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 202-179، صفحۀ 1399، پاییز و زمستان 2های نوین، دورۀ اول، شمارۀ دوفصلنامۀ تخصصی حقوق قراردادها و فناوری

 

های عندالمطالبه و اعتبارات نامهضمانت ماهیت حقوقیبررسی تطبیقی 
 المللاسنادی تضمینی در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین

 2یبائید نرگس 1صادق عبدی،

 25/11/1399تاریخ پذیرش:   8/9/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

 ۀاخیر اهمیت فراوانی در عرصهای اعتبارات اسنادی تضمینی از جمله ابزارهایی است که در دهه

حقوق بانکی یافته است. با وجود این، در بسیاری از کشورها ازجمله ایران مورد استفاده قرار 

نگرفته و بالطبع نقش و جایگاه آن مبهم است. لیکن با توجه به اهمیت روزافزون و مزایایی که 

م شود، ناگزیر به شناخت جایگاه دقیق آن خواهیمی گیری از این سند نصیب بازرگانانبا بهره

تضمینی، های فرد اعتبارنامهمنحصربههای ضمن بررسی و شناسایی ویژگی ،تحقیق حاضردر بود. 

. با توجه به شودپرداخته می عندالمطالبههای نامهنام ضمانته آن با نهادی مشابه ب ۀبه مقایس

درستی کارکرد مشابه این دو سند در تضمین ریسک معامالت، الزم است مرز دقیق میان این دو به

درستی ی بهالمللبینو ماهیت حقوقی این اسناد در حقوق داخلی و ها آن بررسی و اصول حاکم بر

عندالمطالبه  ۀنامتضمینی بسیاری از مزایای مربوط به ضمانت ۀرسد اعتبارناممی نظر. بهشودتبیین 

کزی جمهوری شود بانک مرمی و پیشنهاد را داراست و حتی در برخی موارد از آن کاراتر است

 گفتنی. کندسطح کشور ابالغ و آن را اجرایی های اسالمی ایران اجرای این مقررات را به بانک

 در آمده است. ریتحر ۀرشت به یلیتحل ـ یفیتوص ۀویش به مقالهاین است 

عندالمطالبه، اعتبارات اسنادی های نامهضمانتاعتبارات اسنادی تضمینی،  کلیدی:واژگان 

 یالمللبینالملل، اتاق بازرگانی بین تجاری، تجارت

                                                      
 gmail.com68Sadeghabdi@ ؛(مسئول ۀنویسند) حقوق نفت و گاز، دانشگاه تهران یدکتر .1

 Nrg.dibaei@gmail.comدانشگاه تهران؛  ،یالمللنیب یاقتصاد ـ یتجار حقوقکارشناسی ارشد  .2
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  مقدمه

امریکا،  ۀبار پس از جنگ جهانی دوم در ایاالت متحداعتبارات اسنادی تضمینی نخستین
کار گرفته شد. این امر در پی منع شده بودند، به نامهضمانتهایش از صدور که بانک

که در پی بروز عواملی در اواسط قرن نوزدهم عنوان  1«نامهضمانتبدون »موسوم به  ۀقاعد
 ولی شعب ،در داخل کشور بودها آن شده بود رخ داد. البته این ممنوعیت مربوط عملیات

ها موجب آن بانکبانکی )که به در خارج از کشور امریکا مجاز به انجام عملیاتها آن
 بانکی برعهدههای نامهضمانتاشخاص ثالث را در چارچوب های مسئولیت بدهی

 گرفتند( بودند.می
ها کرد بانکمی ای بود که بیاناولین دلیلی که در ایجاد این قاعده نقش داشت مقرره

غیرمجاز شمرده شده باشد،  هاۀ آنقانون یا اساسناماز سوی نباید اقدامی کنند که صراحتاً 
 2تضمینیهای شرکت نبودبانکی باشد. دلیل دوم، های فعالیت ۀاین اقدام الزم کهآنمگر 

  در ایاالت متحده در آن هنگام بود.
عمرانی در کشورهای درحال های طرح ۀمقارن با توسع ،در قرن بیستم ،در ادامه

یافته مستقر بودند، کارفرمایان کشورهای توسعهتوسعه، در مقابل پیمانکاران که عمدتاً در 
عدم  ۀشدند تا با کاهش مخاطرمی ها خواستار دریافت اعتبارات اسنادی تضمینیو دولت

ها نامهذکر است که تضمین شایانانجام تعهد پیمانکاران از منافع خود حمایت کنند. 
 کارز جریان دارد بهی که صرفًا بین طرفین خصوصی نیالمللبینن در معامالت اهمچن

اما این امر معموالً در مورد مبلغ پول بسیار کمتر و در مواردی است که بین  ،رودمی
سسات دولتی وجود دارد. ؤطرفین تمایلی به پیروی از الگوها و مقررات حاکم بر م

سسات ؤکامالً خصوصی معامالت و مواردی که با مهای تفاوت فراوانی بین شیوه روازاین
 جریان دارد وجود ندارد.  دولتی

بانکی وجود دارد که در  ۀنامضمانتنام ه در کنار این ابزار، سند مشابه دیگری ب
 ویژهبهاین دو نوع تضمین  ۀظاهر عملکرد و ماهیت یکسانی دارند. اهمیت و نقش فزایند

 موقعاین زمینه مقررات متحدالشکلی تدوین و به که در شدهباعث  المللبینتجارت  در
ی با هدف برقراری توازن بین منافع طرفین درگیر در المللبیناجرا شود. اتاق بازرگانی 

                                                      
1. No Guaranty rule 
2. Security Company 
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این باب تدوین کرده است. همچنین  ، اصیل و ضامن مقرراتی درنفعذییعنی  ،نامهضمانت
تهیه و تدوین  1998را در سال ها نامهی تضمینالمللبینی مقررات المللبیناتاق بازرگانی 

کنوانسیون سازمان  کنار این مقررات، اجرایی شده است. در 1999ابتدای سال  کرده که از
به  1995 سال مستقل و اعتبارات اسنادی ضمانتی درهای نامهضمانتملل متحد درمورد 

 تصویب رسیده است.
اصول حاکم بر این دو ابزار و کارکردهای آنان در تسهیل این نوشتار قصد داریم  در
ی را از منظر المللبینرژیم حقوقی حاکم بر این دو ابزار مهم و نهایتاً  المللبینتجارت 

مورد مقایسه و توجه قرار دهیم تا بدین وسیله  المللبینحقوق داخلی و حقوق تجارت 
که  یاصل الؤسشود. اعمال این دو ابزار به نحو دقیق در کشور فراهم  برایراهکارهایی 
و  رانیا یدر نظام حقوق ینیتضم یکه اسناد اعتبار است نیا میپاسخ به آن یدر تالش برا

 .برخوردار است یگاهیاز چه جا المللنیبنظام 

 عندالمطالبههای نامهضمانت .1

 عندالمطالبههای نامهضمانت معرفی .1-1
موجب این قراداد یا است. به نفعذیبانکی قراردادی بین بانک و  ۀنامضمانت

های کتبی مشتری سررسید، در قبال درخواست یطشود، در بانک متعهد می نامهضمانت
به دو صورت غیرمشروط و عندالمطالبه ها نامهضمانت .مبالغی را به وی بپردازد نفعذییا 

غیرمشروط و عندالمطالبه های نامهضمانت کهاینبا توجه به  .شوندو یا مشروط صادر می
صورت بهها نامهشاهدیم که ضمانت غالباً  ،ن بسیاری دارندداراالملل طرفدر تجارت بین

 .شوندعندالمطالبه صادر می

عندالمطالبه قراردادهای های نامهضمانتطور توضیح داد که توان ایناز طرفی می
 کند کهشرط تعهد می بدون قید و نامهضمانت ۀاند که بانک صادرکنندمعتبر و مستندی

عنه( از ایفای تعهد خود در مقابل طرف قرارداد معامله امتناع خواه )مضونهرگاه ضمانت
مشتری  ۀرا به درخواست و مطالب نامهضمانتکرد، بانک وجه موردتعهد مندرج در متن 

 .هیچ مدرکی بپردازد ۀبدون نیاز به ارائ نفعذییا 

حاکم بر اعتبارات اسنادی جاکه از تدوین نخستین نسخه از مقررات متحدالشکل ازآن
پذیرفته شده گذرد و در سراسر جهان بیش از نیم قرن می( UCPپی )یوسی موسوم به
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، اتاق بازرگانی ندشومیتمامی اعتبارات اسنادی تحت این مقررات صادر  و تقریباً است
های نامهضمانتموفق تصمیم به تدوین مقررات  ۀالمللی با درنظرداشتن این تجرببین

 .ستقل گرفتم
 علتبه  ،لذا ؛صادره استهای نامهضمانترایج ترین شکل ها نامهضمانتاین نوع 

داخلی، در  ۀو حتی در عرص یالمللبین ۀها در عرصنامهضمانتداشتن این نوع از غلبه
موردنظر مستقل و عندالمطالبه است.  ۀنامضمانتصورت تردید اصل بر این است که 

باید به محض اولین درخواست  نامهضمانتآید، این نوع آن برمیطور که از نام همان
بانک موظف به  استکه دارای اختیار مطلق  نفعذیپرداخت شود. لذا با درخواست 

 نامهضمانتبه شرطی که چنین درخواستی در طول مدت اعتبار  ،پرداخت وجه خواهد بود
 آشکار از حق نباشد ۀاستفادو همچنین مصداق سوء باشد

  URDG1 هاینامهضمانتمقررات متحدالشکل . 1-2

و با توجه به عدم اقبال  URCG مقررات ۀاندکی پس از تدوین و ارائ ۀبه فاصل
مقرراتی جدید شد  ۀی دست اندرکار تهیالمللبینعمومی به این مقررات، اتاق بازرگانی 

شود و از می خواندهنخستین درخواست یا عندالمطالبه های نامهضمانتکه تحت عنوان 
با اعالم برائت آشکار از  ،اجرا گذاشته شد. این مقررات ۀبه مرحل 1992ابتدای سال 

با درنظرگرفتن ها نامهضمانت که داشتمی مقرر 2 ۀرویکرد مقررات سابق، در بند ب ماد
ها آن ۀای که بر پایقراردادهایی جداگانه از قراردادها یا شروط مناقصهها آن طبیعت
و ضامن به هیچ عنوان ارتباطی با قرارداد پایه ندارد  هستند صادر شده است نامهضمانت

به قرارداد پایه ارجاع شده باشد. در  نامهضمانتهرچند در  ،و نسبت بدان ملتزم نیست
اسناد و  ۀو عدم لزوم ارائ «اعالم تخلف»با  «اثبات تخلف»کردن با جایگزین ،نیز 20 ۀماد

یک سند  در حکموجه، گامی بلند و اساسی در پذیرش این سند  ۀالبمطبرای مدارکی 
بر  کهآنجای به ،آن ۀی برداشت. سندی که مطالبالمللبینتضمین معتبر در قراردادهای 

مبتنی بود و همین مسئله  نفعذیاحراز واقعیت و وقوع تخلف متکی باشد، بر اعالمات 
سرعت ی بهالمللبینکرد. از همین رو، این سند در تجارت می ساده نفعذیکار را برای 

ی بازنگری المللبینروزافزون از آن، اتاق بازرگانی  ۀاستفاد به علتمورد اقبال واقع شد و 

                                                      
1. Uniform Rules for Demand Guarantee  
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 2009آغاز کرد و نهایتاً متن نهایی در دسامبر  2007و اصالح این مقررات را از سال 
اتاق بازرگانی  758 ۀشمار ۀین مقررات در نشریبه اجرا گذاشته شد. ا 2010یید و از اول أت

 مشهور است URD758 به علتی چاپ شده است و به همین المللبین

 ت اسنادی تضمینیاعتبارا .2

 تعریف اعتبارات اسنادی تضمینی. 2-1
ی، تضمین و تعهد مشروط المللهای بینختااعتبار اسنادی روش تسهیل پرد

اعتبار( به فروشنده )متقاضی اعتبار( است. از این  ۀگشایندپرداخت بانک خریدار )بانک 
پرداخت قیمت کاالها در تجارت  ۀترین شیوتوان متداولمی حیث اعتبار اسنادی را

. شکل سنتی اعتبارات اسنادی تجاری است که تعهد مالی ناشی از آن کردلحاظ  المللبین
 سازوکار منزلۀنفع است و بهذی ز سویاانجام معامله  ۀکنندریشه در اسنادی دارد که بیان

اعتبارات اسناد تجاری به رود. می کاری کاال بهالمللبینمالی معامالت  تأمینپرداخت و 
برخالف  .اعتبار اسنادی تجاری و اعتبار اسنادی تضمینی :شوندمی دو نوع متداول تقسیم

نی برای حمایت از اعتبار اسنادی تجاری که سند پرداخت است، اعتبار اسنادی تضمی
 .نفع در صورت قصور دستوردهنده از انجام تعهد یا پرداخت درنظر گرفته شده استذی

ن انجام کار و یبابت تضم است وبانکی  ۀنامضمانتاسنادی تضمینی معادل  ۀاعتبارنام
 شود.می ادرصتعهد به شکل اعتبارات اسنادی 

مریکاست، شکل دیگری از اعتبارات ا ۀاین نوع اعتبارات که زادگاه آن ایاالت متحد
نامه رواج مریکایی از صدور ضمانتاهای ممنوعیت بانکعلت اسنادی است که به 

(. 89-90، ص 1385 ،یفراهان یِزماناند )بانکی شدههای نامهضمانتاند و جایگزین یافته
انی مقررات یکسان و متحدالشکل حاکم بر اعتبارات اسنادی از طرف اتاق بازرگ تصویب

های جهانی و ازجمله بانکهای ی ناشی از مقررات داخلی کشورها است که بانکالمللبین
قانون  14 ۀماد 6به استناد بند  ،که شورای پول و اعتبارطوریاند، بهن را پذیرفتهآایرانی 

مورخ  ۀریالی را در جلس ـ و بانکی کشور، دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی لیپو
کردن مبادالت تجاری داخلی و رویکرد صیانت از حقوق سانآو با هدف  07/09/1391

 به تصویب رساند.ی گذاران بانکو منافع سپرده
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   1کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد اعتبارات اسنادی تضمینی .2-2

ز سال خود را اهای سازمان ملل )آنسیترال( تالش المللبینکمیسیون حقوق تجارت 
مستقل و اعتبارات اسنادی های نامهضمانتبرای تدوین قوانین خاصی که با ماهیت  1989

، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد 1995و در سال  کردتضمینی هماهنگ باشد آغاز 
تصویب در  منظوربهرا مقرراتی  مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینیهای نامهضمانت

قابلیت  2000 ۀاین سازمان قرار داد. این کنوانسیون از اول ژانویاختیار مجمع عمومی 
ی در هریک از کشورهای المللبینهرجا که تعهدات مستقل و این مقررات  2.اجرا یافت

طرف کنوانسیون ایجاد شده یا در جایی که قواعد حل تعارض به اعمال قانون کشور 
نین در جایی که اعتبار اسنادی شود اعمال خواهد شد. همچمنجر کنوانسیون  ۀپذیرند

، شودقرار نگیرد اما صراحتاً تابع این کنوانسیون اعالم  «تعهد»تضمینی مشمول تعریف 
 .گیردمی تحت حاکمیت این سند قرار
مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی از های نامهضمانتبه اگرچه کنوانسیون راجع

اسنادی و قواعد متحدالشکل  متحدالشکل و اعتباراتهای روی مقررات و رویه
این است تفاوت متفاوت است و آن ها آن با ،عندالمطالبه الگوبرداری شدهای نامهضمانت

ی که یک سازمان المللبینجی هر دو از سوی اتاق بازرگانی پی و هم یوآردیکه هم یوسی
 منزلۀاین کنوانسیون به کهآناند، حال قواعد اختیاری تدوین شده منزلۀهخصوصی است ب

پذیرند تدوین شده است. می یکنواخت یا قانونی رسمی برای کشورهایی که آن را یقانون
با پرداختن به مسائلی که خارج از عرف و عادات  ،مقررات این کنوانسیون کهاینافزون بر 

 . هست نیزها آن ۀکنندتجاری است، تکمیل
 برانگیزابطی در برخی موضوعات اختالفکنوانسیون مذکور حاوی معیارها و ضو

دارد که ضامن یا صادرکننده در بری الذمه کردن خود می مقرر 14 ۀماد ،. برای مثالاست
کنوانسیون  18 ۀنیت و احتیاط معقول عمل کند. در مورد موضوع تقلب، مادبا حسن باید

با قرارداد باشد، را که مطابق  نفعذیکند که درخواست پرداخت می صادرکننده را موظف
تقلب  یاستثنا یبه بررس 19 ۀماد .بپردازد ،جز در موارد استثنا )که همان تقلب است(

 نفعیذممانعت  منظوربهدستور منع  ژهیواقدامات موقت دادگاه به زین 20 ۀپرداخته و ماد

                                                      
1. United Nations Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit 
2. Agasha, mugasha, The law of letters of credit and bank guarantees, Sydney, 2003, p 52. 
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 توانینم لذا نشده است، ملحق ونیکنوانس نیا به رانیا. پردازدیم مبلغ قرارداد افتیاز در
 .درنظر گرفت یداخل قانونرا  ونیکنوانس نیا مقررات

 بانکیهای نامهضمانتتضمینی و  اسنادیاعتبارات اصول حاکم بر  .3
که آن را از سایر ابزارها داردفردی حقوقی منحصربه هایویژگیهر ابزاری در عالم حقوق 

. قرارداد اعتبار نیست اکند. اعتبار اسنادی تضمینی نیز از این موضوع مستثنمی متمایز
منظور تضمین پرداخت وجه آن اسنادی تضمینی که به دنبال قرارداد اصلی و اساسًا به

بروز عوارض دیگر متزلزل  ۀواسطهشود، با زوال دین اصلی یا بطالن آن و یا بمی منعقد
 وجود مستقلی دارد و یکی از مشخصات اصالتاً. درواقع این قرارداد شودو مخدوش نمی

تبع و وجوه افتراق آن با انواع دیگر قراردادهای تبعی در این است که اگرچه در ابتدا به
، اصل بر استقالل این قرارداد از قرارداد منشأ صدور آن شدهوجود قرارداد دیگری منعقد 

 است. 
منظور تمایز و تفکیک صحیح قرارداد اعتبار اسنادی از سایر ابزارهای به ،بنابراین

 .اگزیر از ذکر مشخصات حقوقی آنیمن ،مشابه

 و شکل اسناد و مدارک )اصالت شکل ظاهر( ظاهرفُرمالیسم یا تئوری  .1-3
در اعتبارات اسنادی بیشتر توجه به ظاهر و شکل اسناد و مدارک معطوف است و 

های شود؛ بنابراین شرایط و ویژگیمی توجه کمتریها آن به ماهیت و طبیعت حقوقی
دار بودن اسناد بودن یا مدت پذیراعتباری، برگشتنظرند. برای مثال، بیمدشکلی بیشتر 

برخالف منشأ  ،. لذاشودمیصرفاً بر اساس اطالق و شرایط ظاهری شناسایی و قضاوت 
صدور و محتوا و ماهیت سند، عمدتاً اصالت ظاهری و فرمالیته در اعتبارات اسنادی مورد 

 (96 ، ص1386)ابافت،  توجه است

 ورود ایرادات  عدموصف مصونیت یا  .2-3
همچون اسناد تجاری، از ویژگی مصونیت برخوردارند. بدین معنی  ،اعتبارات اسنادی

منظور مبرا دانستن خود یا سرپیچی از به ،توانندیک از متعهدین و ضامنین نمیکه هیچ
مراحل  سند، به عیوب و ایرادات مربوط عملیات یا ۀایفای تعهد خود در مقابل دارند

حتی اگر در سلسله ایادی متعاقب اشکاالت  ؛انتقال سند متوسل شوند مختلف صدور و



 1399 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 1دورۀ  های نوین                          قوق قراردادها و فناوریدوفصلنامۀ ح

186 

نیت و سندی که با حسن ۀیافته و ثابت شده باشد، دارندجدی، تقلب یا یا جرائم ارتکاب
آن را دریافت کرده و عملیات حقوقی انجام داده است، از این ایرادات مصون  یاطالعبی

 فوظ خواهد ماند. و حقوق او مح است
تنها بر کل اعتبارات اسنادی حاکمیت دارد، که از عملی اصل عدم توجه ایرادات، نه

کند. می به عمل دیگر یا از سندی به سند دیگر و از امضائی به امضای دیگر نیز صدق
بودن صحت یکی از برای مثال، حتی اگر بانک چند سند را امضا کرده باشد، مخدوش

بیند، ای نمیدر امضاهای دیگر ندارد و سند یا موضوع آن اساساً خدشه امضاها تأثیری
 کشف شود. ها آن این اسناد مستقالً ارزیابی و اشکاالت کهاینمگر 

شود که اسناد تجاری می حد اعالی این ویژگی در اعتبارات اسنادی در جایی ظاهر
 ،. در این حالتشوندمیارزیابی  عنوان اسناد ضمیمه و همراه اعتبارنامه،و مدارک دیگر، به

با شرایط اعتبارنامه کافی است و ارزیابی ها آن احراز صحت ظاهری اسناد و تطبیق ظاهری
برخالف اسناد تجاری،  ،گیرد. البته بحث مصونیتمستقل از مفاد اعتبارنامه صورت نمی

کند که می ا فراهماسنادی شرایطی ر ۀچندانی ندارد و اعتبارنام ۀدر اعتبارات اسنادی زمین
اسنادی بانک است که آن  ۀالعاده مطمئن خواهد ساخت. زیرا متعهد اعتبارنامآن را فوق
اما سابقه  ،دیگر(های کننده یا بانکدهد )بانک ابالغمی معتبر دیگر انتقالهای را به بانک

( Dolan, 2005, p. 17)ماند. می اعتبار باقی ۀکنندآن همچنان نزد بانک گشایش ۀو نسخ
که وتصرف و جعل امضا و تزویر در مفاد آن عمالً غیرممکن است. اما زمانیلذا دخل

یافته در جریان گشایش به قرارداد اصلی و دیگر قراردادهای تحققبحث از ایرادات راجع
 (47، ص 1381)رجبی، کند می خوبی عملشود، ویژگی مصونیت بهمی اعتبار مطرح

 تجاریوصف  .3-3

با توجه  ،شودمی خودی خود سند بانکی محسوباعتبار اسنادی ضمانتی بهاگرچه 
  :توان وصف تجاری آن را تأیید کردمی به موارد زیر

های تضمینی سند بانکی است و عملیات بانکی خود از شاخه ۀالف( اعتبارنام
 ید.آمی شمارو حقوق حاکم بر آن از اجزای حقوق بازرگانی به استاختصاصی بازرگانی 

نامه، بارنامه و بیمه و ترین مدارک و اسناد مرتبط با اعتبارنامه، یعنی براتب( مهم
 .اندتجاری
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و  استتجاری  نفعْذیج( عملیات فرمان و دستور گشایش اعتبار و تمامی اعمال 
صورت صورت موضوعی احراز شود و چه بهبهها آن بودنچه تجاری ،مجریان آن تاجرند

 شخصی.
 ۀو بر پای استساز اعتبارات اسنادی بازرگانی قرارداد یا قراردادهای زمینه د( موضوع

 شود.میمنجر  ی به صدور اعتبار اسنادیالمللبینعرف و عادات و کاربردهای تجاری 
وده و درنتیجه آثار استحقوق تجارت بهای بنابراین حقوق اعتبارات اسنادی از زیرشاخه

 شودمی اختصاصی بر آن مترتبهای و دادگاهها اوریها، دفراوانی همچون مرور زمان
 (46 ، ص1381)رجبی، 

 وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی .4-3

، سیر المللبینحقوق تجارت های مانند سایر شاخه ،در حقوق اعتبارات اسنادی نیز
. امروزه است تحول حقوقی به سمت یکنواختی و وحدت شکلی و ماهوی مقررات
 تبعیت المللبیناکثریت کشورها و تجار و بازرگانان از قواعد متحدالشکل اتاق بازرگانی 

کنند و کشورهایی که موازین مستقل و حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی را تدوین و می
طور کامل و بدون تغییر در هاند، عمدتاً قواعد و مقررات متحدالشکل را یا بنکردهتصویب 

 (63 ، ص1394نجفی، ) انداقتباس کرده و الهام گرفتهها آن اند یا ازکردهقوق خود وارد ح

 وصف تجریدی .5-3
که ممکن است جزئی از  ،پذیری اسناد تجاریدر اعتبارات اسنادی، از طرفی مبادله
وجود داشته ها آن پذیریشرط مبادلهپی وسییاین اعتبارات باشد و بر اساس مقررات 

شود روابط سندی افقی به صورت ایادی متعاقبه محقق شود؛ از طرف می سبب ،باشد
بنیادی، روابط سندی متعدد ایجاد شود که  ۀیک یا چند رابط ۀبر پای ،دیگر ممکن است
زمان که از رابطه یا روابط به علت وصف تجریدی، هم ،گیرند امامی در عرض هم قرار

 د. اناز یکدیگر مستقل و منفکصورت افقی نیز هعمودی مجزا هستند، ب
، گیردشده مجرد از هم قرار شود که روابط ناشی از سند منتقلمی این ویژگی سبب

نیت )که آن هم مفروض مستقل و مجزا نگریسته شود و با وجود شرط حسن هبه هر رابط
است( از هر ید بعدی نسبت به ید قبلی صحیح تلقی شود. همچنین ایرادات یکی از 

روابط اسنادی به دیگران تأثیری نخواهد داشت و روابط  ۀواردشده در گردوناشخاص 
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چه متناوب و پراکنده باشند، هرکدام از دیگری مجرد و  و صورت متوالیچه به ،ایادی
نوعی برگرفته از همین وصف تجریدی و مستقل است. ویژگی استقالل امضاها نیز به

 .است تفکیک روابط اولیه

 1نیتحسنبودن مفروض .3-6

وصف مصونیت و اصل عدم توجه ایرادات و  کهاین برایطور که اشاره شد، همان
باشد. بدین معنی که از ایراد داشته نیت سند حسن ۀ، کافیست دارندکنداستثنائات عمل 

کرده یا عملیات  و نداند سندی که تحصیل نباشدو عیوب آن مانند جعل و تزویر مطلع 
له مشکل ئه دچار عیب است. اما ازآنجاکه از یک سو اثبات این مساسنادی که پذیرفت

شود و از سوی می روند حرکتی اسناد تجاری و اعتبارات اسنادی ۀو سبب اطال است
حمایت و اطمینان امور بازرگانی است،  و وجودی این اسناد در سرعت ۀدیگر، فلسف

ی، مفروض المللبینمقررات داخلی و چه در قوانین و نیت موردنظر، چه در حقوق حسن
 5-102 ۀ( در مادU.C.Cمریکا )اشود. برای نمونه قانون متحدالشکل تجاری می شناخته

  (.Miller& Harrell, 2002, p. 76) به این موضوع پرداخته است
خواهد می سندی که ۀاصل بر این است که هر ید نسبت به ید قبل و دارند ،بنابراین

و از  باشدنیت اقدام کند، نسبت به متعهدین سند دارای حسن علیه ضامنین و متعهدین
و حتی اگر ید قبل کاماًل در جریان اشکال بوده یا  باشد مشکالت و عیوب آگاهی نداشته

وجود آورده است، اصل بر این است که با ید بعدی خود تبانی هخود وی اشکال را ب
ایادی قبلی نسبت  ۀت آن بر عهدخالف این موضوع ثابت شود که اثبا کهاینمگر  نکند

 .است سند ۀبه ایادی بعدی و هریک از متعهدین نسبت به دارند

 2تضمینی ۀاصل انطباق دقیق )کامل( اسناد با شروط اعتبارنام .3-7

اصل انطباق دقیق اسناد یکی دیگر از اصول بنیادین حقوق اعتبارات اسنادی است و 
 اسناد باشد.  ۀاعتبارنامه نیاز به ارائ ۀوجه معاملرود که برای پرداخت می کارهزمانی ب

                                                      
1. Presumed good faith 

2. The Doctrine of Strict Compliance : از این اصل با عناوین دیگری همچون اصل تدقیق و تبعیت از شرایط و همچنین

 اصل تطبیق کامل نیز یاد شده است.
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 بخواهد وجه اعتبار اسنادی را دریافت کند، نفعذیهر زمان که ، مطابق این اصل
 ,Bertrams). که در ظاهر کامالً منطبق با شرایط اعتبار است ارائه نماید اسنادی را باید

2004, p.199 )پردازد که ظاهر می درخواست رادر شرایطی مبلغ مورد  فقطنیز  بانک
منطبق با شروط قرارداد باشد. هرگونه مغایرت بین اسناد با شروط  شده کامالًاسناد ارائه

چراکه در اعتبارات  ؛شودمیمنجر  نفعذیقرارداد به عدم پرداخت وجه از سوی بانک به 
رج از اختیاراتی کند و اگر این نماینده خامی متقاضی عمل ۀنمایند درحکم اسنادی، بانک

خود را رد و از بازپرداخت  ۀ، اصیل محق است تا عمل نمایندکندکه به او داده شده عمل 
احترام به شکل و صورت سند و رعایت دقیق  ،وجوه به بانک خودداری کند. همچنین

 سند اعتباری است.  ۀپشتیبانی از قصد و رضای گشایند ۀدهندمفاد آن نشان

وجه  فتن این اصل، حتی اگر بانک بر اساس اسناد غیرمنطبقْبا درنظرگر ،بنابراین
زیرا ممکن است  ؛ریسک تجاری معامله را بپذیرد بایدپرداخت کند،  نفعذیاعتبار را به 

 اسناد غیرمنطبق را نپذیرد و از بازپرداخت وجه اعتبار به بانک امتناع ورزد رْمتقاضی اعتبا
 (149 ، ص1390، زارع یالهلوئ و نیا)شهبازی

 .زمان دستخوش تغییرات زیادی شده است یطاز این اصل در ها البته تفسیر دادگاه
 :کرددر دو قسمت بررسی  توانرا می این بحث
 تطابق« بودنکامل»مفهوم  الف(

در چارچوب  ،بر این نظر استوار بود که بانک موظف استها دادگاه ۀدر ابتدا روی
نحوی بررسی بهشود می ارائه نفعذیاسناد و مدارکی که از طرف  ۀقرارداد اعتبار اسنادی، کلی

 .نشودمغایرتی با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی مالحظه ها آن یک ازکه در هیچ کند
را ها استفادهبرخی سوء ۀزمین کهاینعلت اما به  ،مورد توجه بودها این تفسیر مدت

 .(38، ص 1380)خادمان، شد رو هچالش جدی روبساخت، با می برای متقاضی اعتبار فراهم
 تطابق «بودننسبی»( مفهوم ب

دهد. بدین معنی که اگر توصیف می تری به این اصل ارائهاین تفسیر دیدگاه متعادل
از کل اسناد توصیف  اما نباشدکاال، خدمات یا عملکرد در هریک از اسناد یادشده کامل 

انطباق اسناد با شرایط مندرج در اعتبار  منزلۀهبدست آید، این امر هکاال، خدمات یا اسناد ب
 (.Garcia, 2009, p. 98) شودمی اسنادی پذیرفته
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 در بررسی دقیق اسناد از دید هماهنگی با شرایط قرارداد،ها با وجود مسئولیت بانک
ا گونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به شکل، کفایت، صحت، اصالت، جعلی یهیچها آن

 و کمیتخصوص در ،یک از اسناد و شرایط مندرج ندارند. همچنینغیرقانونی بودن هیچ
 اندرکاران حملنیت دستنیت یا سوءحسن و ، چگونگی حمل و ارزش آن،کاال کیفیت

اگر بارنامه که یکی از اسناد حمل است  ،نیست. برای مثالها مسئولیتی متوجه بانک آن
و ارزش کاال باشد، بانک  امتضمن توصیف کاال از نظر وزن، اندازه، عالئم، تعداد، محتو

نخواهد کرد و صرف انطباق اسناد را دلیل را بررسی انطباق کاالی موجود با کاالی مزبور 
 (.28 ، ص1373)خزائی،  صحت و درستی آن خواهد شناخت

بانک گشاینده، و  ۀوجه نمایند ۀکننداشی از اعتبار اسنادی، بانک پرداختدر روابط ن
و مسئولیت نهایی پرداخت وجه اعتبار بر  استمتقاضی اعتبار  ۀبانک گشاینده نمایند

کننده برای دریافت وجوه پرداختی متقاضی است. به همین ترتیب، بانک پرداخت ۀعهد
کند. چنانچه هریک از این نمایندگان از می به شخصی که از او نمایندگی دارد مراجعه

را رد کند. بنابراین نماینده ها آن تواند اقداماتمی حدود اختیارات خود تجاوز کنند، اصیل
دهد. لذا می باید شخصاً ریسک تجاری معامله را بپذیرد و حق رجوع به اصیل را ازدست

 ته باشد. شده باید نهایت دقت را داشبانک در بررسی اسناد ارائه

گوید: هیچ جایی می انگلیسی در تعریف اصل انطباق کامل ۀیکی از قضات برجست
)عمرانی،  برای مدارکی که تقریباً شبیه هم باشند یا همانند هم عمل کنند وجود ندارد

 (.32، ص 1389

 عندالمطالبه های نامهضمانتماهیت حقوقی  .4
 المللبینحقوق تجارت  ۀدر عرص .1-4

های نامهضمانت ماهیت با ارتباط ، درالمللبیندر میان نویسندگان حقوق تجارت 
ها آن خورد و نظریات مختلفی از سویبانکی هنوز وحدت نظر چندانی به چشم نمی

، المللبیناندیشمندان حقوق تجارت های در نوشته ،طور کلیهاست. اما ب شدهارائه و ابراز 
این نهاد  «بودنایقاع»یا  «عقدبودن»بانکی دائر بر های امهنضمانتتحلیل ماهیت حقوقی 

 ۀبودن پدیدی در مورد همین ماهیت عقدی یا ایقاعیالمللبیناست، هرچند که دکترین 
 مشترکی نرسیده است. ۀمذکور به نقط
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ماهیت تعهد بانک  درخصوصی، المللبیندر سطح  ،طور که اشاره شدبنابراین، همان
برخی معتقدند که صدور . مستقل بانکی غالباً دو مکتب فکری وجود دارد ۀنامضمانتدر 

بدین صورت که بانک مفاد و شروط  ؛طرفه )ایقاع( استعملی یک نامهضمانت
برای صدور آن شرط  نفعذیکند و قبول و رضایت می ابالغ نفعذیرا به  نامهضمانت

بانک  ۀطرفآور بانک ناشی از اعالم یک، تعهد الزامبنابراین .(Klein, 2015, p. 78) نیست
قبولی خود را نسبت به اعالم بانک  نفعذیاست و ازآنجاکه لزومی ندارد  نفعذیدر مقابل 
آن همان است که  ۀشدن و شیو االجرااز جمله زمان الزم نامهضمانتشرایط  ،ابراز دارد
 و نیا)شهبازی شودمی معین کرده و از تاریخ صدور ضمانت آغاز نامهضمانتبانک در 

 هایویژگیبودن تعهد را از  طرفهدانان یکخی حقوقبر .(4 ، ص1390، زارع یالهلوئ
درواقع  (.280-278 ص ،1389 ،یرویش)دانند می بانکیهای نامهماهوی ضمانت

 نامه و مفاد آن تکیهضمانت ناپذیرنامه بر ماهیت برگشتبودن ضمانتایقاع دارانطرف
است که با اعالم  نفعذیتعهد بانک در مقابل  ۀطرفعلت آن، ماهیت یک کنند ومی
 (.115، ص 1383، زارع یالهلوئ و نیاشهبازی)آور خواهد بود جانبه الزامیک

 طرفه بودن تعهد بانک کامالً در برخی کشورها ازجمله بلژیک و هلند، دیدگاه یک
 است.یید کرده أرا ت قضایی نیز آن ۀپذیرفته شده و روی

، بانک حق برگشت نامهضمانتکه پس از صدور داران این دیدگاه معتقدند اینطرف
قبولی خود را اعالم کرده باشد و چه نکرده باشد(،  نفعذییا تغییر مفاد آن را ندارد )چه 

وابسته به  نامهضمانتبودن  آورچراکه اگر الزام ؛آن است ۀطرفماهیت یک ۀدهندنشان
، نفعذیپیش از اعالم قبولی  ،داشت کهمی بایست این اختیار رامی د، بانکبو نفعذیقبولی 

های نامهضمانتکه در درحالی ،هر زمان که بخواهد بتواند ایجاب خود را پس بگیرد
 ی، بانک از چنین اختیاری برخوردار نیست.المللبینمستقل 

توان حکم طور کلی نمیهب .اش قطعی و مسلم نیستاست که مقدمه آنایراد این نظر 
قضایی و  ۀگیری است. حتی در رویکرد که هر ایجابی لزوماً قابل برگشت و بازپس

ها بودن را برای تعدادی از ایجاب ناپذیرحقوقی اروپایی ویژگی بازگشتهای نوشته
 ناپذیرکه در متن ایجاب تصریح شده باشد که ایجاب بازگشتزمانیاوالً  :اندپذیرفته

به آن اعتماد کرده و بر اساس  ناپذیرطرف ایجاب، با فرض ایجابی بازگشتماً دو ؛است
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یک اگر هیچ باشد. ناپذیرمطابق عرف، ایجاب بازگشت ،و سوماً این اعتماد عمل کرده باشد
را از عرف  ناپذیریتوانیم بازگشتقضایی، می ۀاز موارد فوق وجود نداشت، مطابق روی

 ی استنباط کنیم.المللبین
بانکی نیز نوعی ایجاب  ۀنامضمانتتوان گفت که می با توجه به موارد فوق

آن  ناپذیریبه بازگشت نامهضمانتچون اوالً در متن  ،شودمی محسوب ناپذیربازگشت
ی المللبینشود؛ ثانیًا عرف می با علم به این مطلب وارد عمل نفعذیاشاره شده و 

 5 ۀی ازجمله مادالمللبینثالثاً مقررات  ؛کندمی ییدأرا ت نامهضمانت ناپذیریبازگشت
 اند.کید کردهأبر این موضوع ت 1«عندالمطالبههای نامهضمانتمقررات متحدالشکل »

مستقل بانکی ماهیتی قراردادی دارند و بیشتر شبیه عقود های نامهضمانت درنتیجه
بانک و قبول ضمنی  پذیرنااز ایجاب بازگشت نامهضمانتهستند؛ بدین معنا که غیرمعین 

از سوی طرف مقابل  نامهضمانتانتظار گشایش  نفعذیشود. ازآنجاکه می تشکیل نفعذی
 نفعذیشامل مزایا و منافعی برای  نامهضمانتخود در قرارداد پایه را دارد و نیز مفاد 

در  نامهضمانتاو به مفاد  نکردناست و درمقابل تعهدی برای وی دربر ندارد، اعتراض
ملزم به  نفعذیقبولی ضمنی اوست. در این صورت، هم بانک و هم  ۀمنزلمهلت مقرر به

 ,Bertram) خواهند بود و حق اعتراض و تغییر نخواهند داشت نامهضمانترعایت 

2004, p. 167.) 

 ایرانداخلی حقوق  .2-4
  بانکی در قالب تعهد به نفع ثالثهای نامهضمانت ماهیتتحلیل  .1-2-4

بانکی در حقوق ایران  نامهضمانتشده درخصوص ماهیت مطرح ۀنخستین نظری
شخص  2،قانون مدنی 196 ۀتوجیه آن در قالب تعهد به نفع ثالث است. بر اساس ماد

 تواند تعهدی به نفع شخص ثالث بنماید. می ضمن معامله برای خود
چراکه  ،سازدمی مشخصدقت در متن این ماده یکی از ایرادات وارد بر این نظریه را 

فرعی بر قرارداد اصلی است. یعنی هر معامله یک رکن  یشرط فعل به نفع ثالث شرط
                                                      

1. Uniform Rules for Demand Guarantee (URDG) 
که در موقع عقد خالف آن را تصریح نماید کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکسی که معامله می .2

کند، تعهدی هم به نفع شخص ثالثی معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می یا بعد، خالف آن ثابت شود.

 بنماید.
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آورد؛ حال می وجودهاصلی دارد و آن حقوق و تعهداتی است که برای هربک از طرفین ب
که تواند شکل بگیرد. اما با پذیرش اینمی ارکان اصلی، شرط ضمن عقد نیز ۀدر حاشی
 نامهضمانتخواه باشد، صدور بانکی صرفاً قراردادی میان بانک و ضمانت ۀنامضمانت

خواه حق مستقیمی از قرارداد هاست و شخص ضمانتآن بینقرارداد  ۀاصلی و اولی ۀنتیج
ق. مدنی گفتیم  196 ۀشرط ضمن عقد در ماد بارۀآورد. لذا این امر با آنچه دردست نمیهب

روشنی بهبر این، ماهیت تعهد به نفع ثالث  در حقوق ما مطابقت نخواهد داشت. عالوه 
دانان است. بعضی ماهیت تردید در میان بسیاری از حقوق ۀمشخص نشده و خود زمین

لزوم  بارۀاند. همچنین دربودن آن بررسی کردهتعهد به نفع ثالث را بر اساس عقد یا ایقاع
مناسبی  ۀیا عدم لزوم قبولی شخص ثالث اختالف نظر بسیاری وجود دارد. بنابراین گزین

 .نخواهد بودبانکی  ۀنامضمانتبرای احراز ماهیت 
بانکی ماهیتی مشابه تعهد به نفع ثالث  ۀنامضمانتاگر بپذیریم  کهاینتر مهم ۀنکت

 خصوص در جایی مشخصه. این امر بایمرا در این میان نادیده گرفته نفعذیدارد، نقش 
یک منتفع ثالث تلقی کنیم، رجوع به نظر و قصد او در مورد فقط را  نفعذیشود که اگر می

 .و امکان اصالح آن بر اساس نظر وی را چگونه توجیه خواهیم کرد نامهضمانتمفاد 

 عندالمطالبه بر مبنای ایقاع ۀنامضمانتتحلیل ماهیت  .2-2-4

ها، با استناد به نظر فقهایی که ضمان نامهضمانتگران ماهیت از تحلیلگروهی دیگر 
اند. بدین معنا که در طرفه توصیف کردهجانبه و یکتعهد بانک را یک 1،دانندمی را ایقاع
 تنهایی او را ملتزمرضایت مضمون له شرط نیست و تعهد ضامن به نامهضمانتصدور 

 نفعذیگیرد و برای می ضامن است که دینی را برعهدهسازد. البته چون از طرفی این می
آورد، و از طرف می دستهجدیدی ب ۀوثیق فقطبلکه او  ،شودملک جدیدی ایجاد نمی

ضامن نباید بر مضمون له تحمیل شود،  ۀضمانت یا انتقال دین به ذم کهآندیگر به علت 
عنای شرطی که اثر آن قبولی اما نه به م ،انداین گروه رضایت مضمون له را شرط دانسته

 برای ایجاب است.
عندالمطالبه است. در های نامهضمانتمستند این گروه، مفاد مقررات متحدالشکل 

عندالمطالبه به معنای هر نوع ضمانت، تعهد یا  ۀنامضمانتآمده است که  2 ۀبند الف ماد
                                                      

 .داران این نظر استاز میان فقهای امامیه، شیخ طوسی از طرف. 1
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شود. همچنین بندهای می بانک، شرکت بیمه و... صادر از سویسایر انواع تعهد است که 
 نامهضمانتوجه را از تاریخ صدور  ۀاین مقررات نیز حق مطالب 4 ۀب و پ ماد الف،
)مسعودی، داندمی ناپذیرصادرشده را بازگشت ۀنامضمانتو است قائل شده  نفعذیبرای 
 .(85 ، ص1391

بحث قبلی ایقاع در م ۀکه در نظری را بیان کرد توان همان ایراداتیمی در رد این نظر
دهد که اصل می استقرا در قوانین و سایر منابع حقوقی ما نشان کهاین. مضافاً شدمطرح 

این در غیر از بنابر .(142 ص ،1380 ان،یکاتوز) آزادی ایقاع در حقوق ما وجود ندارد
طرفه اثر حقوقی نخواهد یک ۀاست، اراد کردهمواردی که قانونگذار مشخص و تصریح 

صدور ایجاب از  ۀمنزلبه نامهضمانتگونه تحلیل کرد که صدور توان اینمی داشت. لذا
تا اثر حقوقی داشته باشد. قبولی ایجاب نیز بر بپذیرد  نفعذیسوی بانک است که باید 

گونه توان اینمی همچنین .پذیر استامکانصورت ضمنی هاساس قواعد کلی قراردادها ب
شود، آن دو بر می منعقد نفعذیپایه که میان اصیل و استدالل کرد که در قرارداد اصلی و 

ای با شرایط خاص توافق کرده بودند و اصیل با مراجعه به بانک نامهضمانتایجاد 
قبولی خود را از پیش به ایجاب  نفعذیدهد. بنابراین گویی می درخواست صدور آن را

، این قبول فرضی به ایجاب نامهضمانتو به محض صدور  است بانک ملحق ساخته
پس  بایدبا توجه به لزوم ترتب و توالی، قبول  ،دهد. البتهمی و عقد را تشکیل شدهمتصل 

توان فرض کرد که این قبول فرضی از پیش می از ایجاب باشد اما به مقتضای آزادی اراده
 .دشومی و به ایجاب بانک ملحقاست وجود داشته 

، ضمان را 292 ۀماد 2و بند  685 ۀویژه در مادبه ،دنیباید توجه داشت که قانون م
 شودمی که درنتیجه تراضی میان ضامن و مضمون له ایجاداست در شمار عقود دانسته 

 .(116ص  ،1391)کاتوزیان، 

نظر از بانکی نیست؛ چراکه صرفهای نامهضمانتبنابراین ایقاع قالب مناسبی برای 
مشخص قانونی، از دیدگاه حقوقی های خارج از چارچوب ممنوعیت انعقاد ایقاع نامعین و

 بانکی را بر اساس مفهوم ایقاع تحلیل کرد.های نامهضمانتصحیح نیست که ماهیت 
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 قانون مدنی 10 ۀبر مبنای مادها نامهضمانتتحلیل ماهیت حقوقی  .3-2-4
 نشدهبانکی مشخص های نامهضمانتدر قوانین کشور ما ضوابط و مقررات حاکم بر 

و در قانون پولی و بانکی کشور و قانون ها اصل جواز صدور آن از سوی بانک فقطو 
ضوابط حاکم بر این دسته از  ۀعملیات بانکی بدون ربا بیان شده است. لذا عمد

بانکی مشخص  ۀفقدان نصوص قانونی، بیشتر در عرف و روی علتها، به نامهضمانت
بانکی در قالب نهادهای مشابه های نامهضمانتدادن رای جایاست. همچنین تالش ب شده

بانکی از های نامهضمانتسرانجام ماند و تحلیل ماهیت حقوقی سنتی حقوق مدنی بی
رو، نویسندگان حقوقی عمدتًا ازاین پذیر نخواهد بود.طریق نهادهای مزبور امکان

قانون مدنی که مبتنی  10 ۀدر مادبانکی را در قالب عقود نامعین مندرج های نامهضمانت
معتقدند ها آن کنند.می بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست، تحلیل و بررسی

شود؛ قانون مدنی توجیه نمی 684 ۀبانکی در قالب عقد ضمان مندرج در ماد ۀنامضمانت
را بر اساس توان آن می گیرد. امازیرا برخالف عقد ضمان، در آن انتقال دین صورت نمی

چرا که نوعی ضمان قراردادی است که با نظم عمومی،  1،م معتبر و نافذ دانست ق. 10 ۀماد
کیفیت  ۀاصول کلی قانونی دربار ،اخالق حسنه و عقل و شرع مخالفتی ندارد. در عین حال

الرعایه است و بانکی نیز الزمهای نامهضمانتانعقاد عقود و موانع و شرایط آن در مورد 
حقوقی، آزادی طرفین در توافق و تراضی بر حقوق و تعهدات و  ۀرعایت قواعد آمر با

 .(91 ، ص1391)مسعودی،  رابط قراردادی خود اعمال خواهد شد

 ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی ضمانتی  .5
در بیان ماهیت این اعتبارات،  1-6 ۀدر ماد 2،ی اعتبارات اسنادی ضمانتیالمللبینمقررات 

 ،آور دانسته و این خصوصیات را، مستقل، اسنادی و الزامناپذیرتعهدی بازگشتآن را 
این ماده  داند. همچنین در بند تمی فارغ از ذکر یا عدم بیان آن در قرارداد اعتبار، حاکم

، تعهدات است نامه دارای ماهیت اسنادیتضمین کهاینبیان شده است که با توجه به 
ها آن اسناد و بررسی اسناد مورد درخواست از نظر ظاهری ۀصادرکننده منوط به ارائ

 .(21 ، ص1378)عباسیان، ، خواهد بود

                                                      
  در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. ،اندخصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده قراردادهای .1

2. International Standby Practice (ISP 98) 
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بنابراین از نظر حقوقی، اعتبارات اسنادی ضمانتی در همان قالب و چارچوب یکسان 
اعتبار اسنادی  ۀکنند و ماهیت یکسانی دارند. معاملمی با اعتبارات اسنادی تجاری عمل

 ۀند اعتبار اسنادی تجاری مشتمل بر سه طرف )متقاضی اعتبار، صادرکنندضمانتی نیز همان
خود پایه، قرارداد صدور اعتبارنامه و  ۀاعتبار( و سه معامله )معامل نفعذیاعتبارنامه و 

 .(312 ، ص1385، یبوکلو  انگیژ)است  قرارداد اعتبار اسنادی(
تجاری تفاوت دارد. اوالً از این نامه از جهاتی با اعتبار اسنادی اما ماهیت تضمین

خود خودبه»برخالف اعتبار اسنادی تجاری، ماهیت  ،تضمینیهای منظر که اعتبارنامه
جز در زمانی که  ،ندارند. در اعتبارات اسنادی تجاری، در غالب موارد 1«شوندهتصفیه

 ۀه وثیقشدشده جعلی باشند، اسناد حمل ارائهتسلیمیا اسناد حمل  باشدتقلبی در کار 
اگر متقاضی اعتبار  ،اعتبار اسنادی پرداخت کرده است. بنابراین ۀکه صادرکنند اندوجوهی

تواند با فروش کاالیی که اسناد حمل آن می اسنادی معمولی ورشکسته شود، صادرکننده
. اما در مورد اعتبار کندرا در اختیار خود دارد وجوهی را که پرداخت کرده است وصول 

چراکه پس از پرداخت وجه  ؛نتی چنین وثیقه ای در اختیار صادرکننده نیستاسنادی ضما
زیرا اساساً کاالیی وجود  ،، قابلیت نقدشدن وجود نداردنفعذیآن از طرف صادرکننده به 

اعتبار اسنادی  ۀتا بتوان از محل آن پرداختی را استیفا کرد. بنابراین صادرکنند است نداشته
 ۀبپردازد و سپس برای وصول آن به گشایند نفعذیاعتبار را به ضمانتی باید وجه موضوع 

 .(318 ، ص1394)قربانیان، کند اعتبار مذکور مراجعه 
اعتبار اسنادی  .از سوی دیگر، اهداف این دو نوع از اعتبارات اسنادی متفاوت است

که نامه ابزاری است اما تضمین ،آیدمی حساببرای پرداخت ثمن به سازوکاریتجاری 
برای فرض تخلف در انجام تعهد درنظر گرفته شده است که اگر متقاضی صدور اعتبارنامه 

وثیقه یا تضمینی برای منزلۀ بهاعتبارنامه  کرد،پایه قصور  ۀدر انجام تعهد خود در معامل
باشد. بنابراین نوع اسنادی که در این دو نوع اعتبار  نفعذیجبران خسارت در اختیار 

اسنادی ارائه  باید شود نیز متفاوت است. چراکه در اعتبار اسنادی تجاریمی اسنادی ارائه
 ،طور صحیح اجرا کرده استپایه را به ۀتعهد ناشی از معامل نفعْذی کندمی شود که ثابت

 ۀبا ارائ نفعذی ،تضمینی ۀدر اعتبارنام ،برعکس. حساب تجاریمانند بارنامه یا صورت

                                                      
1. liquidation 
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مبلغ  است پایه ۀئی یا کلی متقاضی از اجرای تعهدات معاملاسنادی که بیانگر قصور جز
 کند.می موردنظر را دریافت
 ،تر از اعتبار اسنادی تجاری داردتضمینی ماهیتی پرمخاطره ۀاعتبارنام عالوه بر این،

گواهی  ۀتضمینی، جز در مواردی که پرداخت مبلغ اعتبار منوط به ارائ ۀزیرا در اعتبارنام
صرف  وجهْ ۀ، عموماً شرط مطالباست ی دادگاهأطرف مانند رالث و بیاز سوی اشخاص ث

گونه کاری را در ایناست که احتمال تقلب و فریب نفعذییک اظهار کتبی از سوی خود 
 برد.می مراتب باالتراسناد به

بسیاری از محاکم و نویسندگان اعتبار اسنادی را قسمی قرارداد )غالباً قرارداد خرید 
زیرا اعتبار اسنادی از ابتدا تا پایان (، Ellinger, 1970, p. 182) توصیف کرده انداسناد( 

ای اوصاف و یک تعهد است و پاره دچندین قرارداد است. عالوه بر این، خو ۀدربردارند
قراردادی که بیشترین شباهت را (. Stoufflet, 2001, p. 32) قرارداد را داردهای ویژگی

حمل(  ۀ)قیمت، حق بیمه، هزین CIFرد، قرارداد بیع بر اساس شرایط با اعتبار اسنادی دا
نوشته شده،  1مریکااکد متحدالشکل تجارت  5 ۀاست. همچنین در شرح رسمی که بر ماد

 ,Karl) 2قلمداد کرده است «نفعذیاعتبار و  ۀقراردادی میان گشایند»اعتبار اسنادی را 

2004, p. 31.)  
سنتی حاکم بر قراردادها قابل انطباق بر اعتبار اسنادی ، تمام قواعد این با وجود

 ۀتوان نظریشود و نمیمی االجرایابد، الزممی ای که گشایشنیست. اعتبار اسنادی از لحظه
از  Schmittoff, 1998, p. 234)) .ایجاب و قبول در حقوق قراردادها را بر آن تطبیق داد

کردن توان مالی و اعتبار گشاینده دیگر، هدف از گشایش اعتبار اسنادی جایگزین سوی
شدن آن نیازی نیست از سوی آورجای توان مالی متقاضی اعتبار است و برای الزامبه

، هدف قرارداد CIFدر قراردادهای  ،همچنین 3.داده شودعوضی اعتبار  ۀبه گشایند نفعذی
که در اعتبارات اسنادی، بانک د دلیل آن قرارداد است. درحالیاسنا ۀخرید کاالست که ارائ

 (.Schmittoff, 2006, p. 84) صرفاً با اسناد سروکار دارد، نه با کاالیی که معرف آن است

                                                      
1. Uniform Commercial Code (UCC) 
2. U.C.C, official comment 1, original UCC, art 5, 5-114. 

یید اعتبار اسنادی أبرای افتتاح، تغییر، انتقال، الغا، ابالغ یا ت دارد:می مریکا مقررا اصالحی کد متحدالشکل تجارت 105-5بند  .3

 .وجود عوض الزم نیست
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جدید از ابزار  یفرد یا نوعمنحصربه ایتوان گفت اعتبار اسنادی وسیلهمی بنابراین
محض، بلکه محصول  ۀمعاملبازرگانی است که نه قرارداد محض است و نه سند قابل

هریک از این دو مجموعه است. به بیان دیگر، اعتبار  یهاای از ویژگیدرآمیختگی پاره
سیس خاص تجاری است که با ابزارهای دیگر متفاوت است و هیچ اصطالحی أاسنادی ت

 تواند ماهیت آن را نمایان سازد.سنادی نمیجز خود اعتبار ابه

 و پیشنهادگیری نتیجه
هایی که در ماهیت و کارکرد با اعتبارات اسنادی با وجود شباهت ،اعتبار اسنادی تضمینی

توان که خأل آن را نمی است بانکی دارد، سندی کاماًل متفاوتهای نامهضمانتتجاری و 
ها، یعنی نامهترین ابزارهای تضمینی به تضمینکبا دو سند یادشده پر کرد. حتی نزدی

توان از قوانین که نمیدارند  فنی و عملیهای نیز تفاوت ،عندالمطالبههای نامهضمانت
فرد تضمینی سندی منحصربه ۀاعتبارنام ،استفاده کرد. بنابراینها آن دوی واحدی بر هر

در ردیف ابزارهای مشابه، اگر  طلبد و گنجاندن آنمی است که نگاه حقوقی انحصاری را
وجه سازنده هیچشود، بهمنجر خاص این ابزار های و ویژگیها گرفتن تفاوتبه نادیده

 بر است.تجاری و فنی نیز زیانهای بر بُعد حقوقی، از جنبهو عالوه نیست
و تبعاً مورد است ازآنجاکه این نهاد مهم در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته نشده 

است با خأل قانونگذاری مواجه ها گیرد، متأسفانه در بسیاری از زمینهاستفاده نیز قرار نمی
و برای مسائل مربوط به این قراردادها، ناگزیر به عموماتی که در حقوق مدنی تحت 

. با توجه به کنیممی یا حقوق تجارت مراجعه است و عنوان ضمان عقدی مطرح شده
ها آن مبانی نظری میانلحاظ هایی از و تفاوتنیست کدست شده یقواعد مطرح کهاین

منظور پرهیز از تعارضات و به ،وجود دارد، با مشکالتی مواجه خواهیم شد )البته گروهی
اند که تا قانون مدنی آورده 10 ۀموضوعات مشمول ماد ۀله، این ابزار را در زمرئحل مس

 گشا بوده است(.حدودی راه
آن  از ینیازبی ۀمنزلاین ابزار به کارنبردنبهدرنظر داشت که باید  ،از سوی دیگر

در صورتی که بازرگانان ما بخواهند با تجار کشورهای امریکایی یا  ،نیست. برای مثال
اسکاندیناوی معامالتی داشته باشند، ناگزیر به استفاده از این ابزار  ۀکشورهای حوز

 خواهند بود. 
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های نامهضمانتتضمینی و های بررسی شد، اعتبارنامهگونه که در این تحقیق همان
 ،ماهوی و شکلی، کارکردها و خصوصیات مشابهی دارندهای در بسیاری از جنبه ،بانکی

تضمینات  ۀمثال، در زمین برای کرد.را در موارد زیادی جایگزین ها آن توانمی تا جایی که
های نامهضمانتطور که استفاده از حسن انجام کار یا شرکت در مناقصه و مزایده، همان

 نامه بهره جست. توان از ابزاری به نام تضمینمی بانکی رواج دارد، به همان میزان
شاید بتوان گفت اعتبار اسنادی تضمینی از اکثر مزایای مربوط به  ،بنابراین

که ای با توجه به پیشینه و سابقه کهاین، ضمن استبانکی برخوردار های نامهضمانت
 اند، به جرأتما داشته یدر محاکم و آرا ویژهبهبانکی در کشور ما و های نامهضمانت

ذکر است  شایاناست.  بانکی نامۀضمانتابزار  از توان گفت که چه بسا بهتر و کاراترمی
گونه که به برخی از موارد آن اشاره شد( در بسیاری از موارد مایل محاکم کشور ما )همان

و در برخی موارد نیز در استفاده  نیستندبانکی های نامهضمانتصل استقالل در به پذیرش ا
ای در نظام تضمینی چنین سابقههای که اعتبارنامهورزند. با توجه به اینمی از آن افراط

حقوقی ما ندارند، شاید بهتر باشد که با وضع قوانین منسجم و جامع، برای بهره گیری از 
و از مشکالت مربوط به استفاده از ابزارهای مشابه  کنیمایگاهی فراهم این ابزار کارامد ج

 دوری جوییم. 
 شوداگر در استفاده از اعتبارات اسنادی تضمینی دقت الزم از سوی بازرگانان اعمال 

تواند می در مراحل مختلف صورت گیرد، این روشها آن قانونی و فنی ازهای و پشتیبانی
ی به کمک طرفین ایرانی المللبیندر قراردادهای ها ترین شیوهیکی از مناسب منزلۀبه

 منظور نیل به این هدف، تجهیز سیستم بانکی آشنا به ابزارهای نوین بانکی پیشنهادبه بیاید.
روند را  دانان به مسائل مربوط به آنوکال و حقوق و . همچنین آشنایی قضاتشودمی

خاصی در  ۀی نیز وظیفالمللبینبازرگانی  ایرانی اتاق ۀ. کمیتخواهد بخشید سرعت
 ی خواهد داشت. المللبینویژه در دعاوی داوران بهکردن آشنا

( با قوانین داخلی و ISP 98)ها نامهی تضمینالمللبینازآنجاکه مقررات  ،در نهایت
شود بانک مرکزی جمهوری اسالمی می نظم عمومی کشورمان مغایرتی ندارد، پیشنهاد

 . کندکشور ابالغ و آن را اجرایی های ای این مقررات را به بانکایران اجر
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Abstract 

Standby Letter of Credit is one of the tools that has gained more significance 

in the Banking Law field over the past decades. Nevertheless, this tool has not 

been adequately studied in many countries, including Iran. Thus, its role and 

status remain unclear. Considering the increasing importance and advantages 

of using this commerce tool, it proves necessary to study it carefully. After 

careful study of the Standby Letter of Credit's peculiarities, this research 

compares it with a similar tool, namely Demand Guarantee. Due to these tools' 

similar functions, which both guarantee the risks of transactions, it is 

imperative to delineate their differences carefully. In this research, we have 

tried to clarify the similarities and differences in the legal regimes governing 

the two types of documents, both from procedural and substantive angles. 

In conclusion, it seems that Standby Letter of Credit has many of the 

advantages of Demand Guarantee, and in some aspects, it has even more 

advantages, since there is no dispute on the admissibility of the principle of 

independence regarding them. Moreover, despite many similarities, we should 

consider the Standby Letter of Credit as an entirely different tool. 

Promulgation of separate regulations under the title of international provisions 

governing Demand Guarantee supports this idea. It should be noted that the 

article has been written in a descriptive-analytical manner 
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