکن نیا ،ردینپذ را
 داریخر عمل نیا باشد، منطبق اندکردهی تراض آن بر شانعیب قرارداد در نیمتعامل آنچه با امر واقع

 .شد خواهد محسوب پرداخت از ناروا امتناع ،جهینت ثیح از
 ،کاالی المللبین عیب ونیکنوانس مهم اصول ازی یک که شودمی دیتأک گرید بار یک نجایا در

 و اجرا ضمانت ،قرارداد فسخ زینی اسناد اعتبار معامالت در. است قراردادی بقا و حفظ لزوم
 گرید ازیک هیچ آنکه از پس هانت. آوردی رو نه آب دیبا مرحله نیآخر در که استی درمان
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 دینبا. کند فسخ را قرارداد داشت خواهد حق داریخر فتاد،ین کارگر ،درمان طرق و جبرانی هاراه
 هر از شیپ و شیب ن،یمتعامل دو هر. شود اتخاذ بوالهوسانه وی سرسر ،قرارداد فسخ به میتصم

ی سو از تعهدی اجرا مانع و کنندی بانیپشت و تیتقو دارند معامله از که رای هدف متعهدند ز،یچ
 .ندشون مقابل طرف
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