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 نگاهي اجمالي بر اينکوترمز و آخرين تغییرات آن :

 اينکوترمزهدف و قلمرو   -0

هدف از اینکوترمز ارائه مجموعه ای از میررات بین المللی برای تفسیر متداول ترین     

اهطلحات مورد استفاده در تجارت خارجی است. بدین ترتیب از چنتدگانگی تفستیر ایتن    

ای اهطلحات در کشورهای مختلف پرهیز می شود یتا حتداقل تتا میتزان قابتل ملحظته       

 یابد.کاه  می

اغلب ررفین قرارداد از روشهای تجاری مختلف کشور میابل بی ارلع هستند و ایتن     

تواند موجب سوء تفاهم، اختلف و دعاوی حیتوقی، اتتلف وقتت و هترف پتول      موضوع می

( اولین بتار در  ICCزیادی شود. به منظور رفع چنین مشکلتی اتاق بازرگانی بین المللی )

بین المللی را برای تفسیر اهطلحات تجاری منتشر کرد ای از میررات مجموعه 1936سال 

، 1982، 1976، 1967، 1953موستوم شتد. بعتدا در ستالهای     « 1936اینکتوترمز  »که بته  

به منظور انطباق با روش های معمتول تجتارت    2212و آخرین بار در سال  2222، 1992

شود که قلمرو کید میاهلحات و اضافاتی در آن هورت گرفته است. تا ،بین المللی جاری 

اینکوترمز به موضوعاتی که مربوط به حیوق و وظایف ررفین قرارداد فتروش بتا توجته بته     

مانند نرم افزار رایانه( « ناملموس»آن و نه « ملموس»تحویل کالی فروخته شده )به مفهوم 

 گردد.محدود می

ل اینکه اغلب اینکوترمز دو تصور اشتباه بسیار متدوال وجود دارد. او،در مورد اینکوترمز  

کنند تا قرارداد فروش. دوم اینکه گتاهی بته   را اهطلحات مربوط به قرارداد حمل تلیی می

اشتباه تصور می کنند اینکوترمز ناظر بر تمام وظایفی است که ررفین ممکتن استت مایتل    

 باشند آن را در قرارداد فروش بگنجانند.

مللی تاکید کرده است اینکوترمز هرفا محتدود  همانطور که همیشه اتاق بازرگانی بین ال

می شود به رابطته بتین فروشتنده و خریتداران تحتت قترار داد فتروش و آنهتم در برختی          

 های کامل مشخص.زمینه
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ضمن اینکه برای هادر کنندگان و وارد کنندگان حائز اهمیتت زیتاد استت کته ارتبتاط      

للی )کال( را کته در آن عتلوه بتر    علمی بین قرار دادهای مختلف مربوط به فروش بین الم

قرار داد فروش قرار داد حمل قرار داد بیمه و قرار داد تامین مالی نیز مورد نیاز متی باشتد   

شود به یکی از این قراردادها یعنی قترار داد  مدنظر داشته باشند. اینکوترمز فیط مربوط می

 فروش.

اینکتوترمز ختاص الزمتا بتر ستایر      معهذا توافق ررفین در مورد استفاده از یك اهطلح 

یتا    CFRقراردادها نیز تاثیر می گذارد مثل اگر فروشنده ای با قرار داد مبتنی بر شترایط   

CIF     موافیت کند نمی تواند قرار داد را بجز از رریق حمل دریایی از رریتق شتیوه حمتل

ریایی دیگری را بته  دیگری اجرا نماید. زیرا که ربق شرایط مذکور باید بارنامه یا هر سند د

خریدار ارائه نماید که در هتورت استتفاده از روش حمتل دیگتری تستلیم چنتین متدرکی        

 امکانپذیر نیست.

بعلوه سند حمل قید شده در اعتبار اسنادی الزما مربوط بته وستیله حمتل متورد نظتر      

یفته  باشد. ثانیا اینکوترمز با برختی از وظتایف و تکتالیف معتین ستروکار دارد ماننتد وظ      می

فروشنده در مورد قرار دادن کال در اختیار خریدار یا تسلیم و تحویل آن جهتت حمتل یتا    

تحویل در میصد و همچنین وظایف مربوط به تیسیم خطر )ریسك( بین ررفین در متوارد  

 مذکور .

شود عبارتند از ترخیص کال برای هدور وظایف دیگری که اینکوترمز به آنها مربوط می 

همچنتین تکلیتف   ، وظایف خریدار در مورد تحویل گرفتن کتال   ،ه بندی کال بست، و ورود 

اثبات اینکه وظایف مربوط کامل انجام شده است می باشد. اگر چه اینکوترمز برای اجترای  

قرار داد فروش فوق العاده مهم می باشد ولتی بستیاری از مشتکلتی کته ممکتن استت در       

کیت )کال( و سایر حیتوق مالکیتت ناشتی از آن و نیتص     قرارداد بوجود آید مانند انتیال مال

 قرار داد و عواقب برائت از مسئولیت در موارد خاص ارتباری با اینکوترمز ندارد.

باید متذکر شد که هدف این نیست که اینکوترمز جایگزین آن دسته از شرایط قرار داد 

ك قرارد اد کامل فروش مورد اعلم از شرایط استاندارد و یا شرایط ناشی از مذکرات که در ی

نیاز است بشود بطور کلی اینکوترمز با عواقب ناشتی از نیتق قترار داد و هتر گونته ستلب       
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مسئوولیت ناشی از موانع مختلف ربطی ندارد. اینگونه مسائل باید با شترایطی کته در قترار    

 داد فروش میرر می شود و قوانین حاکم حل و فصل گردد.

در موارد فتروش کتال جهتت تحویتل در محتدوده فراملتی و در       همیشه ابتدا اینکوترمز 

معهذا عمل در مواردی که اینکوترمز  ،نتیجه شرایط تجارت بین المللی کاربرد داشته است 

حتی در قراردادهای فروش هرفا داخلی نیز گنجانده می شود . در این هورت بندهای الف 

متواد کته در ارتبتاط بتا هتادرات و      و همینطور شرایط دیگر ذکر شتده در ستایر    2و ب  2

 باشد کاربرد فراوان دارد.واردات می

 علت باز نگري اينکوترمز -0 

علت اهلی بازنگری مکرر اینکوترمز نیاز به تطبیق آن با روش معمول تجتاری روز متی   

( بته منظتور     FCA)اکنتون    Carrier   freeشترط   1982باشد. بدین لحاظ در ستال  

عددی که نیطه تحویل کال در تجارت از رریق حمل دریایی دیگر نیطته  انطباق با موارد مت

باشد، بلکه نیطه تحویتل در خشتکی   )یعنی عبور از نرده لبه کشتی( نمی FOBموسوم به 

است و قبل از بارگیری روی عرشه کشتی یا در محلی که کال در کانتینر به منظور حمل از 

شترایط   1992در بازنگری اینکوترمز در سال  رریق دریا یا حمل مرکب بارچینی می شود.

مربوط به وظایف فروشنده در تهیه مدارك تحویل )کال( اجتازه داده شتد. در متواردی کته     

( جتایگزین استناد   EDIهای اکترونیکی )ررفین با ارتباط اکترنیکی موافیت کرده اند، پیام

هیه و ارائه اینکتوترمز بته   شود تا تشود. لزم به گفتن نیست که مرتبا تلش میکاغذی می

 نحوی بهبود یابد تا موجب تسهیل در کاربرد عملی آن گردد.

 0222اينکوترمز  -3   

در جریان بازنگری اینکوترمز که حدود دو سال بطور انجامید اتاق بازرگانی بین المللتی  

ها را های ملی نظرات و بازتابهای مربوط به پی  نویس با استعلم و دعوت از رریق کمیته 

که توسط ریف بسیار وسیعی از تجار در سراسر دنیا ارائه شتده بتود جمتع آوری کترد. در     

شود بازنگری جدید نستبت بته بازنگریهتای    حیییت جای سپاسگزاری است که مشاهده می
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قبلی مورد توجه بیشتری از ررف استفاده کنندگان آن در سراسر دنیا قترار گرفتته استت.    

تغییراتتی   1992باشد که در میایسه بتا اینکتوترمز   می 2222ترمز نتیجه این گفتمان اینکو

یافته است. البته واضح است که اکنون اینکوترمز از میبولیت جهانی برخوردار است و بنتابر  

این اتاق بازرگانی بین المللی تصمیم گرفته است که این شهرت جهانی را حفظ و به همین 

ررف دیگر اقدامات جدی در جهت ارمینان از اینکه  لحاظ از انجام تغییرات پرهیز کند. از

بوضوح و دقییا منعکس کننده فعالیتت تجتاری    2222عبارات بکار برده شده در اینکوترمز 

 باشد هورت پذیرفته است. مضافا اینکه تغییرات اساسی در دو زمینه انجام گرفته است.

 DEQو  FASوظایف ترخیص از گمرك و پرداخت حیوق گمرکی در شرایط   -

 FCAوظایف بارگیری و تخلیه در شراط    -

تمام تغییرات اعتم از اساستی یتا رستمی بته تحیییتات کامتل از استتفاده کننتدگان از          

 1992اینکوترمز انجام شده است و بخصتوص در خواستتها و پرسشتهای دریتافتی از ستال      

کننتدگان  توسط گروه کارشناسی اینکتوترمز کته بترای ارئته ختدمات بیشتتر بته استتفاده         

 اینکوترمز تشکیل شده مدنظر قرار گرفته است.

 منظور نمودن اينکوترمز در قرار داد فروش -4

با توجه به تغییراتی که هر از گاه در اینکوترمز داده می شود این نکته اهمیت دارد کته  

ررفین قراردادی که مایلند اینکوترمز را در قرار داد فروش خود منظور نمایند باید همیشه 

هراحتا به نسخه شماره جاری اینکوترمز اشاره نمایند. این موضوع ممکتن استت بستادگی    

های استاندارد قرار داد یتا فرمهتای ستفارش     نادیده گرفته شود مثل در موارد که در نمونه

کال که توسط بازرگانان استفاده می شود به نسخه قبلی اینکوترمز اشاره شده باشد. اشتاره  

جاری ممکن است بعدا در مورد اینکه آیتا قصتد رترفین منظتور نمتودن      نکردن به نسخه 

ررفین منظور نمودن نسخه جاری یا نسخه قبلی در قرار داد شان بوده است موجتب بتروز   

استتفاده کننتد بایتد     2222اختلف شود. بنابر این بازرگانانی که قصد دارنتد از اینکتوترمز   

 بر قرارداد آنها حاکم است. « 2222اینکوترمز » بوضوح مشخص نمایند که 
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 ـ ساختار اينکوترمز5 

برای سهولت درك، میررات به چهار گروه مختلتف پایته تیستیم شتدند      1992در سال 

گروه اول شرایطی که فروشنده براساس آن کتال را در محورته فعالیتت ختود بته خریتدار       

توسط خریدار به  گروه دوم شرایطی که فروشنده کال را در محل تعیین شده”. E“دهد می

گروه سوم شترایط و اهتطلحاتی کته فروشتنده قترارداد      ”. E“دهدحمل کننده تحویل می

هتای اضتافه   حمل را بدون قبول ریسك مسئولیت فیدان یا خسارت وارد به کال یتا هزینته  

و نهایتتا  گتروه   ” C“کنتد  شود منعید میهای اضافه که بعد از حمل و ارسال واقع میهزینه

ها و مسئولیت آوردن کال به میصتد را  ایطی که براساس آن فروشنده کلیه هزینهچهارم شر

 ”.D“بعهده دارد 

 فهرست زیر براساس ربیه بندی مذکور تهیه شده است.

 Departure   عزیمت خروج E-گروه   

 EXW تحویل در محل کار )محل تعیین شده(

 Main Carriage unpaid کرایه حمل اهلی پرداخت نشده -Fگروه 

 FCA تحویل به حمل کننده )محل تعیین شده(

 FAS تحویل در کنار کشتی )بندر مبدأ تعیین شده(

 FOB تحویل روی عرشه )بندر حمل تعیین شده(

 Main Carriage paid کرایه حمل اهلی پرداخت شده -Cگروه 

 CFR ارزش هزینه و کرایه حمل )بندر میصد تعیین شده(

 CIF حمل )بندر میصد تعیین شده(ارزش هزینه بیمه و کرایه 

 CPT کرایه حمل پرداخت شده تا )میصد تعیین شده(

 CIP کرایه حمل و بیمه پرداخت شده )میصد تعیین شده(

 Arrival ورود -Dگروه 

 DAF تحویل در مرز )نام مرز تعیین شده(

 DES تحویل از کشتی )بندر میصد تعیین شده(
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 DEQ شده( تحویل در بارانداز )بندر میصد تعیین

 DDU تحویل عوارض پرداخت نشده )میصد تعیین شده(

 DDP تحویل عوارض پرداخت شده )میصد تعیین شده(

وظایف رترفین ربتق    1992ضمنا در مورد همه اهطلحات و شرایط مانند اینکوترمز  

انتد کته هتر عنتوان در قستمت فروشتنده       بندی شدهعنوان ربیه 12میررات مربوط تحت 

 باشد.یت خریدار نسبت به همان موضوع میموقع« بازتاب»

 ترمینولوژي -6 

نهایت کوش  بعمل آمده است که عبارت مختلفتی کته    2222هنگام تدوین اینکوترمز 

شود یکنواخت باشد و بدین ترتیب از استتفاده از  در کلیه میررات سیزده گانه بکار برده می

تیب از استفاده از عبارات مختلف عبارت مختلف که دارای مفهوم یکنواخت باشد و بدین تر

که دارای مفهوم یکسان هستند اجتناب شده است و همچنین هرجا که امکان داشته است 

در متورد قراردادهتای    1982از عباراتی که در کنوانسیون ستازمان ملتل متحتده در ستال     

 ( مطرح گردیده، استفاده شده است.CISGفروش کال )

 Shipperفروشنده )کال(  

واردی ناچارا  از یك واژه برای بیان دو معنی مختلف استتفاده شتده استت و آنهتم     در م

هرفا به این دلیل است که جایگزین مناسبی وجود نداشته. تجار با این اشکال هم در متتن  

ممکتن  « فرستتنده » قراردادهای فروش و هم در قراردادهای حمل آشنا هستند. مثل واژه 

دهد در حتالی کته قترارداد حمتل را خریتدار      کننده تحویل است فروشنده کال را به حمل 

 کند.منعید می

 

 Deliveryتحویل  

شتود  به دو مفهوم مختلف بکار برده متی « تحویل»دانستن اینکه در اینکوترمز اهطلح 

رود که فروشنده وظیفه تحویل خود را به ترتیبتی  ای دارد. اول موقعی بکار میاهمیت ویژه
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در کل اینکوترمز مشخص شده است. انجام داده باشد. دوم در چهتار   4که در بندهای الف 

رود. چوب وظایف خریدار مبنی بر تحویل گرفتن کال و یا قول و تایید تحویل آن بکتار متی  

در « تحویتل » در کل اینکتوترمز معتین شتده استت. استتفاده از واژه       4که در بندهای ب 

پتذیرد یعنتی   را متی  Cماهیت اهلحات گروه مفهوم دوم بدین معنی است که اول خریدار 

اینکه فروشنده وظایف خود را مورد حمل کال انجام داده است و ثانیا اینکه خریدار موظتف  

های غیر به دریافت کال می باشد. وظییه دومی حائز اهمیت است زیرا که از پرداخت هزینه

را دریافتت نمایتد پرهیتز متی      ضروری به منظور انبار کردن کال تا موقعی که خریدار کتال 

خریتدار مجبتور بته تحویتل      CIFو  CFRشود. بنابر این بعنوان مثال ربق قرار دادهتای  

باشد در غیر این هورت مسئول پرداخت خستارت وارده بته   گرفتن کال از حمل کننده می

ن فروشنده خواهد بود که قرار داد حمل را با حمل کننده منعید کرده است و یا اینکه ممک

است خریدار موظف به پرداخت جریمه دیر کرد و به منظتور دریافتت ترخیصتیه از حمتل     

شود خریدار باید تحویل را بپذیرد بدین معنی نیست کته  کننده گردد. موقعتی که گفته می

پذیرد بلکه هرفا منظور این استت  خریدار کال را از جهت مطابیت آن با قرار داد فروش می

که فروشنده در مورد تحویتل کتال بترای حمتل بته ترتیبتی کته در        که خریدار می پذیرد 

 معین شده به وظیفه خود عمل نموده است. C( اهطلحات 1) 3بندهای الف 

بنابر این اگر خریدار هنگام دریافت کال در میصد متوجه شودکه کال مطتابق شترایط     

تواند از راهکارهایی که قرار داد فروش و قانون حاکم است علیته  میرر فروش نمی باشد می

فروشنده در اختیار او قرار داده است. استفاده کند که این موضوع همانطور که قبل    گفته 

 ج از قلمرو اینکوترمز است.شد کامل خار

در یتك  « در اختیار قرار دادن کال» هر جا که مناسب بوده عبارت  2222در اینکوترمز 

« تحویتل کتال  » محل خاص بکار برده شده است. ایتن عبتارت بته همتان مفهتوم عبتارت       

سازمان ملل در مورد قراردادهای بین المللی فروش کتال   1982باشد که در کنوانسیون می

 کار برده شده است.ب

 Usual)متدوال(  -« معمول»
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در متورد زمتان    EXWدر چندین اهتطلح دیتده متی شتود متثل در      « معمول» واژه 

در مورد اسنادی که فروشنده موظف به تهیته و تحویتل    Cو در اهطلحات  4تحویل الف 

. 8و الف  3لف باشد و در مورد قرار دادهای حمل که فروشنده باید آن را تهیه کند اآنها می

و متتدوال چیستت ولتی در    « معمتول » البته ممکن است مشکل باشد بگتوئیم معنتی واژه   

کننتد وجتود دارد و   بسیاری از موارد امکان تعیین اینکه اشخاص در تجارت معمول چه می

« معمتول یتا متتدوال   » این موضوع می تواند راهنمای خوبی باشتد. در ایتن خصتوص واژه    

مفیدتر است زیرا که استتفاده از واژه منطیتی مستتلزم ارزیتابی     « طیی من» نسبت به واژه 

 موضوعاتی نظیر حسن نیت و معامله عادلنه است و نه مسائل عملی.

است ولی به دلیتل مطترح شتده در    « منطیی » لزم باشد که تصمیم بگیریم چه چیز 

 شود.ترجیح داده می « منطیی » عموما به واژه « معمول »اینکوترمز واژه 

 Charges)عوارض( « هاهزینه»  

هائی که بایتد  در مورد وظیفه ترخیص کال جهت واردات و تعیین اینکه منظور از هزینه

هزینه » از عبارت  1992برای ورودی کال پرداخت شود چیست اهمیت دارد. در اینکوترمز 

استتفاده شتد. در قستمت     DDP 6در الف « رسمی قابل پرداخت جهت هدور و ورود کال

حذف شده است. چون تعیتین اینکته چته    « رسمی » واژه  2222اینکوترمز  DDP 6الف 

هایی رسمی است و یا نیست ایجاد ابهام می کرد البته هدف از ایتن حتذف تغییترات    هزینه

هایی )عوارض( که باید پرداخت شود هترفا مربتوط   عمده از نظر مفاهیم نبوده است. هزینه

هایی است که الزما ناشی از واردات باشد که بایتد ربتق میتررات حتاکم در متورد      هبه هزین

واردات پرداخت شوند. هرگونه هزینه اضافی که توستط ررفهتای خصوهتی در ارتبتاط بتا      

هتای  واردات اعمال می شود مشمول عوارض )هزینه های رسمی( نمی شوند مانند هزینته  

 ل نمی باشد.انبارداری که مربوط به وظیفه ترخیص کا

معهذا چانچه ررفی که باید کال را ترخیص نماید خود اینکار را انجام ندهد ممکن است 

 متحمل پرداخت هزینه هایی به ترخیص کار و یا متصدی حمل و نیل گردد.

 «.محلهای کار » و « نیاط » ، «اماکن )محلها( » ، «بنادر » 

Ports, Places, Points and Premises 
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از عبارات مختلفی در اینکوترمز در مورد مکانی که کال قرار است تحویل گردد تاکنون  

استفاده شده است در اهطلحات که منحصرا برای حمتل کتال از رریتق دریتا بکتار بترده       

« بنتدر میصتد  »از عبتارات   DEQ, DES, CIF, CFR, FOB, FASشتود ماننتد   متی 

ر بترده شتده استت در متواردی هتم لزم      گردد. در سایر موارد واژه )محل( بکتا استفاده می

تشخیص داده شده است که به یك نیطه در داخل بندر یا محل اشاره شتود چتون ممکتن    

است برای فروشنده نه تنها مهم باشد بداند که باید کال را در چه منطیه خاهی متثل  یتك   

اهمیتت دارد.  شهر تحویل دهد بلکه مکانی که باید کال در اختیار خریدار قترار گیترد نیتز    

باشد و بنابراین در اینکوترمز اغلب قراردادهای فروش مکررا فاقد ارلعاتی در این زمینه می

میرر شده است که اگر نیطه خاهی در داخل محل نتامبرده مشتخص نشتده باشتد و اگتر      

ای را که برای منظور خود مناستب  تواند نیطهچندین نیطه وجود داشته باشد فروشنده می

مراجعه شود( در هتورتی کته    FCA 4دهد انتخاب کند )بعنوان مثال به الف تشخیص می

( بکار برده FCA) 4الف « محل کار فروشنده»فروشنده باشد عبارت « محل»نیطه تحویل 

 شده است.

 Ship and Vessel« شناور»و « كشتي»

و شتناور بعنتوان   « کشتتی »در اهطلحات مربوط به حمل کال از رریتق دریتا عبتارت    

در اهتطلحات  « کشتتی »شوند لزم به گفتن نیست که بایتد از واژه  ترادف بکار برده میم

استتفاده شتود   (« DESتحویتل از کشتتی )  »و (« FASدر کنتار کشتتی )  »تجاری ماننتد  

بایتد از واژه   FOBدر « عبور از نرده کشتی»همچنین با توجه به استفاده مرسوم از عبارت 

 استفاده گردد.« کشتی»

 Checking and inspection« بازرسي»و « كنترل»

بنتتدی و بستتته -کنتتترل»اینکتتوترمز بتته ترتیتتب از عنتتاوین  9و ب 9در بنتتدهای التتف 

» و« کنتترل »هتای  استتفاده شتده استت و اگتر چته واژه     « بازرسی کتال »و « گذاریعلمت

یفته  مناستب تشتخیص داده شتده استت کته از واژه اولتی بعنتوان وظ       ، مترادفند« بازرسی 
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استفاده گردد و واژه دومتی درمتوارد ختاص     4فروشنده در مورد تحویل کال ربق بند الف 

انجام می گردد بکار برده شود چون معمول این بازرستی  «بازرسی قبل ازحمل»هنگامی که 

فیط در هورتی لزم است که خریدار یا میامات مر بوط بته کشتور هتادر کننتده ویتا وارد      

ان حاهل کنند که کال قبل از حمل با شترایط قتراردادی یتا قتانونی     کننده بخواهند ارمین

 مطابیت دارد.

 وظايف فروشنده در تحويل )كال( -7

اینکو ترمز بر وظایف فروشنده در تحویل کال تاکید دارد درهورتی کته رترفین روابتط    

ل تیسیم دقیق تکالیف و هزینته هتا در رابطته بتا تحویتل کتا       ،تجاری مستمر داشته باشند

توسط فروشنده مشکلی ایجاد نمی کند.زیرا که بین خود روشی را برقرار کترده انتد )رویته    

معامله( که در معادلت بعدی خود نیز به همان ترتیتب عمتل متی کننتد.ولی اگتر رابطته       

که در فروش متال التجتاره معمتول     –تجاری مستمر نباشد یا اگر قرارداد از رریق واسطه 

میتررات و الزامتات قترارداد فتروش اعمتال گتردد ودر هتورتی کته         باید  ،است انجام گیرد

به آن قرارداد منضم شود تیسیم تکالیف هزینه ها و مسئولیت های ناشتی  2222اینکوترمز 

 از آن باید اعمال گردد.

وظایف رر فین در مورد تحویل ، البته اگر اینکوترمز می توانست تاحد امکان به تفصیل

تلشهایی درایتن  1992طلوب بود.گرچه در میایسه با اینکوترمز کال رامشخص کند بسیار م

( انجام گرفته است. معهتذا پرهیتز از رجتوع بته     4FCAخصوص درموارد معینی )مثل الف 

)ربق عرف بندر( میسور نشده است،چون بخصتوص در   4FOSوالف FASعرف تجاری در

در  FOBوFASهتای  تجارت کال روشی که کال برای حمل تحویل می شود ربق قرارداد

 بنادر مختلف متفاوت است.

 های مربوط به کالانتیال مسئولیت )ریسك( و هزینه  -8 

هنگامی که فروشنده وظایف خود را در موردتحویل کالبه پایان می رستاند مستئولیت    

فیدان یاخسارت وارده کال،همچنین تعهد پرداخت هزینه های مربوط به کتال از فروشتنده   

منتیل می شود.از آنجا که خریدار نباید امکان تاخیر در انتیال مسئولیت وهزینه به خریدار 
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ها رابیابد،کلیه شرایط )اهطلحات(تصریح دارند در هورتی که خریدار کتال راربتق توافتق    

تحویل نگیرد یا ازدادن دستوراتی )درمورد زمان حمل ویا محل تحویل(که فروشتنده بترای   

رد قصور ورزد،انتیال خطرات وهزینه ها میتواند قبل از تحویل کال انجام تحویل کال نیاز دا

 هورت گیرد.

برای تحیق چنین انتیال پی  از موعد ریسك و هزینه ها،الزامی است که کتالی متورد   

مشخص شود یا چنان که شترایط تصتریح دارد،بترای او کنتار گذاشتته شتود        ،نظر خریدار

تحویل درمحل کار(مهم استت،زیرا کتال   »اهطلح )نخصیص دادن(.این الزام به ویژه تحت 

(یتا  C,Fتحت سایر اهطلحات،معمول وقتی به مرحله بارگیری یا ارسال )تحت اهطلحات،

(می رسد مشخص می شود که مربتوط بته خریتدار     Dتحویل در میصد )تحت اهطلحات 

بدون تفکیك است.البته،در موارد استثنایی،کال ممکن است توسط فروشنده به هورت فله و

و تعیین میدار کالی هر خریدار ارسال شده باشد در این هورت،انتیال مسئولیت و هزینته  

 تا کال به هورتی که گفته شد تخصیص نشود هورت نمی گیرد .

 اصطلحات :  -9 

   Eاصطلح  -0-9

 اهطلحی است که بر اساس آن وظایف فروشنده حداقل باشد. 

اینکه کال را در مکان مورد توافق در اختیار خریدار قرار دهتد  فروشنده کاری ندارد بجز 

که معمول در محل کار فروشنده است.از ررف دیگر بعنوان یك واقعیتت عملتی فروشتنده    

 اغلب به خریدار کمك می کند که کال رادر وسیله حمل ارسالی او بارگیری کند .

می توانست این موضتوع   EXWاگر قرار بود که بارگیری هم از وظایف فروشنده باشد 

)مساعدت فروشنده به خریدار در بارگیری( رابهتر منعکس کند ولی مطلوب تشخیص داده 

حفظ شود تادرمواردی که فروشنده  EXWشد که اهل قدیمی حداقل وظیفه فروشنده در

علقمند نیست هیچ گونه وظیفه ای رادر متورد بتارگیری کتال بعهتده بگیترد، بکتار بترده        



 0101اینکوترمز   -اولفصل 

03 
 

خریدار می خواهد فروشنده وظایف بیشتری را بعهده بگیرد بایتد بوضتوح آن رادر    شود.اگر

 قرارداد فروش منظور نماید.

 Fاصطلحات گروه  -0-9 

 فروشنده راملزم می کند کال را ربق دستور خریدار برای حمل تحویل دهد.

مشتکلی ایجتاد    FCAنیطه ای که ررفین قصد دارند تحویل انجتام شتود .دراهتطلح    

کرده است چون موقعیت های بسیار متنوعی که میتواند بتر قترارداد احارته داشتته باشتد      

دراین اهطلح وجود دارد.بنابراین کال را در وسیله حملی که برای بردن کال توسط خریدار 

فرستاده شده است درمحل کار فروشنده بارگیری متی کننتد یتا ممکتن استت لزم باشتد       

ین کرده است کال از وسیله حملی که فروشتنده فرستتاده استت    درپایانه ای که خریدار مع

 تخلیه شود.

به این موارد توجه شده است و میرر می دارد اگر مکان فروشتنده   2222در اینکوترمز  

تحویل موقعی کامل می شود که کال دروستیله   ،درقرارداد بعنوان مکان تحویل تعیین شود

تحویل موقعی کامل متی شتود    ،حمل ارسالی توسط خریدار بارگیری شود و در سایر موارد

که کال دراختیار خریدار قرار داده می شود بتدون اینکته از وستیله حمتل ارستالی توستط       

مطرح 1992ز اینکوترم  FCA 4فروشنده تخلیه شود. شیوه های مختلف حمل که درالف 

 تکرار نشده است. 2222شده بود دراینکوترمز 

هتم مشتابه استت     CIFو  CFRکته در   FOBعلیرغم مباحثات زیاد نیطه تحویتل در 

پتس از عبتور از نترده    »تغییر نیافته استت.اگرچه مفهتوم تحویتل کتال     2222دراینکوترمز 

با این وجتود ایتن   رسد، امروزه در بسیاری موارد نامناسب بنظر می FOBدر مورد « کشتی

شتود کته کتال و تستهیلت و     شود و در مواردی بکار برده متی مفهوم توسط تجار درك می

 وسایل بارگیری مدنظر باشد.

سردرگمی ایجاد کنتد بخصتوص در    FOBاحساس شد که تغییر نیطه تحویل کال در  

تی( حمتل  کشتتی )چارترپتار  مورد فروش کالهایی که از رریق دریا و ربق قترارداد اجتاره  

 شود.می
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توسط برخی از تجار هرفا برای مشخص کردن نیطه تحویل کال ” FOB“متاسفانه واژه 

محل کار فروشتنده یتا ستایر نیتاط     ” FOB“ کارخانه،  ”  FOB“ شود مانند بکار برده می

 Free On Boardشتود کته معنتی اختصتاری     درون مرزی . بدین ترتیتب فرامتوش متی   

 شود و باید بکار برده نشود.موجب سردرگمی می” FOB“ از چیست. اینگونه استفاده 

در مورد وظیفه ترخیص کال بترای هتادرات بعمتل آمتده استت       FASتغییر مهمی در 

رسد که انجام این وظیفه توسط فروشنده )بجای خریدار( روش معمول تری چون بنظر می

رار گیرد موضوع با حتروف  است. به منظور ارمینان از اینکه این تغییر بخوبی مورد توجه ق

 نوشته شده است. FASبزرگ در ابتدای 

 ”C“ اصطلحات گروه -3-9 

 فروشنده قرارداد حمل را با شرایط معمول و به هزینه خود منعید میکند.

بایست الزاما بعد از ای که تا آنجا فروشنده باید هزینه حمل را بپردازد میبنابراین نیطه 

فروشتنده بایتد کتال را     CPTو  CIFمربوط قید گردد. براساس اهطلحات ” C“اهطلح 

ای در هتا در نیطته  بیمه نموده و هزینه بیمه را بپردازد. چون نیطه مربوط به تیسیم هزینه

 کشور میصد است . 

جزء قراردادهای ورود است کته  ” C“شود که اهطلحات گروه اغلب به اشتباه تصور می

ها را تا رسیدن به نیطه توافق شتده متیبتل   نده تمام مسئولیتها و هزینهبراساس آنها فروش

متاهیتی مشتابه اهتطلحات گتروه     ” C“شود. البته باید تاکید کرد که اهطلحات گروه می

“F ”شتود.  دارند یعنی ایفای قرارداد فروشنده در کشور مبدأ حمل یا ارسال )کال( انجام می

ماننتد قراردادهتای براستاس    ” C“ساس اهطلحات گروه بدین لحاظ قراردادهای فروش برا

 شوند.بندی میبعنوان قراردادهای حمل و ارسال کال ربیه” F“اهطلحات گروه 

کند علیترغم اینکته فروشتنده موظتف بته      ماهیت قراردادهای حمل و ارسال ایجاب می

ل توافتق  پرداخت هزینه حمل معمول برای ارسال کال از رریق و به روش معمتول تتا محت   

هتای ناشتی از   باشد ولی مسئولیت فیدان یا خسارت وارد به کال و همچنین هزینهشده می

پیوندد بعهده خریدار است. لتذا  اتفاقاتی که بعد از تحویل مناسب کال برای حمل بوقوع می
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با سایر اهطلحات این است کته دارای دو نیطته مهتم و    ” C“وجه تمایز اهطلحات گروه 

ای است که بترای فروشتنده نیطته انتیتال مستئولیت و      نیطه  ،شند. نیطه اولباحساس می

کته  ” C“ریسك است. بدین دلیل در هورت افزودن وظایف فروشنده در اهطلحات گتروه  

باید  ،در پی بسط مسئولیت فروشنده ورای نیطه حساس واگذاری ریسك و مسئولیت است

 بسیار مراقب بود.

است که ایفای وظایف قراردادی فروشنده بعتد از عیتد    این” C“جوهر اهطلحات گروه 

( CIP,CIFقرارداد حمل و تحویل کال به حمل کننده و تهیته بیمته )تحتت اهتطلحات     

شود و بعتد از آن هرگونته هزینته و مستئولیت )ریستك( بعهتده وی       تحیق یافته تلیی می

 باشد.می

ل و حمل نیز بتا استتفاده   بعنوان قراردادهای ارسا” C“ماهیت اساسی اهطلحات گروه 

شتود. اگتر   باشد نشان داده متی متداول از اعتبارات اسنادی که روش ترجیحی پرداخت می

ررفین قرارداد فروش توافق کرده باشند که پرداخت به فروشنده با ارائه اسناد حمل متورد  

عتبتار  توافق به بانك براساس اعتبار اسنادی انجام شود بنابراین کامل خلف هتدف اهتلی ا  

ای که پرداخت ربق اعتبار اسنادی و یا حمتل و  باشد که فروشنده بعد از لحظهاسنادی می

ارسال کال انجام شده است مسئولیت و هزینه دیگری را بعهده بگیرد. البته فروشنده بدون 

باید  ،توجه به اینکه کرایه قبل از حمل یا بعد از رسیدن کال )پسکرایه( قابل پرداخت است

ه قرارداد حمل را تیبل کند ولی هزینه اضافی که ممکن است ناشی از اتفاقاتی بعتد از  هزین

 حمل و ارسال بوجود آید لجرم بعهده خریدار است.

اگرقرارباشد فروشتنده قترارداد حمتل رابته ترتیبتی تهیته کنتد کته مستتلزم پرداختت           

قیتد شتده باشتد     عوارض،مالیات و سایر مخارج باشد چنین هزینه هایی تاحدی که درقترار 

عنتوان شتده    Cتمتام اهتطلحات    6بعهده فروشنده است.این موضوع هراحتا در بنتدالف  

 است.

اگر برای رسیدن کال به میصد مورد توافق لزم باشد کته قراردادهتای حمتل متعتددی     

فروشتنده    ،تهیه شود که مستلزم انتیال کال از یك وسیله حمل به وسیله حمل دیگر باشد
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هزینه های مربوط به انتیال کال از یك وستیله حمتل بته      ،این هزینه ها از قبیلباید تمام 

 وسیله حمل دیگر رانیز پرداخت نماید.

البتتته اگتتر حمتتل کننتتده بتته منظتتور پرهیتتز از موانتتع پتتی  بینتتی نشتتده )ماننتتد      

یخبندان،تراکم،اغتشاشات کارگری،دستورات دولتی،جنگ یا عملیات شتبه جنگتی( از حتق    

هزینه هتای مترتتب بتر آن     ،انتیال کال از وسیله ای به وسیله دیگر استفاده کندخود برای 

بعهده خریدار خواهد بود. چون وظیفه فروشنده محدود به تتدارك قترارداد متتداول حمتل     

 باشد.می

اغلب اتفاق می افتد که ررفین قرارداد فروش تمایل دارند حدودی راکه فروشتنده بایتد   

ینه های تخلیه راتهیه کند مشخص نمایند. چتون در متواقعی کته    هز ،قرارداد حمل شامل 

هتایی در کرایته حمتل    شود معمتول چنتین هزینته   کال توسط خطوط کشتیرانی حمل می

گردد که کال بتدین ترتیتب حمتل شتود یتا      منظور شده است و در قرارداد فروش میرر می

پیتاده  »یر موارد واژه کال حمل شود. در سا« شرایط لینر»شود که براساس حداقل ذکر می

 شود.اضافه می  CIF, CFRبعد از « شده

 خودداری شود.” C“شود که از افزودن اختصارات به اهطلحات گروه لذا توهیه می

مگر اینکه در تجارت موردنظر منظور از اختصتارات توستط رترفین قترارداد یتا ربتق        

 ول باشد.قوانین حاکم یا عرف تجاری کامل قابل درك و مورد قب

” C“تواند بدون تغییر ماهیت اهتطلحات گتروه   بخصوص فروشنده نباید و در واقع نمی

تعهدی را در مورد رسیدن کال به میصد بعهده بگیرد چتون مستئولیت هرگونته تتاخیر در     

 حمل بعهده خریدار است.

ثل حمل  م ، حمل یا ارسال»ای در مورد زمان باید الزاما به محل بنابراین هرگونه وظیفه

هامبورگ نباید  CFR»اشاره کند. بعنوان مثال توافق در مورد « …یا ارسال نباید دیرتر از

تتوان  باشتد. متی  واقعا یك اشتباه و در معرض تعتابیر احتمتالی گونتاگون متی    « …دیرتر از

اینگونه برداشت کرد که منظور ررفین قرارداد این است که کال باید در تاریخ تعیین شتده  

بورگ برسد که در این هورت قرارداد، قرارداد حمل نیست نو قرارداد ورود کال است به هام
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یا اینکه فروشنده باید کال را به ترتیبی بفرستد که بطور معمول قبل از تاریخ تعیتین شتده   

 بینی نشده حمل به تاخیر بیافتد.به هامبورگ برسد مگر اینکه به دلیل پی 

افتد که گاهی کال هنگامی که در حال حمتل دریتایی   اق میالتجاره اتفدر معاملت مال

بعد از اهطلح تجاری بکار برده « شناور»شود که در چنین مواردی واژه است خریداری می

مسئولیت فیدان یا خسارت  CIF , CFRشود. چون در این حالت براساس اهطلحات می

مکن است مشکلتی در تعبیر بوجود م  ،شودوارده به کال از فروشنده به خریدار منتیل می

 آید. 

در مورد تیسیم ریستك   CIF, CFRیك احتمال این است که معنی عادی اهطلحات 

و مسئولیت بین فروشنده و خریدار در نظر گرفته شتود کته در ایتن هتورت مستئولیت در      

کته   شود و منظور این خواهد بود که خریدار باید عواقتب اتفاقتاتی را  زمان حمل منتیل می

 قبل در زمان تنفیذ قرارداد بوقوع پیوسته بپذیرد.

احتمال دیگر این است که تعبیر شود انتیال ریسك و مسئولیت همزمان با عید قرارداد  

رسد چون معمتول تعیتین وضتعیت    شود. تعبیر اولی بیشتر عملی بنظر میفروش انجام می

ستازمان   1982نوانسیون ستال  ک 68کال در هنگام حمل غیر ممکن است بدین دلیل ماده 

در موارد مذکور از »دارد که المللی فروش کال میرر میملل متحد در مورد قراردادهای بین

ای که اسناد را براساس قرارداد حمل هادر کرده است تحویل زمانی که کال به حمل کننده

دارد و آن هتم   البته استثنایی در این قاعده وجود« شود مسئولیت متوجه خریدار است.می

بوده است که کال از بین رفتته یتا   فروشنده ارلع داشته یا باید مطلع می»موقعی است که 

 «.خسارت دیده است و این موضوع را از خریدار کتمان کرده باشد

بستگی بته قتانون حتاکم    « شناور»با افزودن واژه  CFRیا  CIFبنابراین تعبیر اهطلح 

شود ررفین قرارداد حاکم و راهکارهتای مبتنتی بتر آن را    می برقرارداد فروش دارد. توهیه

شود که ررفین موضوع را در قراردادشتان روشتن   تعیین کنند. در هورت تردید توهیه می

 نمایند.

کنند. ( استفاده می C&FوC+Fدر عمل هنوز اغلب ررفین قرارداد از عبارات قدیمی )

برند ولی بکار می CFRن عبارات را معادل رسد در بسیاری موارد ایعلیرغم اینکه بنظر می


