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مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی کارت های اعتباری در 

 نظام های حقوقی ایران و آمریکا

 *علی زارع

 **ثمر الفت پور

 چكيده

پرداخت الکترونیک های اعتباری به عنوان ابزاری نوین در در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، کارت

لذا در جهت همگام بودن با تکنولوژی و استفاده بهینه از این ابزار  ؛اندای دست یافتهبه جایگاه ویژه

های حقوقی اسالمی نسبت به وضع قوانین مدون در این زمینه اقداماتی جدی به عمل بایست نظاممی

های اعتباری نع در شکل گیری و رواج کارتآورند. در این مقاله با توجه به این مطلب که عمده ترین ما

قوانین  های مذکور بابین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، مغایرت قوانین مربوط به کارت

و منافع ذینفعان  مسئله پرداخته و پس از ذکر مزایافقهی اسالمی ربا است، لذا در بدو امر به کلیات 

های گردد و با بررسی کلی کارتهای موصوف بیان میمعامله با کارتهای اعتباری، ماهیت حقوقی کارت

 شود. اعتباری در ایران و کشورهای انگلوساکسون، راهکارهایی در این خصوص ارائه می

نتایج کلی تحقیق بیانگر آن است که در ایاالت متحده آمریکا، در قوانینی که توسط هیأت مدیره 

متحده( وضع شده است و ناظر بر وام های بانکی و قرارداد وام در  فدرال رزرو )بانک مرکزی ایاالت

حقوق امروزی است، قرارداد کارت های اعتباری، در قالب عقد قرض)وام( بیان گردیده است و در حال 

های خصوصی و دولتی باشد، های بانکحاضر در ایران قانون مدون و متحدالشکلی که ناظر بر فعالیت

ها ن امر منجر به بروز مسائل و مشکالت عدیده ای در استفاده از اینگونه کارتوجود ندارد که همی

لذا در جهت رفع موانع موجود می توان بر اساس اصل آزادی اراده، با محصور کردن  ؛گردیده است

قانون مدنی و تعیین میزان سود و اقساط از پیش تعیین شده در  01قراردادهای مربوطه در قالب ماده 

نعقاد قراردادها، عالوه بر رعایت قواعد و اصول فقهی و حقوقی گامی دیگر در جهت توسعه زمان ا

 تجارت الکترونیک در کشور برداشت.
 

 ها كليد واژه
 کارت های اعتباری، ضمان، پذیرنده، تجارت الکترونیک، پایانه های فروش، قرض، عقود معین.

                                                           
 استاديار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران.  *

  دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران.  **
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 مقدمه

المللی،ابزارهایافزونمبادالتتجاریدرعرصهبینباتوسعهتجارتالکترونیکوگسترشروز

کارت راستا این در که گردیده سنتی ابزارهای جایگزین پرداخت نقشنوین اعتباری های

نمایند.هاایفاءمیهاودولتایرادرروابطاقتصادیاشخاص،شرکتعمده

های،استفادهازکارت0331هایقبلازانقالبدراواخردههدرنظامحقوقیایران،درسال

ویزابیناعتباری کارت1المللی مستر 2و تنها و گردید آغاز محدود صورت دستگاه3به

هلندنصبگردیدهبود،-تهرانوبانکایران-هایسپهبانکپردازدرتهرانکهتوسطخود

بهدارندگانکارتارائه پیروزیانقالببمیخدماتمربوطهرا با هعلتقطعروابطباکردند.

تحریم و آمریکا کارتایاالتمتحده از استفاده ایران، علیه آمده وجود اعتباریهایبه های

بارکودفعالیتبین آغازجنگتحمیلی، همچنینبا هایاقتصادیعمالًالمللیمتوقفگردید.

 دستفراموشیسپردهشد.هایجدیدالکترونیکیبآوریاستفادهازفن

هایبانکیبهمعنایعامازسالهاآغازگردید.کارتجنگتحمیلیمجدداًفعالیتبانکبعداز

واردسیستمبانکیکشورشد.بانکتجارتاولینبانکداخلیکشور،اقدامبهتوزیعیکی0371

پردازتوسطدستگاهخود0370،10نمود.درسال«چککارت»هایبانکیبهنامازانواعکارت

آنبانکاین عمومنصبگردیدوپساز ملیبهاینجریانبانکبرایاستفاده هایسپهو

هادرسراسرطرحشتابتصویبگردیدوبهموجبآنبانک0330پیوستندودرخردادماه

شتاب شبکه طریق از بانک 3کشور کلیه حاضر حال در گردیدند. متصل یکدیگر وبه ها

دهندودلاطالعاتبینبانکیراازطریقشبکهشتابانجاممیمؤسساتمالیواعتباری،تبا

هایبانکیازنوعکارتدرجهتجذبمشتریمبادرتبهصدوروارائهاقساممتفاوتکارت

بدینمعناکهدارندهکارتدروهلهاولمینموده4بدهی بایستاعتبارمربوطهرادربانکاند.

5.وسپستامیزاناعتبارمذکور،حقاستفادهخواهدداشتصادرکنندهکارت،کارسازینماید

هایاعتباریداخلیبرایایدرخصوصاستفادهازکارترخیازبانکهانیزتسهیالتویژهب

                                                           
1. Visa  

2. Master Card 
3. National Switch 

4. Debit Card 
 .12ص ،61ش ،2831سال  نشريه داخلی بانک ملی، های اعتباری، سعيد قيدر پور،کارت .3
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1.اند.بانکپارسیاناولینارائهدهندهخدماتدراینزمینهاستمشتریانخوددرنظرگرفته

دستگاه خهایخودبانکسامان اساساستانداردهایبینپرداز بر را ود EMVالمللی
مجهز 2

3.هایاعتباریویزاومسترکارتفراهمشودنمودهتاامکانکارباکارت
 

بانکاکنونبانک بهعبارتدیگر یا سینا پارسیانو سامان، نوین، اقتصاد هایهایپاسارگاد،

کارت زمینه در خصوصی با مقایسه در داخلی اعتباری اقداماتبانکهای دولتی، های

آورده عمل به کارت؛اندچشمگیری رواج علیرغم کشور،همچنین در داخلی اعتباری های

هایاعتباریووضعقوانینموردنیازدراینگذارنسبتبهتعیینماهیتحقوقیکارتقانون

کارت ماهیتحقوقی کماکان و است نیاورده عمل به اقدامی زمینه اعتباری، نظامهای در

حقوقیایرانمشخصنیست.

افتتاح به مبادرت الکترونیک، بانکداری گسترش راستای در ایران اسالمی جمهوری دولت

سامانهکارتاعتباروالبتهحمایتازتولیداتداخلیخریدکارکناندولت)سخا(نمودهاست

همکاریبانکملیصورتمی اینطرحبا بهموجبآنکه و بهم3/1پذیرد یلیونکارمند

نیم کارتاعتباریخریدتاسقفیکو تدریجزیرپوششاینسامانهقرارخواهندگرفتتا

درصدرادریافتنمایندودرصورتپرداخت4ماههوباکارمزد14میلیونتوماندراقساط

فلسفهاعطایاینامتیازبهکارکناندولتبهالبته 4اولینقسط،مجدداًکارتشارژخواهدشد

علتشناساییدقیقهویتیآناننسبتبهبازپرداختاعتبارمصرفیاستکهنسبتبهاشخاص

توانبهعدمدسترسیایهمراهاستکهازآنجملهمیدیگرجامعه،اینامربامشکالتعدیده

هایاعتباریبهاپذیرشریسکارائهکارتلذ؛بهآدرسجدیدافرادوشناساییآناناشارهنمود

 کارکناندولتوحقوقبگیرانمحدودشدهاست.

هایاقتصادیوتجاریکهازسویبنابرایندرکشورایراندرحالحاضربهعلتوجودتحریم

کارت است، اعمالشده کشور بر آمریکا اینهایاعتباریبینایاالتمتحده در المللیعمالً

جا کارتکشور عنوان به جامعه افراد نزد و بانکداری عرف در که آنچه و ندارد هاییگاهی

می کارتاعتبارینامیده نوعکارتبدهشود، کهدارندهمی5یهایبانکیاز بدینمعنا باشد.

                                                           
هعععای اعتبعععاری،  نشعععريه داخلعععی بانعععک ملعععی،     اسعععتهاده از سيسعععت  کعععارت  سععععيد قيعععدر پعععور،  .2

 . 25ص ،66، ش2838مهر
2. Europian master visa. 

3. http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8712170722  
 .1/8/2811. بی تا، کارت های اعتباری در مرحله کسب اعتبار، روزنامه جام ج ، 6

5. Debit Card  
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کارسازینمایدوکارتدروهلهاولمی دربانکصادرکنندهکارت، بایستاعتبارمربوطهرا

1ارمذکور،حقاستفادهخواهدداشت.اعتبسپستامیزان
 

2هایاعتباریبااستنادبهدایرهالمعارفبریتانیکاآمریکا،ظهورکارتمتحدهدرمقابلدرایاالت

انکارتا دردهه3و ابتدا آنزمانبرخیشرکت0211، در رواجیافت. آمریکا درکشور هایو

هاینفتیمشتریانخودرابهتعدادیازشرکتایوهایزنجیرهخصوصیمانندبعضیازهتل

 هابرایسهولتدرپرداختتشویقمیکردند.استفادهازایننوعکارت

بنهایاعتباری میدانندکهشرکتنساجیانگلستانبینکارکنان4برخینقطهآغازینرا

خریدمیکردندوهاازمراکزتجاریطرفقراردادخودتوزیعکردوکارکنانبااستفادهازآن

شرکتپسازپرداختبهایکاالهایخریداریشده،آنرابهصورتاقساطازحقوقکارکنان

5کرد.کسرمی

هاپسازجنگجهانیدوموخروجازرکوداقتصادیشدتگرفت.اولیناستفادهازاینکارت

 از استفاده نوعامروزیآنیعنیکارتیکهبتوانبا آندرطیفوسیعیازکارتاعتباریاز

طراحیو6«داینرزکالب»توسط0231هاوکسبوکارهاپولمبادلهکرد،درسالفروشگاه

شمارهمنتشرشدودرحالحاضرهمیکیازکارتهایاعتباریشناختهشدهازایننوعب

7رود.می
 

8«اکسپرسامریکن»نیزکارتاعتباریدیگریباویژگیهایفوقتوسطشرکت0233درسال

هایاعتباریاست.مشخصهاصلیایندستهترینانواعکارتمعرفیشدواکنونیکیازمعروف

کارت عضویتسالیانهاز یکمبلغ آن دارنده از کارت کننده شرکتصادر ایناستکه ها

دورهدریافتمی در یا و ساالنه یا سپسبهصورتماهیانه برایویکندو هایزمانیدیگر

نمایدومعادلمبلغمندرجدرصورتحسابازموجودیدارندهکارتنزدتحسابارسالمیصور

شود.شرکتصادرکنندهآنکسرمی

                                                           
 .12ص ،2831، سال 61ش نشريه داخلی بانک ملی، های اعتباری، کارت سعيد قيدر پور، .2

2. Britannica 

3. Ancarta  

4. Credit Coupons 

ی، المعامالت الماليه المعاصره فی ضوء الهقه و الشريعه، دارالنهائس، چاپ اول، ج. محمد رواس قلعه 2

  http://www.noormags.com.225ق، ص2615کويت،

6. Dinerz club Inc 

7. http//www.ebanking.conf.com/in-articles.asp?id=14 

8. American Express 
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اولینسیستمبانکیدرسال از0233مدتیبعدسیستمکارتاعتباریبانکیرواجیافت. و

امریکا»سوی 1«بانکآو معرفیشدو نام2«بانکآمریکارد»درکالیفرنیا اینسیستمداشت.

درایالتهایدیگرنیزراهاندازیشد0266بعدهادرسالاما3کردتنهادرهمانایالتکارمی

پدیدآمده4وصورتسراسریبهخودگرفتوبدینشکلاتحادکارتبینبانکی بهوبعداً

تغییرنامیافت.ویژگیمسترکارتاینبودکه5«مسترکارت»مشهورترینکارتاعتبارییعنی

هاییکهبهصورتمحلیهیچبانکخاصیدرآننقشمحورینداشت،بلکههرکدامازبانک

می کارتاعتباریبرایمشتریانخود صدور به روشیبرایمتصلاقدام مایلبودند کردند،

سیس چنین کنند. پیدا یکدیگر به خود مالی های سیستم میکردن میانتمی توانستدر

هاکهمایلبودندازکارتخودبرایکارهاییمثلخریدمایحتاجروزانهمشتریانکوچکبانک

این0276ویاخریداتومبیلومسکناستفادهکنند،عالقهمندانزیادیداشتهباشد.درسال

 سازمان6«ویزا»سیستمبانکیبه بهسرعتگسترشیافت. و داد نام یکتغییر امروزه ویزا

بین وکنسرسیوم آنمشارکتدارند در بانکیاغلبکشورهایدنیا سیستم المللیاستکه

دهند.هایبانکی،معامالتخودراانجاممیمیلیونهانفروهزارانمؤسسهبااستفادهازکارت

هایاعتباری،الشکلدرزمینهکارتبهدلیلفقدانقوانینومقرراتمتحد0263تاقبلازسال

پذیرفتوروابطذینفعانومسائلومشکالتحقوقیآنانصرفاًبرطبققوانینایالتیانجاممی

علیرغمگستردگیقوانینفدرالدرمورداعتبارات،کنگرهآمریکاتالشیدرجهتتعمیماین

ایالت کلیه بررسیقوانینایالتیدقوانینبه قبلاز نتیجه در نداد. انجام اعتباراتها مورد ر

آمد.مصرفی،تعیینقانونفدرالضروریبهنظرمی

                                                           
1. Bank Of America 

2. Bank Americard 

 ،2832، تابسععتان 25سعععيد قيععدر پععور، تاريرتععه کععارت اعتبععاری، نشععريه داخلععی بانععک ملععی،ش        .8

 http://www.bmi.ir/fa/publishlist.aspx?smnuid=33.61ص

بعععانوی و چگعععونگی کعععاربرد آن در جمهعععوری  ؛ محمعععد صعععادق اشعععهعی، سععععيد شعععيرانی، کارتهعععای   

.؛ رابعععرت اس کعععولی، مايوععع    18، ص 2833اسعععالمی ايعععران، پهوهشعععوده پعععولی و بعععانوی، تهعععران     

،کععارت هععای بععانوی، نشععريه داخلععی بانععک      سعععيد قيععدر پور  جععی اوريمععا، کارتهععای بععانوی، ترجمععه    

 . 1 -22، صص22، ش2836ملی، سال
4. Interbank Card Association 

5  . Master Card 

6  . Visa 
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کهقانون نمایند قوانینیوضع برایایاالتخود صرفاً که وافریداشتند ایالتیعالقه گذاران

کارت میدادعملیاتمربوطبه قرار تحتتأثیر این،هایبانکیرا فراگیر لکنماهیتغیر

هایقوانینازیکسوومضامینفنیوتکنیکیقوانینفدرالکهکلیهمسائلمربوطبهکارت

هامطلوبگرفت،ازسویدیگرباعثشدکهتعمیماینقوانینبرکلیهایالتبانکیرادربرمی

ییننرخبهره،کنگرهدرراهومنطقیبهنظربرسد.تااینزمانبهغیرازمسائلمربوطبهتع

هااقدامیبهعملنیاوردهبود،لکنازاینزمانبهبعدتصمیماجرایسایرقوانیندرکلیهایالت

برآنشدکهقوانینایالتیتاحدیاعمالشودکهصرفاًدرراستایقوانینفدرالبودهوبامفاد

توانبهآمریکابهتصویبرسیدهاست،میآنمغایرتنداشتهباشد.ازقوانینیکهتوسطکنگره

وقانونمربوطبهحدودبهرهوسود0231 قانونمربوطبهسوءاستفادهازکارتبانکیمصوب

1د.ویاکارمزدوقانونانتقالالکترونیکیوجوهاشارهنمو

توانبهاختیاراتیراتفویضنمودهاستکهازآنجملهمی2کنگرهآمریکابههیأتفدرالرزرو

کارت قوانینیکهوضعقوانینمربوطبه همچنینبرخیمقرراتو نمود. هایاعتباریاشاره

توسطهیأتمدیرهفدرالرزرووضعنمودهاست،عبارتنداز:

Bقانون،4مربوطبهانتقالوجوهE،قانونموسومبه3ناظربهامورمربوطبهاعطایوامZقانون

قانونایجادفرصتهایمساویبرایاعطایاعتباراتوقانونارسال،5درموردتعییناعتبار

6صورتحسابکهبخشیازقانوناخیربهکارتهایاعتباریاختصاصیافتهاست.

شوددرنظامحقوقیایران،بهعلتفقدانقانونمدونوباعنایتبهمطالبفوقمالحظهمی

کارتمتحد زمینه شفالشکلدر یکدیگر،هایاعتباریو با روابطحقوقیذینفعان افنبودن

7المللیهایاعتباریبینکارتماهیتحقوقیقراردادهای قواعدبه و اصول علتمغایرتبا

ایازابهامفرورفتهواسالمیبهخصوصدربحثرباوخسارتتأخیرتأدیه،درهاله-فقهی

 روابط در پیدایشاختالفاتعدیده به منجر امر وهمین داخلی تجاری عرصه در ذینفعان

استبین شده بین ؛المللی و داخلی وسیع کاربرد به توجه شکبا بی قبیللذا این المللی

                                                           
1. http://www.Federal Reserve.gov. 
2. Board of Governors of Federal Reserve 

3  . Truth in Lending Act 

4  . Electronic Funds Tranfer Act  

5  . Fair Credit Billing Act  

های بانوی و چگونگی کاربرد آن در جمهوری اسالمی ايران، محمد صادق اشهعی، سعيد شيرانی، کارت   1.

 .81، ص2833تهران، پهوهشوده پولی و بانوی، سال 

7. Credit Contracts 
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هایاعتباریوارائهراهکارهاییجهتتطبیقهاالزماستباتبیینماهیتحقوقیکارتکارت

اریازابهاماترادرایناسالمیوبانکیکشورایران،بسی-کارتهایموصوفباقوانینفقهی

خصوصبرطرفنمودهوآثارحقوقیآنانرابیشترنمایانساخت.

موضوعفوقا با رابطه مبحثنخستمقالهحاضرشرحیاستدر در بدینمنظور که ،لذکر

کارتمفهومکارت اقسامآنوذینفعانمرتبطبا معرفیومنافعهایاعتباری، هایمذکوررا

خصوصا در کارتآنان از پیامدستفاده ذکر به و برشمرده را اعتباری وهای اقتصادی های

هایموصوفپرداختهوسپسدرمبحثدوم،باتبیینحقوقیمسئلهاجتماعیحاصلهازکارت

هایاعتباریرادرایرانوآمریکا،مورددرحقوقایران،باارائهآمارهایمربوطه،جایگاهکارت

دهد.ینقدوبررسیقرارم



1های اعتباریکارت -0

 های اعتباری مفهوم کارت -0 -0

هایکارتاعتباریبهعنوانابزارینویندرپرداختالکترونیکی،یکیازمتداولترینکارت

هابراساسمقرراتخاصکارتبانکویژهیاسایرتنظیماتبانکیبانکیاست.اینقبیلکارت

گونه به استکه شده کارتایصادر بانک2دارنده از معین اعتباری دریافتسقف وبا ها

مؤسساتمالیواعتباری،بدوناتکاءبهموجودیحسابخویشوارائهپولفیزیکی،مجازبه

ویااینترنت3هایکارتخوانپرداختبهایکاالوخدماتموردنیازخویش،ازطریقدستگاه

دهکارتدرپایانماهمیبایستبابتمصارفاعتباریدارن4باشد.بنابرنوعکارتاعتباریمی

تواناییدر،خویش صورتعدم در و پرداختنماید را صورتحسابصادره در مندرج مبلغ

صورت کارت،پرداختکامل صادرکننده تائید صورت در مهلتمقرر، به5حسابدر را آن

نماید.صورتاقساطبازپرداختمی

                                                           
1. Credit Cards 

2  . Holder Card 

3. ATM - POS 
کارت خريد دستور العم  اجرائی صدور و راهبری  6در قوانين بانوی نظام جمهوری اسالمی ايران بر اساس ماده . 6

، تنها دارندگان کارت های اعتباری می توانند نسبت به استهاده از 3/8/2813اعتباری در شبوه بانوی کشور مصوب 

( اقدام نموده و متاز به برداشت وجوه نقد از طريق POSوجوه اعتباری خويش از طريق پايانه های فروش)

تحده آمريوا و ديگر کشورهای جهان استهاده وجوه ( نمی باشند. لون در اياالت مATMهای خودپرداز)دستگاه

 اعتباری ه  از طريق دستگاه های خود پرداز و ه  از طريق پايانه های فروش اموان پذير می باشد.

5. Issuing Card 
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33طیبخشنامهشمارهمب/0331فروردینماه16بانکمرکزیجمهوریاسالمیایراندر

 هایاعتباریرابهعنوانکارتبانکویژهمعرفیوآنراچنینتعریفنمودهاست:کارت

تواننددرچارچوبقراردادهایتنظیمیبامشتریانیهاومؤسساتاعتباریغیربانکیمیبانک»

پرداختوجهصورتحسابکارتبانکصادرکردهکهبرایآنها بهفروشگاهاند، هاوهایآنهارا

نامیده«کارتبانکویژه»مؤسساتطرفقراردادخود،تعهدوتضمیننمایند.ایننوعکارت

1.«شودمی

2هایمذکور،توسطهیأتمدیرهفدرالرزرو)بانکمرکزیایاالتمتحده(تعریفیکهازکارت

 هایبانکیوقراردادوامدرحقوقامروزیاست،عبارتاستاز:استوناظربرواموضعشده

پرداختمبلغیپولازسویشخصیودریافتآنازسویشخصدیگریبرحسبتوافق»

3«.صریحیاضمنیبرتعهدبازپرداختآنبابهرهیابدونبهره

 

 های اعتباریاقسام کارت -2 -0

درسطحداخلیوتوسطبانکهایاعتباریکارت اعتباری، بانکیمالیو مؤسساتغیر یا ها

هایمذکورازتوانگفتکارتشود.لذامیالمللی،بهمقاصدمتفاوتیصادروپشتیبانیمیبین

شوند.المللیتقسیممینظرمحدودهجغرافیایی،بهدوبخشعمدهداخلیوبین

کارت اغلب در که داخلی اعتباری مرزهایهای به محدود است، متداول جهان کشورهای

واحدپولیهمانکشورمی با اینکارتجغرافیاییآنکشور گاهیتوسطبانکباشند. وها ها

توسطمؤسساتمالیواعتباریغیربانکیصادرمی توجهبهنوعارتباطاتوبعضاً با شوندو

اشخاصذینفعقرارداد و کننده صادر میان منعقده کاربردهایهای و تسویه امر چگونگی ،

هامعموالًبراساسنحوهمحاسبهمتفاوت،ازتنوعبسیاریبرخوردارند.صدورایندستهازکارت

                                                           
1. http://www.bmi.ir 

. يوعععی از وفعععايه محولعععه کنگعععره آمريوعععا بعععه هيعععات فعععدرال رزرو، وضعععع قعععوانين مربعععو  بعععه     1

اعتبعععاری اسعععت کعععه از آن جملعععه معععی تعععوان بعععه قعععانون اعطعععای وام، قعععانون ايتعععاد     هعععای  کعععارت

حسععاب اشعععاره نمعععود کعععه   هعععای مسعععاوی بععرای اعطعععای اعتبعععارات و قععانون ارسعععال صعععورت   فرصععت 

 برشی از قانون اخير به کارتهای اعتباری اختصاص يافته است.  

نوی قعععانون عمليعععات . محمعععود کاشعععانی، بررسعععی قراردادهعععای مربعععو  بعععه تسعععهيالت اعطعععائی بعععا   8

،  2833بعععانوی بعععدون ربعععا، متموععععه مقعععاالت و سعععرنرانی هعععای نهمعععين سعععمينار بانوعععداری اسعععالمی،

 .211 -211صص
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بهره،سقفمیزاناعتبارمنتسببهکارتوحداقلموجودیدارندهحساب،نرخحقاشتراک

فاکتور و میساالنه محاسبه دیگر مالی دیگرهای عبارت به وشود. متقاضی مالی اعتبار

کارت با مرتبط قراردادهای انعقاد اصلی مالک وی، اجتماعی است.شخصیت اعتباری های

اعتباریهایاعتباریبینکارت سیستم از است، قابلارائه یککشور بیشاز در المللیکه

میبانک استفاده درها ارتباطاست. واحدپولیدر یا یکارز بیشاز با بسیاریازنمایندو

المللیمانندویزاومسترکارتدرآنهابهرسمیتشناختهشده،کشورهایدنیاکهسیستمبین

می گرفته کار به شوداینقبیلکارتها تعاریففوقمی؛ به توجه با توانچنیننتیجهلذا

 هایاعتباریعبارتنداز:گرفتکهاقسامکارت

المللی؛کارتاعتباریبین .0

تاعتباریتجاری؛کار .1

 هایخردمتوسط؛کارتاعتباریخرید .3

 (؛Air Lineهایویژه)مانند.کارتاعتباریباسرویس4

بانک3 از صادره متفاوت لوگوهای با اعتباری کارت پشتیبانی. و اعتبار اساسمیزان بر ها

1پذیرندگانمختلف.
 

 

 های اعتباریذینفعان مرتبط با کارت -3 -0

هایاعتباریدرمبادالتاقتصادی،مستلزمایجادرابطهمیاناشخاصحقیقیکارگیریکارتهب

شوند.ایناشخاصعبارتنداز:ویاحقوقیاستکهازطریقکارتبهیکدیگرمرتبطمی

بانک کنندگانکارتکه مؤسسهصادر و میها اعتباریدارایمجوز باهایمالیو باشندکه

با کارترعایتمقررات صدور به مجاز بانکمرکزی، قراردادهایالزم انعقاد اعتباریو های

مالیشخصمتقاضی، اعتبار شرایطو احراز دارندگانکارتهستندکهپساز پذیرندگانو

بهعملمی الزمبهیادآوریاستکهکلیهمفادنسبتبهصدورکارتاقداماتالزمرا آورند.

فیمابین منعقده عمومیقراردادهای نظم و بانکمرکزی قوانین با مغایرت عدم صورت در

باشد.جامعهبرایطرفینالزمالرعایهمی

از اعم دریافتکارت( دارندگانکارت)همانمتقاضیاولیه کنندگانکارت، مقابلصادر در

یااشخاصحقیقییاحقوقیقراردارندکهبراساسضوابطوشرایطاعالمیازسویبانک ها

کارتاعتباریؤسسهم از بهاستفاده مجاز انعقادقراردادهایمربوطه، با اعتباری، هایمالیو

                                                           
1. http://www.novinbank.blogfa.com/post-40.aspx  
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توانندبامراجعهبهمراکزتجاری،کاالوخدماتموردنیازخودراباشند.دارندگانکارتمیمی

پایانه طریق از را آنها وجه و )خریداری فروش بهPOSهای نقد وجه پرداخت بدون و )

پذیرندگانپرداختنمودهوپسازصدورصورتحسابازناحیهصادرکنندهکارت،درمهلت

مقررنسبتبهبازپرداختوجهاعتباریمصرفیاقدامنمایند.

هاومؤسساتمالیپذیرندگانکارت)مراکزتجاریوخدماتی(نیزبرطبققراردادیکهبابانک

منعقدن اعتباری)صادرکنندگانکارت( ارائهخدماتبهدارندگانکارتو مکلفبه اند، موده

توانندبهایباشندودرپایانهرماه،درقبالنسخههایفروش،میبدوندریافتوجهنقدمی

کاالوخدماتیراکهبهدارندهکارتارائهدادهاند،ازصادرکنندگانکارتدریافتنمایند.

کنند )پرداخت تسویه و تهاتر کارتکارگزاران در دخیل ذینفعان از یکی کارت( هایگان

خواهددایرهپذیرشکارترافراتراعتباریهستند.درمواردیکهبانکصادرکنندهکارتمی

نقشواسطهرادرهایمالیاستکهازمنطقهوکشورگسترشدهد،نیازمندبانکومؤسسه

بابانکپذیرندهکارتایفاءکنند.دراینمواردبانکیامؤسهاتسویهحساب سهمالیواسطه،

بنددتادرقبالشناسندویابااوقراردادیندارند(قراردادمی)اشخاصیکهصادرکنندهرانمی

وسپسطبق نموده بستانکار را پسازکسرکارمزدحساباو اسناددریافتیطبقمقررات،

نکمستردنمایند.قراردادیکهبابانکصادرکنندهکارتدارد،ازآنبا



 مزایا و منافع ذینفعان کارت اعتباری -0-4

هاییهایاعتباریبادرنظرگرفتنمنافعونیازهایتمامیافرادجامعه،شرایطوفرصتکارت

اجتماعیو اقتصادی، توسعه و موجبرشد و نموده فراهم نیازهایاعضاء برایرفعکلیه را

توانبهگسترشوتوسعهقدرتخریدوفروشازاینمزایامیگردد.ازجملهرفاهیجامعهمی

آرامشدرطریقپایانه امنیتو ایجاد خدمات، پرداختبهایکاالو تسهیلدر هایفروش،

حملونگهداریپول،افزایشضریبایمنیوکاهشریسکسرقتیافقدانپول،پیشگیریاز

کنترلحجمنقدینگیوبهتبعآنکنترلهایمالیوجعلواختالس،اجرایبهینهسیاست

گذاری،اشارهنمود.زایی،مدیریتمنابعمالیوافزایشسرمایهتورمواشتغال



 های اعتباریهای اقتصادی و اجتماعی حاصله از کارتپیامد -5 -0

ایدرگیریآنتوسطاشخاصحقیقیوحقوقی،نقشوآثارویژهکارههایاعتباریوبکارت

ایفاءمیجا اقتصادکشور رواجکارتمعهو برصرفهنماید. هزینههایاعتباریعالوه جوییدر
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فعالیت اسرافملی، جلوگیریاز گردشمعامالتچاپاسکناسو شفافو هایاقتصادیرا

اقتصادیراازطریقافزایشقدرتمؤسساتصادرکنندهکارتبرایتأمیننامحدوداعتبارو

هایموصوفدرتسریععملیاتبانکیودهد.همچنینکارتوخدماتافزایشمیتقاضایکاال

نقشعمده میگردشپول، ایفاء بعدکالننیزمیایرا در توانشاهداجرایبهینهنمایندو

هایپولیومالیبهلحاظامکانکنترلحجمنقدینگیجامعهبودوبهعنوانجایگزینسیاست

م تجاری، ومناسباسناد داد در را ابزار این از استفاده و صدور از مشکالتناشی و سائل

می نیز اجتماعی لحاظ از رساند. حداقل وستدهایتجاریبه افزایشتقاضایکاال به توان

خدمات،شیوعبدهکاریافراد،کاهشمعامالتیانقدینگیوتأمینحداکثرامنیتمالیبرای

اشارهنمود.مردموبهبودضریبامنیتاجتماعی
 

 های اعتباریاوصاف قرارداد کارت -6 -0

کارت قرارداد کارتپسازانعقاد کننده بانکصادر اعتباریفیمابینمتقاضیکارتو های

پذیرد.بههمینترتیبپذیرندهکارتبربررسیاعتبارمتقاضیوحسنشهرتویصورتمی

ارائهخ کارتمبادرتبه کننده کارتمیاساساعتبارصادر کاالبهدارنده بهدماتو نماید.

شودمبنیبراینکهدرهرهایمنعقدهدراینرابطهشرطیگنجاندهمیهمینعلتدرقرارداد

منحل قرارداد شود، وارد ای خدشه وی شهرت حسن و کارت دارنده اعتبار به که زمانی

قراردادهایمذکبنابراینمی؛شودمی در گرفتکه نتیجه علتتوان شخصیتطرفعقد، ور

قراردادهایمنعقدهدرخصوصکارت هایاعتباریبهعلتآنکهفاقدعمدهتشکیلآنهااست.

شود،لذادرزمرهعقودرضایی)غیرتشریفاتخاصوتنهاباایجابوقبولطرفینمحققمی

باتشریفاتی(قرارمی بدینترتیبدرقراردادهایکارتاعتباری، توافقاتاولیهوانعقادگیرند.

کارتنسبتبه کننده بانکصادر کارت، دارنده و کننده اصلیفیمابینبانکصادر قرارداد

 1ورزد.انعقادقراردادباپذیرندهکارتودرصورتلزومبابانککارگزار)واسطه(اهتماممی

قراردادکارت نمونهمفادقرادر کارت، کننده وهایاعتباریبانکصادر تنظیمنموده ردادرا

درباره گفتگو یا تغییر امکان آنکه بدون قرارداد در پذیرشتعهداتمندرج ضمن متقاضی،

بهآنرضایتمی باشد، داشته را ضمنعقدشرایطقرارداد مذکور، بهموجبقرارداد و دهد

نیزنسبتبهخارجالزمکلیهخیاراتمتصورهوحقهرگونهایرادواعتراضنسبتبهقراردادو

                                                           
 

، انتشعععارات بهمعععن برنعععا، چعععاپ    21 -23، ش2قراردادهعععا،  ناصعععر کاتوزيعععان، قواععععد عمعععومی    . 2

 .255، ص2818شش ، تهران، سال
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اقداماتاجراییبانکصادرکنندهکارتبرایوصولمطالباتخودوایفاءتعهداتدارندهکارت

مراجعذی عملیاتاجراییازطریقاجرایثبتوسایر از هرمرحله در اعتباری)متقاضی(

طباآنازلذاقراردادکارتاعتباریوقراردادهایمرتب؛نمایدصالحراازخودسلبوساقطمی

هایمالیواعتباری(باجملهقراردادهایالحاقیاستکهصادرکنندهکارت)بانکیامؤسسه

نمایدوآنانبراساسمفادقراردادهایازمتقاضیاعمازدارندهویاپذیرندهکارتمنعقدمی

پذیرفته کارتقراردادرا کننده صادر با نسبتبهشروطمندرج پیشتنطیمشده، آنو در

می به1شوند.متعهد نسبت کارت( دارنده و کننده )صادر متعاقدین عقد، وقوع مجرد به

حقفسخ از استفاده به معینمجاز خاصو موارد در تنها و بوده ملتزم مندرجاتقرارداد

دارشدناعتباردارندهکارتوبهتبعآنعدمایفاءتعهداتمنجملهدرزمانخدشه؛باشندمی

نماید.هبرایصادرکنندهکارت،حقفسخایجادمیویک

قانونعملیاتبانکیبدونرباوالحاقدوتبصرهبهآنمورخ03براساسقانوناصالحماده

می»13/01/03632 مبادله قانون این اجرای در که قراردادهایی موجبکلیه به گردد

درحکمقراردادهاییکهمیانطرفینمنعقدمی اسنادرسمیبودهودرصورتیکهدرشود،

بودهوتابعمفادآئین الزماالجراء نامهاجراییاسنادمفادآنطرفیناختالفینداشتهباشند،

لذاباتوجهبهمفادقانونمذکور،هرگاهدارندهکارتنسبتبهشروطمندرج؛«باشد.رسمیمی

نقضتعهدنمایدکهازجملهاینشروطم یتوانبهتأخیردرپرداختبدهیازدرقرارداد،

تواندضمنفسخقراردادوبهتبعآنسویدارندهکارتاشارهنمود،بانکصادرکنندهکارتمی

از محاسبهویکجا راساً کلیهخساراتمتعلقهرا کلمطالباتخودبا حالشدنکلیهدیون،

یاههیچوجوهیاهرگونهاموالدیگردارندهیامتعهد،بدوننیازب گونهتشریفاتقانونی،منفرداً

وصولنمایدوهرگاهنیازبهوصولمطالباتازطریقمراجعذیصالحقضاییشود، متضامناً

شودکهبرایناساسقراردادموصوفبهموجبقانونفوقدرحکماسنادرسمیمحسوبمی

ازمزایایسندرسمیبرخوردارخواهدبود.



                                                           
ايقاع(، شعرکت سعهامی انتشعار ، چعاپ      -قرارداد -، دوره مقدماتی حقوق مدنی)اعمال حقوقی ناصر کاتوزيان . 2

 .21، ص2812يازده ، تهران، سال

کليه قراردادهايی که » به شرح زير است:  2811/ 25/1مصوبقانون عمليات بانوی بدون ربا  22متن قبلی ماده  .1

می شعود، در   اين قانون مبادله می گردد، به موجب قراردادی که بين طرفين منعقد 1،22،21،28،26در اجرای مواد 

 http://www.bmi.ir «حو  اسناد الزم االجراء وتابع مهاد آئين نامه اجرائی اسناد رسمی است.
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 های اعتباریالمللی در توسعه کارتهای بیننقش سازمان -7 -0

المللیویزاومسترکارت،بهعنواندوسازمانفعالدردرایاالتمتحدهآمریکا،دوسازمانبین

هایاعتباری،باداشتنبیشازالمللیوتجاریبهخصوصدرزمینهکارتعرصهمبادالتبین

دار041 همچنینبا و کشورها نمایندگیدر بودنشعبه 3111111ا پایانه وPOSدستگاه

ATMگستردهترینشبکهارائهکنندگانکاالوخدمات)پذیرندگانکارت(رامهیانمودهوآن

رابهتعدادکثیریازمشتریان)دارندگانکارت(درسراسرجهانمرتبطمیسازندودررتبه

اینسازمان کنترلروابطمالیوپرداختهایبینها،تنظیمواولمبادالتمالیقراردارند.

بانکبانک کارتو ومؤسساتمالیصادرکننده ومؤسساتمالیپذیرندگانومشتریانها ها

تنظیموکنترلنمودهوشرایط آنها)دارندگانکارتوپذیرندگانکارت(درسراسرجهانرا

)پرداخت پولی الکترونیکی انتقاالت و نقل و معامالت فراهمها(انجام را جهان سراسر در

آورند.می

کارت ازدارندگان موصوف، های سازمان تجارتی نام به اعتماد تشخیصو با اعتباری، های

نمایندواینبدینمعنااستکهپذیرندهآسودگیوراحتیخریدباکارت،احساسرضایتمی

می روبرو افزایشدرآمد با انتخابمشتری، پمورد باگردد. یکازپذیرشکارتذیرنده هر

هایتوسعهفروشآتیودرتوانددربرنامههایفوقبهشریکآنانتبدیلشدهومیسازمان

ایهایاعتبارینقرهدارندگانکارت.نتیجهافزایشرضایتمندیمشتریان،مشارکتداشتهباشد

باالتری اعتبار ومستراز درمبادالتوطالییکهبراساسمقرراتسازمانویزا برخوردارند،

شوند.تجاریبهعنواناشخاصدارایاعتبارمالیویژهشناختهمی

سالهایاخیر، جهاندر در شده وضعیتمعامالتانجام نمودارهایآماریذیل، جداولو

گذارد:ها،بهمعرضنمایشمیالمللیرادرمقایسهبادیگرسازمانتوسطایندوسازمانبین
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 source:2010 The Nilson Report                   (  2 -2) رنمودا


 source:2010 The Nilson Report                   (  1 -2نمودار)

 
 source:2010 The Nilson Report                    (  8 -2نمودار )


  

81% 

21% 1% 

81% 

2% 5% 

سهم سازمان های ویزا و مستر کارت در تعداد کارت های اعتباری مقایسه با  

   2009دیگر سازمانهای بین المللی در سال 

 ويزا  

 مسترکارت

 آمريون اکسپرس

 چايانا يونيون پی

 جی سی بی

 داينرزکالب

25.3 

86.6 

1.2 8.1 2.2 5.8 

 داينرزکالب جی سی بی چايانا يونيون پی آمريون اکسپرس مسترکارت ويزا  

 (درصد)2009سهم بازار درجمع کل تعداد تراکنش با کارت اعتباری در سال  

22.2 
68.1 

2.2 1.3 2.8 5.1 

 داينرزکالب جی سی بی چايانا يونيون پی آمريون اکسپرس مسترکارت ويزا  

 (      درصد)2009سهم بازار در حجم دریافت وجه نقد با کارت اعتباری در سال  
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 های اعتباریماهیت حقوقی کارت -2

اطالعاتوارتباطاتوگسترشآنبهبازارهایپولیومالی،عالوهانگیزفناوریپیشرفتشگفت

هایسنتیبانکداریرامتحولساختهاست.بابرمزایاییکهبرایذینفعاندرپیدارد،روش

هاجهترشدچشمگیرمعامالتبهشیوهتجارتالکترونیکیونیزدادوستدوتجارت،بهبانک

بیشتر نیاز پول انتقال و بخشنقل عنوان به الکترونیک بانکداری و است احساسشده ی

توسعه بدونآنتجارتالکترونیکینیز استکه تجارتالکترونیکمبدلگشته الینفکیاز

لذاسرعتپیشرفتفناوریاطالعاتوارتباطاتموجبتغییراتعمیقیدرشکل؛نخواهدیافت

وسببپیدایشمفاهیمجدیدیباعنوانپولوسیستمهاوروشهایانتقالمنابعمالیشده

اغلب تا گردیده موجب امر همین و است شده پول الکترونیکی انتقال و الکترونیکی پول

کشورهانسبتبهاینتکنولوژیوابزاروابستهبهآننگاهویژهایداشتهودرصددوضعقوانین

الشکلازاینابزارومزایایآنبهتحدومقرراتمربوطهبرآیندتابتوانندباپیرویازقوانینم

بانکداریالکترونیکیرانحو تجارتالکترونیکیو تکنولوژی، احسناستفادهنمودهوهمگامبا

تصویب با آمریکا ایاالتمتحده مانند کشورها برخی زمینه این در گسترشدهند. بسطو

آنرابهصورتشفافوصریحهایاعتباری،ماهیتحقوقیقوانینومقرراتدرخصوصکارت

مغایردانستنبیاننموده مقابلکشورهاییمانندایرانوبرخیکشورهایاسالمیبا اندودر

هابااحکاماسالمیاستفادهازآنراحرامومعاملهباآنراباطلماهیتحقوقیاینقبیلکارت

رابطهسکوتاختیارنمودهاستکهگذارینیزدرایناندوبهتبعآنمرجعقانوناعالمنموده

موجبپیدایشاختالفاتعدیده استهمینامر حالحاضر؛ایمیانذینفعانشده در زیرا

هایاعتباریدرداخلهاییباعنوانکارتجمهوریاسالمیایرانتنهانسبتبهتوسعهکارت

میب دارا عنوانکارتاعتباریرا اقدامنمودهکهصرفاً اشندودرعملمشاهدهقلمروکشور

کارتبدهیبودهوبهحسابشخصدارندهکارتمتکیمی شودکهاینقبیلکارتهانوعاً

گرددکهاعتبارمیباشندومحدودهاعتباراعطاییپسازواریزوجهتوسطمتقاضیتعیینمی

 معموالً سپرده73مذکور وجه از حساببانکصادر% در متقاضیاعتبار کنندهایاستکه

کارت، دارنده حساب کردن بلوکه با کارت کننده بانکصادر دیگر عبارت به دارد. کارت

بایستجهتتوسعهاینابزارنویندهد.بنابراینمیدرصدیاعتباربهدارندهکارتتخصیصمی

ریگذاربامدنظرقراردادنقوانینومقرراتجاپرداختالکترونیکیبهمفهومواقعیآن،قانون

هاراشناسایینمودهوقوانینخاصیرادراینزمینهبهکشور،ماهیتحقوقیاینقبیلکارت

برساند می؛تصویب آیا که بپردازیم نکته این به ابتدا است الزم اینجا در قراردادلذا توان

هایاعتباریرادرقالبعقودمعینمندرجدرقانونمدنیگنجاندواحکاموآثارحقوقیکارت
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بایستبهاینقراردادهابهعنوانعقدمستقلخاصاینگونهعقودرابرآنانبارنمودیااینکهمی

نگریستهشودوقوانینواحکامیمتناسبباآنوضعنمود.



 ی در مواجهه با عقود معینهای اعتبارقرارداد کارت -0 -2

براساسفقهاسالمیعقودمعینبهآندستهازعقودگفتهمیشودکهازگذشتهزمانیمیان

افرادمتداولبودهودارایموردوآثارواحکامخاصیدرقوانینمدنیاستودرسیستمهای

تعریفخاصمی و داراینام اج؛باشندحقوقیگوناگون بیع، عقد ومانند: برایتطبیق اره

قراردادکارتهایاعتباریباهریکازعقودمعینمندرجدرقانونمدنیایران،نیازبهبررسی

قرض، عقود مهمتریناینعقود، از است. افتراقیاستکهمیانآنانبرقرار اشتراکو وجوه

ضمان،وکالت،حوالهوجعالهاستکهدرذیلبهذکرآنانمیپردازیم:



 های اعتباریعقد قرض و قرارداد کارت -0 -0 -2

می طوالنیبرخوردار سابقه اسالمیاز فقه در عقدقرضکه ماده در چنین643باشد، ق.م

عقدقرض،عقدیاستکهبهموجبآن،احدطرفینمقدارمعینیازمال»تعریفشدهاست:

بهطرفدیگرتملیکمی خودرا مثلآنرا وجنسونمایدکهطرفمزبور ازحیثمقدار

 «وصفردنمایدودرصورتتعذرردمثل،قیمتیومالردرابدهد.

بهموجباینتعریف،عقدقرضازجملهعقودتملیکیاستکهرابطهایدوسویهمیانقرض

نماید.باانعقادقراردادمقترضمکلفبهرددهنده)مقرض(وقرضگیرنده)مقترض(برقرارمی

باشد،اگرچهقیمتاًترقییاتنزلکردهباشدودرصورتعدمتواناییدرهمقرضمیمثلمالب

می قرار اقساطی یا مهلت مقترض، برای احوال و اوضاع مطابق حاکم مال، مثل دهد.رد

ق.م(درمقابلقراردادکارتاعتباری،عقدیاستعهدیکهذینفعانآنرا631-631)مواد

کارت کننده کارتبانکصادر پذیرنده و )بدهکار( کارت دارنده پرداختبدهی(، )متصدی

می-)تاجر تشکیل پرداختوجهطلبکار( با کننده بانکصادر قرارداد، موجب به که دهند

به مزبوررا درواقعوجوه کارت، بهپذیرنده کاالهایخریداریشده)بهوسیلهدارندهکارت(

یندهدرقالبتوافقفیمابیندرمهلتمقررآنوجوهرادارندهکارتقرضدادهاستتاویدرآ

پرداختنمی وتبرعاً بایستنماید،لذامیمستردنماید،لکنبهعلتآنکهدیندارندهرامجاناً

پرداختاز همچنیندرصورتتقاضایتمدیدمهلتباز محالعلیهباشد. یا کفیلو وکیل،

وهبراصلوجه،مبلغیبهعنوانسودازدارندهکارت،جانبدارندهکارت،بانکصادرکنندهعال
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درخواستتمددریافتمی رد یا قبول مقام در کننده، بانکصادر عبارتدیگر به یدنماید.

استباز کارت قرارداد؛پرداختدارنده قرضو عقد میان تمایز وجوه به توجه با کارتلذا

1منطبقبرعقدقرضدانست.تواناعتباری،قراردادکارتاعتباریرانمی



 های اعتباریعقد ضمان و قرارداد کارت -2 -0 -2

کارت قرارداد با قابلمقایسه معیندیگر عقود عقدضماناستکهشخصیاز هایاعتباری،

مضمونلهو طرفدیگررا ضامن، متعهدرا کهبرذمهدیگریاستبهعهدهبگیرد. مالیرا

 گویند.مدیوناصلیمیشخصثالثرامضمونعنهیا
کارت قرارداد و ضمان عقد مقایسه تفاوتدر اشتراکی، وجوه بر عالوه اعتباری، هایهای

آشکاریمیانآنانموجبعدمانطباقایندوعقدبایکدیگرگردیدهاست.ازجملهاینوجوه

افتراقمیتوانبهمواردذیلاشارهنمود:

عنوانعقدیمستقلواصلیبارضایتذینفعانوبدونموجودیتهایاعتباریبهقراردادکارت

موضوعقرارداددرزمانانعقادقراردادکههمانااصلوجهبهانضمامسوداست،براساسکسب

گرددوبانکصادرکنندهکارتبراساسشروطمندرجدرقرارداددرسودومنفعتمنعقدمی

کار دارنده بینرفتناعتبار بهفسخیکجانبهقراردادمیصورتاز مجاز عقد، باشد.تپساز

وجوداینموارددرحالیاستکهعقدضمانمبتنیبرمسامحهوارفاقوبهتبععقداصلیکه

گرددوموضوععقدکههماناقبالًمیانمضمونلهومضونعنهبرقرارگردیدهاست،منعقدمی

باشد.وجودمیاصلدیناست،درزمانانعقادقراردادم



 های اعتباریرتعقد وکالت و قرارداد کا -3 -0 -2

موجودبودنموضوعوکالتدرزمانانعقادعقد، عقدوکالتکهبراساسمسامحهوارفاقبا

می منعقد وکیل و موکل اعطاءمیان موکل( قانونی )نماینده وکیل به را اختیار این شود،

کلیهاقداماتقانونیرانسبتبهموضوعموردوکالتنمایدکهدرجهتحفظحقوقموکلمی

بادرنظرداشتنیدامانیخویش،بهعملآوردودراینخصوصاگرموکلشخصاًمبادرتبه

گردد.همچنینبهعلتجایزبودنعقد،هموارهانجامموردوکالتنماید،عقدوکالتمنفسخمی

هایاعتباریکهبردرصورتیکهدرقراردادکارتامکانفسخعقدازناحیهطرفینوجوددارد.

                                                           
 -)مععععامالت مععععو 2ناصعععر کاتوزيعععان، حقعععوق معععدنی، عقعععود مععععين  يشعععتر ر.ش،. بعععرای مطالععععه ب2

 . 111، ص 2812عقود تمليوی(، انتشارات بهمن برنا، چاپ هشت ، تهران، سال
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پایهکسبسودومنفعتاستواراست،عقدیالزماستوذینفعانمجازبهفسخقراردادمنعقده

باشندمگردرمواردقانونیوبراساسشروطمندرجدرقرارداد.همچنینموضوعقراردادنمی

درزمانانعقادقرار سوداست، لکناینامرخللیبهصحت؛دادوجودنداردکهاصلوجهبا

آوردوپسازپرداختصورتحسابازسویدارندهکارت،مجدداًامکانتمدیدقراردادواردنمی

می موجود کننده صورترضایتبانکصادر در تفاوتقرارداد به توجه بنابراینبا هایباشد.

باشد.ساسعقدوکالتمنتفیمیهایاعتباریبراموجود،امکانتطبیققراردادکارت



 های اعتباریعقد حواله و قرارداد کارت -4 -0 -2

ق.مایران،عالوهبروجوهاشتراکیکهمیانعقدحوالهوقرارداد733الی714براساسمواد

تفاوتکارت است، متصور اعتباری ازهای مانع دارد، وجود اینعقود میان هایبسیاریکه

شودکهاهمایناختالفاتعبارتنداز:ریکدیگرمیانطباقآنانب

کارتباری،مالئتوحسناعتباردارندههایاعتازجملهشرایطصحتوقوعقراردادکارت -0

باشدکهاینمسئلهدرعقدحوالهجزءشروطصحتمحسوبدرزمانانعقادقراردادمی

ق.م(713شود.)مادهنمی

ایحقوقیبدینمعناکهباانعقادعقدرابطه؛پذیردصورتمیدرعقدحوالهنقلذمهبهذمه -1

آیدوبهموجبآنذمهمحالعلیه)شخصثالث(بهمیانمحالعلیهومحتالبهوجودمی

می مشغول محتال مواد موجب به صرفاً محیل، به محتال رجوع حق و و733گردد

یاعتباریحقرجوعبانکصادرلکندرقراردادکارتها؛باشدق.مامکانپذیرمی712

محفوظ پذیرنده، اعتباریبه پرداختوجوه پساز کارتهمواره دارنده کارتبه کننده

هایاعتباری،ضمذمهبهذمهبرقرارلذابرخالفعقدحواله،میانذینفعانکارت؛باشدمی

شود.می

عقدیمستقلمیانقراردادکارتاعتباریکهبهمنظورکسبمنفعتوسودوبهعنوان -3

آوردشود،رابطهایسهطرفهمیانذینفعانقراردادبهوجودمیطرفینقراردادمنعقدمی

کهبهموجبرابطهمذکوردارندهکارتدرمهلتمقررمیبایستموضوعقراردادکههمانا

کارتپرداخت کننده بانکصادر به آن، سود انضمام به اعتباریاسترا پرداختوجوه

اید.ایندرحالیاستکهدرعقدحوالهبراساسرابطهدوطرفهمحالعلیهومحتالکهنم

می برقرار ارفاق و مسامحه منظور میبه به محال عقد، موجبمفاد به عین،شود، تواند

 منفعتیامالباشد.
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 های اعتباری در قالب قرارداد نامعینکارت -2 -2

عتباریبهعلتوجوهافتراقیکهباعقودمعینمندرجدربراساسآنچهگذشتقراردادکارتا

هیچ قابلیتانطباقبا بنابراینمیقانونمدنیایراندارد، ندارد. را عقودمذکور بایستیکاز

قراردادکارتاعتباریراباتوجهبهکاربردیکهامروزهدرروابطاجتماعیواقتصادیاشخاص

قانونمدنیبهآننگریست.01عینودرچارچوبمادهدارد،بهعنوانیکقراردادنام

مندیازتسهیالتمربوطدرروابطفیمابینصادرکننده،دارندهوپذیرندهکارتاعتباریوبهره

همان اعتباری کارت شدهبه تعریف پیش از قراردادهای شد، اشاره بدان قبال که ایگونه

بدوامربرایایجادچنینروابطوتسهیالتیالزماست،اآنچهکهدرامّ،بایستمنعقدگرددمی

تنظیمقراردادصدورکارتاستکهمتقاضیکارتابتدائاًازبانکیامؤسسهصادرکنندهکارت

اعتباری،طیدرخواستیتقاضامینماید.بنابراینقراردادمذکور،قراردادیاولیهوپایهاستکه

و«اوفوابالعقود»استکهمشمولاحکاموادلهایچونبهخودیخوددارایماهیتمستقل

آیدودرصورتیکهگیردوقراردادهایبعدیبهتبعآنپدیدمیقرارمی«تجارهعنتراض»

قرارداداصلی)قراردادصدورکارت(بنابرشرایطمندرجدرقراردادفسخیاابطالگرددبهلحاظ

دهند.یخودراازدستمیتالزم،قراردادهایتبعیماهیتوجود



 های اعتبارینحوه رسیدگی به اختالفات ناشی از کارت -3

کارت از استفاده روند اختالفاتدر است ممکن اعتباری سوءهای یا و ذینفعان میان ی

بایستمرجعیذیصالحهایمختلفپدیدآیدکهدراینخصوصمیهاییدرزمینهاستفاده

اختالفاترسیدگی سیستمبه در اختالفاتمربوطبهکارتنماید. هایاعتباری،هایداخلی،

می درباشدکهبانکتابعقوانینومقرراتداخلیکشورها هایصادرکنندهکارتاعتباریبا

نمایند.نظرگرفتنقوانینبانکیکشور،قوانینمربوطهراتنظیممی

هایاعتباریداخلیوعدمدرزمینهکارتدرایرانبهعلتفقدانقانونمدونومتحدالشکل

قراردادهایتنظیمیتوسطموجودیتدادگاه الحاقیبودن و یکسو هایاختصاصیتجاریاز

طورمعمولازدارندگانوپذیرندگانکارتهبانکصادرکنندهازسویدیگر،حقاقامهدعویب

صورتبروزاختالفمرجعسلبوحقمذکورتنهابرایبانکصادرکنندهمحفوظاستودر

و دارندگان با منعقده قرارداد طبق که است کارت کننده صادر بانک کننده، رسیدگی

پذیرندگانکارتهایاعتباریدرزمانواگذاریاعتباراتوتسهیالت،بهاختالفاترسیدگیو

هبروزهرگونهنمایدوبانکهایصادرکننده،معموالًدرمفادقراردادنسبتباتخاذتصمیممی
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نمایندودرخصوصاختالفاتاختالفمیاندارندهوپذیرندهکارت،ازخودسلبصالحیتمی

بروز صورت در دارنده، اعتراضاز هرگونه سلبحق ضمن کارت، دارنده و خود میان آتی

نمایدودرصورتطرحاختالف،داورییاحکمیتنقشیرادرحلوفصلاختالفاتایفاءنمی

کلیه و است قرارداد انعقاد زمان قانون حاکم، قانون کننده، صادر بانک ناحیه از دعوی

حقالوکالهوکیلوهزینه کارشناسان، اعمازدستمزد هایوصولمطالباتبانکصادرکننده

هایدادرسی،اجرایی،ثبتیوغیرهرادرصورتینمایندهقضاییدرتماممراحلومراجع،هزینه

اتبانکمنجربهطرحدعویدرمحاکمعمومیگرددراپرداختنماید.کهاقدام

هایبانکیبرجامعه،درآمریکاباتوجهبهبازتابگستردهواثراتمنفیسوءاستفادهازکارت

سال کارت0234در از استفاده مصوبقانونمجازاتسوء آمریکا هایبانکیتوسطکنگره

سوء کنگره، مصوبه طبق کارتگردید. جعل و علیهاستفاده تهدیدی عنوان به بانکی های

1حکومتفدرالتلقیگردیدهاست.

هایالمللیباتوجهبهاستقرارهریکازذینفعاندرکشورهایاعتباریبیندرخصوصکارت

اهمیتویژه فصلاختالفاتاز میمختلفحلو اینزمینه در استکه بایستایبرخوردار

المللیمدنظرقرارگیرد.قوانینواصولبینتعارض

هایمختلفالمللیویزاومسترکارتباتعیینمرورزمانهایبینالمللی،سازماندرسیستمبین

اندتاحدامکانبرایطرحدعوی،برگشتاسناد،اعالمشکایت،پاسخگوییبهشکایتوکوشیده

زمی این همچنیندر بکاهند. دادرسی اطاله سازماناز اند. نموده مدونیوضع قانون هاینه

مذکوربهعلتعدمتمایلدرارجاعاختالفاتبهمراجعقضایی،جلوگیریازاطالهدادرسیو

ویامصالحهسرعتبخشیدرامورتجاری،اختالفاتپیشآمدهراازطریقحکمیتوداوری

نمایند.حلوفصلمی



 داوری -0 -3

بانکپذیرندهکارتپسازتبادلاطالعاتواسناد،درصورتیکهقادربهبانکصادرکنندهو

المللیویزادرخواسترسیدگیبهحلاختالفاتفیمابینخودنگردند،سرانجامازسازمانبین

                                                           
1. Auriemma, M:cneal.j.Coley Roberts, Bank Card Business, American Banking, 

Association 1993.p154 and 163. 

Professor Richard Maxwell Spring.Banking 1996.p99. 

Internet for RTFE 84 Created Research Seminar on Surveillance. 
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پذیردکهاینمرحلهصورتمی6اختالفاتپدیدآمدهرامینمایند.امرداوریوحکمیتدر

داز:مراحلفهرستوارعبارتن

ارسالدرخواستبهطرفمقابلاختالف.)بانکمشتکیعنه( -0

پاسخبانکمشتکیعنه،31تعیینمهلت -1 ودرصورتعدم دریافتپاسخ روزهجهت

المللیویزا.ارسالدرخواسترسیدگیبهاختالفات،بهسازمانبین

ازسویمتقاضیبررسیاولیهتوسطسازمانویزاکهدرصورترعایتکلیهقوانینوضوابط -3

)بانکشاکی(،اطالعاتدریافتیجهتاظهارنظرودریافتپاسخالزم.

شودودرصورتیالزمبهذکراستکهدرصورتعدمرعایتقوانینوضوابط،درخواستردمی

نقص رفع با تواند می )بانکشاکی( متقاضی باشد، داشته وجود همچنان مهلتزمانی که

نینمجدداًتقاضایدیگریراتنظیموارسالنماید.درخواستورعایتقوا

روزهبرایپاسخگوییواظهارنظربانکمشتکیعنه.43تعیینمهلت -4

اتخاذتصمیمکمیتهحلاختالفسازمانویزادرموردمسئلهمطروحهوابالغبهطرفین. -3

6-  از بیش اختالف مورد مبلغ که صورتی در استیناف کمت3111درخواست و ازدالر ر

بین13111 ویزای سازمان به مدارکجدیدی و بانکمعترضادله و باشد المللیدالر

 مبلغبیشاز صورتیکه در باشد. جهتحلو13111ارسالنموده پرونده باشد، دالر

شود.فصلبههیأتمدیرهویزایبینالمللیارسالمی

قطعی و االجراء برایطرفینالزم سازمان نهایتتصمیم علیهدر بانکمحکوم و میباشد

موظفبهپرداختکلیههزینههااست.
 

 مصالحه -2 -3

ازسازماندرخواستنمایددرمورد مصالحهدرمواردیاستکهیکیازبانکهایعضوویزا

حلاختالفوعدمتوافقیکهبایکیازاعضاءویزادارد،اظهارنظرنمودهوتصمیمنهاییاتخاذ

 نماید.

عنایتبهتعریفمذکور،تفاوتهایروشمصالحهباداوریعبارتنداز:با

عدمامکانبرگشتاسنادومعامالت. -0

توسطبانکمشتکیعنهوورودزیانمالیبهتونقضمفادمقرراتاجراییویزاعدمرعای -1

بانکشاکی.
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سیستم031رعایتمهلت -3 تاریخپردازشاطالعاتدر از مسئله1کاالروزه جهتارجاع

مورداختالفبهسازمانویزا.)اگراختالفدوبانکدرموردعدمارسالنسخهایازبرگه

خدمات و کاال فروش برگه درخواست تاریخ از مذکور مهلت باشد، خدمات و فروش

باشد.(می

حق از برخورداری برای که تفاوت این با است داوری روش مشابه مصالحه، انجام مراحل

بنابرایناختالفدالرباشد.13111دالروکمتراز3بایستباالترازاستیناف،مبلغمعاملهمی

هایصادرکنندهکارتومراکزپذیرندهکارتاستواگراختالفیمیانازطرقفوقمیانبانک

2گردد.قمراجعقضاییحلوفصلمیدارندگانکارتباآنانوجودداشتهباشد،ازطری
 

 اجرای حکم -4

مندشدنمحکوملهازآثاردادنامهواجرایحکمهدفازاقامهدعویدرمحاکمقضایی،بهره

تحقققطعیمی اجرائیه صدور و له تقاضایمحکوم با داخلی سیستم در امر این که باشد

بین؛یابدمی سیستم در مانندلکن بینسازمانالمللی کههای کارت مستر و ویزا المللی

فصلمی طریقداوریحلو تقاضایاختالفاتاز بدون شده اجرایتصمیماتصادر گردد،

صورتخاصمحکوم صورتخودکار، کامپیوتریبه توسطسیستم قطعیتیافتن، قبلاز له

باشدولکندرهرحالحقاعتراضبرایطرفیندعویدرمرجعباالترمحفوظمی؛پذیردمی

صورت هزینهدر و به محکوم باالتر، مرجع در نقضتصمیم حقاعتراضو و هایدادرسی

منظور وی حساب به مجدداً شده، کسر قبلی تصمیم اجرای راستای در که وکیل الوکاله

گردد.می



 نتیجه و پیشنهاد

کارت بینرواج عرصه در اعتباری پرداختهای های کار و ساز از یکی عنوان به المللی،

هایاعتباریبستهبهنوعنیکی،توسعهتجارتالکترونیکیراموجبگردیدهاست.کارتالکترو

انواعژیبهکاررفته،محدودهکاربردوارتباطاتوقراردادصادرکننده،چگونگیتسویه،تکنولو

المللیکاربردداشتهباشدتوانددرسطحملییابینمیخدماتو لذاازحیثگسترهودامنه؛

هایهایخردمتوسط،مجهزبهسرویسالمللی،تجاری،خریدهایاعتباریبینرد،بهکارتکارب

 شوند.ویژهولوگوهایمتفاوتتقسیممی

                                                           
1. BASE II 

2. Chargeback Viza International.1999,Nov 19,P.115-125. 
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هایاعتباری،دارندهکارت،پذیرندهکارت،صادرکنندهکارتوکارگزارتهاتروذینفعانکارت

ها،روابطحقوقیمیانآنانبرقرارگردیدهباشندکهبااستفادهازاینکارتتسویهبینبانکیمی

گردند.وبدینوسیلهازمزایاومنافعبیشماریبهرهمندمی

استنقشکارت بعدی چند اعتباری ابعاد؛های تمامی در مختلف طرق از که معنا بدین

ارتباطمی اینابزاردر اقتصادیوتجاریاشخاصیکهبهنوعیبا فرهنگی، ،باشنداجتماعی،

هایتواندنقشعمدهایدرافزایشگردشمعامالت،شفافشدنفعالیتتأثیرگذاربودهومی

اقتصادیوتسریعدرعملیاتبینبانکیوگردشپولایفاءنمایند.

بررسیومقایسهجایگاهکارت گذارهایاعتباریدرایاالتمتحدهآمریکاکهبهنوعیبنیانبا

گرددکهامروزهایننوعورهایدرحالتوسعهوایران،مشخصمیهایمذکوراستباکشکارت

المللیبهخوداختصاصدادهایرادرعرصهتجارتبینروشپرداختالکترونیکیجایگاهویژه

پذیرد.هایاعتباریصورتمیاستوحجمقابلتوجهیازمعامالتبهوسیلهکارت

هایحقوقیکشورهایجهان،موصوفدرنظامهایماهیتحقوقیقراردادهایمرتبطباکارت

هایهایغربی،قراردادهایکارتبدینمعناکهدرکشور؛علتنوعنگرشآنانمتفاوتاستبه

گرددواحکاموآثارعقدقرضبراعتباریدرقالبعقدقرضمبتنیبرسیستمبهرهمنعقدمی

،بهعلتمغایرتاحکامفقهیواسالمیشودودرکشورهایاسالمیازجملهایرانآنهابارمی

طوریهایاعتباریباآننوعنگرشنگریستبهدرمبحثربا،نمیتوانبهقراردادهایکارت

هایموصوفحکمکردهومعاملهباکهتعدادیازفقیهانمعاصر،بهربویوغرریبودنکارت

هایاعتباریبامقایسهقراردادهایکارتشمارند.ازسویدیگرپسازآنهاراحراموباطلمی

یابیمکهوجوهافتراقموجودمیانآنانمانعازعقودمعینمندرجدرقانونمدنیایراندرمی

هایمذکوررادرقالبیکیازعقودمعینمحصورنمودواحکامخاصیراآناستکهقرارداد

متحدهادیوتجاریکهازسویایاالتهایاقتصهمچنینبهعلتوجودتحریم؛برآنبارکرد

برکشورایرانحاکماست،کارت دراینکشورجایگاهیهایاعتباریبینآمریکا المللیعمالً

کارت عنوان به جامعه افراد نزد و بانکداری عرف در که آنچه و نامیدهندارد اعتباری های

کارتبانکیباتسهیالتویژهاستواعطایمی تسهیالتدربانکداریاسالمیدرشود،صرفاً

 می04قالب صورت هیچابزار ظاهراً که درپذیرد اعتبار پرداخت نحوه با انطباق قابل یک

نمیکارت اعتباری باشدهای کارت؛ این از استفاده ضرورت به توجه با عرصهبنابراین در ها

بین میتجارت ایران اسالمی جمهوری حقوقی نظام الملل، با ماهیتخاصبایست به توجه

هایکنونیوهایارزیوتحریمهایاعتباری،فرهنگحاکمبرجامعهاسالمی،محدودیتکارت

تطابقتجربه با اینزمینهگشودهو در بابحقوقیجدیدیرا هایکشورهایمختلفجهان،
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بین بانکداری معامعرف مستقل، حقوقی تأسیسماهیت با اسالمی، بانکداری با التالمللی

کارت با آزادیمرتبط و اراده حاکمیت اصل اساس بر را ذینفعان روابط و اعتباری های

؛قانونمدنیوبهعنوانقراردادیمستقلموردشناساییقراردهد01قراردادها،درقالبماده

همچنینباتعیینمیزانسودواقساطدرزمانانعقادقراردادها،عالوهبررعایتقواعدواصول

هایموجود،زمینهراجهتتعاملباحقوقیوقوانینبانکداریبدونربا،بارفعمغایرت-فقهی

سایرکشورهارافراهمآورد.

سیاست و نظارتی نهاد عنوان به ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک است گذارشایسته

بانکداریالکترونیکینظارتهادرزمینهتوسعهخدماتمستقل،بهطورمستمربرعملکردبانک

گیریازسازیعمومی،بابهرههایمناسب،ضمنفرهنگداشتهباشدوباتصمیماتوسیاست

هایامنومطمئنارتباطیراتقویتنماید.هایاطالعاتییکپارچهواستاندارد،زیرساختنظام

استاندارد ایجاد با فاکتورههمچنین تعیین و قانونی الزامات و الگویها سنجی، اعتبار ای

درجهتمتحد بانکمشخصیرا باالشکلنمودنعملکرد برخورد هایدولتیوخصوصیدر

کارت به داخلی اعتباری کارت عنوان تغییر با نماید. اعالم اعتباری با»های بانکی کارت

ویژه تسهیالت کارت« میان که را بارزی تفاوت توان می جامعنیز در رایج بانکی وهای ه

المللیوجوددارد،آشکارنمودتاازاینطریقباورهاینادرستهایاعتباریداخلیوبینکارت

اشخاصدراستفادهازاینابزارنوینبانکی،اصالحونواقصموجودبرطرفگرددوبدینترتیب

بانکداریالکترونیکیفراهمشود. توسعه و تعیینماهیتحقوقیکارتموجباترشد یهابا

روابطحقوقیومسئولیتهریکازذینفعانشفافوبا اعتباریوقراردادهایمرتبطباآن،

بانکوجودقوانینمتحد هایدولتیوخصوصیومؤسساتمالیواعتباری،مکلفبهالشکل،

هایشخصیجلوگیریگرددتاازاعمالسلیقهمیزیکضابطهبودهوهمینامرموجبپیرویا

آی عمل بانکبه همچنین کارتد. کننده صادر مالی مؤسسات و واسطهها به اعتباری، های

کنسرسیوم موجباتگسترشهایبینهمکاریبا داخلکشور، به جذبارز بر المللیعالوه

آورند.درخاتمهالزمبهذکراستکههرگونهاقدامدرزمینهصدورصنعتتوریسمرافراهممی

سازیومدنظرقراردادنالمللیورواجآندرجامعه،نیازمندفرهنگهایاعتباریبینکارت

توانمیاستکهازمهمتریناینابزارهاهایمرتبطشرایطاقتصادیجامعهوفراهمآوردنابزار

 (اشارهنمود.EMVالمللی)بهسیستماستانداردبینATMهایبهمجهزنمودندستگاه
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