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تاريخ دريافت مقاله ۹5/۱0/۱0 :تاريخ پذيرش نهايي۹6/02/27 :

چکیده
گسترش روزافزون تجارت فرامرزی،به ويژه پس از جنگ جهاني دوم از يک سووعالقه وافر کشورهای
مبتني بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی ديگر،علمای حقوق را برآن
داشت تا راهي برای تطبیق حقوق با اين تغییرات بیابند.نتیجه اين تکاپو «حقوق تجارت بینالملل»
نامیده ميشود .موانعي که در گسترش تجارت درعرصه بینالمللي وجود داشت از جمله عدم شناخت
کافي طرفین از حسن شهرت تجاری و حقوقي همديگروعدم امکان اجرای تصمیمات قضائي وداوری
اتخاذ شده يک کشور در کشور ديگر ...،مسئوالن را بر آن داشت تا جهت تشويق سرمايهگذاری اقدام
به استفاده از ابزاری نمايند که تضمین کننده امنیت تجارت در عرصه بینالمللي و حقوق طرفین
قرارداد باشد؛ بهترين ابزاری که در اين زمینه تدوين گرديد اعتبار اسنادی است .به موجب آن،بانک
گشاينده تعهد مينمايد در قبال ارائه اسناد مورد پذيرش طرف ديگر قرارداد ،وجه توديعي خريدار را
نهادهای بازرگاني بینالمللي اقدام به تدوين مقررات متفاوتي نمودند .يکي از موفقترين مقرراتي که در
اسنادی (يو.سي.پي ).ميباشد که هدف آن برقراری يک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگوني
عملیات اعتبارات اسنادی درکشورهای مختلف ميباشد که در حال حاضر بهترين و متداولترين روش
 ۱دانشجوي دوره کارشناسي ارشد،گروه حقوق خصوصي ،دانشکده حقوق و علوم سياسي ،واحد علوم و تحقيقات،
دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
 2استاديار گروه حقوق خصوصي ،دانشکده حقوق و علوم سياسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي،
تهران ،ايران( .نويسنده مسئول)
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پرداخت بینالمللي مورد قبول بانکها نیز ميباشد و بعنوان شاهرگ حیاتي بازرگاني بینالمللي مورد
توجه قرار ميگیرد.
کلید واژهها
اعتباراسنادی ،تعهدقراردادی بینالمللي ،مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ،ماهیت حقوقي اعتبار
اسنادی ،اصول حقوقي حاکم بر اعتبار اسنادی.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره  ،32تابستان ۱3۹6

-1-1مقدمه 

140

اين مقاله در صدد آن است که ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي اعم از داخلي يا بينالمللي
را تبيين نموده ،مشخص نمايد پس از گشايش چه جنبههاي حقوقياي ممکن است بر آن
حادث گردد و قانون حاکم بر آن کدام است و چنانچه اختالفي در اين ميان روي دهد توسط
چه مرجعي بايد حل و فصل گردد؟
بازرگاني بينالمللي ماهيتي متفاوت از بازرگاني داخلي دارد؛ زيرا طرفين معاملهي
بينالمللي در کشورهاي مختلف اقامت يا فعاليت دارند و انجام معامله و تهيه کاال يا انجام
خدمات از يک سو مستلزم رعايت قوانين محلي و متبوع طرفين معامله خواهد بود و از طرف
ديگر در اين معامالت طرفين نيازمند خدمات بانکها ،شرکتها و مؤسسات بيمه ،حمل و نقل،
انبارداري ،گمرک و غيره ميباشند که الزمه انجام آن رعايت قوانين و مقررات و محدوديتهاي
خاصي ميباشد .ازاينرو روابط طرفين معامله در تجارت بينالمللي از پيچيدگي ويژهاي برخوردار
است.از آنجا که اشراف به عرف و قوانين همه کشورها براي هيچ بازرگاني با همه امکاناتي که در
اختيار دارد ممکن نيست و اين وضعيت در موارد فراواني باعث ايجاد موانع و دشواريهايي است
که بازرگانان بينالمللي را از فعاليت باز ميدارد و رکود مبادالت تجارتي را بدنبال دارد،
بازرگانان بينالمللي براي از ميان برداشتن اين مشکالت و موانع ،عادات و رسوم تجارتي را
معمول داشته و فعاليتهاي خود را براساس آن تنظيم و تطبيق نمودهاند .روي آوردن بازرگانان
بينالمللي به استفاده از اين روش داليل متعددي دارد که مهمترين آنها را ميتوان در ايجاد
اطمينان به انجام تعهدات طرفين معامله ،انعطافپذيري و سرعت در انجام عمليات اعتبار
اسنادي و تأمين اعتبار مالي مورد نياز براي انجام معامالت بينالمللي دانست.در اين روش
فروشنده اطمينان دارد که بهاي کاال يا مبيع را نه از خريدار بلکه از بانکي که مورد اعتماد
اوست و اعتبار را به وي ابالغ نموده ،دريافت خواهد کرد و نگران نيست که مبادا کااليش از
دست برود و بهاي آن را نتواند دريافت دارد .از طرفي خريدار به بانک گشاينده اعتبار اين
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اختيار و نمايندگي را ميدهد که تنها در قبال دريافت اسناد و مدارک مشخصي که حاکي از
ارسال کاال براي وي باشد ،موجبات پرداخت بهاي کاال و دريافت آن را از جانب فروشنده فراهم
آورد .بديهي است هرچه مبادالت و معامالت بازرگاني بيشتر و سريعتر انجام شود ،براي عامالن
اين فعاليتها منافع بيشتري خواهد داشت .ازاين رو بازرگانان ،خصوصاً در عرصه بينالمللي که
منافع تجارت بيشتر و امکان رقابت فراوان تر است همواره به دنبال شرايطي هستند که مانع
رکود فعاليتهاي تجارتي آنان شده و امکانات بيشتر براي رسيدن به اهداف موردنظر در اختيار
آنان قرار دهد .براي رسيدن به اين منظور يکي از ابزارهايي که مورد استفاده قرار گرفته و مؤثر
بوده ،پرداخت بهاي کاالها به روش گشايش اعتبارات اسنادي است و ميتوان گفت فراگير شدن
اين روش در سراسر جهان نشانه آشکاري از بازده مطلوب آن در روابط بازرگانان بينالمللي
است .بدين ترتيب بکارگيري اين روش باعث ميشود که فعاليتهاي تجارتي با سرعت و
سهولت الزم جريان يابد و امنيت و اطمينان خاطر براي متعاملين برقرار شود؛ به عبارت ديگر
استفاده از اعتبارات اسنادي باعث گرديده که خريداران و فروشندگان که در کشورهاي مختلف
اقامت دارند با استفاده از اين روش آسوده و مطمئن به تجارت و فعاليت بپردازند .اهميت اين
روش اکنون بدانجا رسيده که مقررات آن به صورت يکنواخت در غالب کشورهاي جهان به
مرحله اجرا درآمده و تاکنون چندين بار مورد اصالح و تجديد نظر قرار گرفته است.مقررات
متحد الشکل اعتبارات اسنادي که امروزه مورد عمل قرار گرفته ،از آنجا که مقبوليت بينالمللي
دارد ،در مواردي که طرفين توافقي برخالف آن ندارند براي تفسير و تکميل اراده آنان به کار
گرفته ميشود .بازرگانان بينالمللي با تکيه بر اين مقررات اطمينان يافتهاند که اگر فروشنده،
کاال را براي خريدار ارسال دارد به محض ارائه اسناد و مدارکي که حاکي از انجام تعهداتش
باشد ،بانک مورد اعتماد او با تطبيق اسناد و مدارک ارائه شده بدون درنگ نسبت به پرداخت
بهاي کاال ،براساس قراردادي که با خريدار منعقد نموده و منطبق با شرايط اعتبار اسنادي است،
اقدام خواهد نمود .خريدار نيز اطمينان دارد که تنها در قبال دريافت اسناد و مدارک تصريح
شده در قرارداد گشايش اعتبار و براساس شرايط مورد توافق فروشنده قادر خواهد بود بهاي کاال
را دريافت نمايد؛ زيرا با ارائه اسناد به بانک و دريافت بهاي کاال فروشنده هيچ تسلطي بر کاال
نخواهد داشت و تنها خريدار با ارائه اسناد و مدارک مربوطه قادر خواهد بود که کاال را ترخيص
نموده و در اختيار بگيرد .اگر به اين واقعيت نظر داشته باشيم که در عمل بانکهاي گشاينده
اعتبار براساس اعتمادي که به مشتريان خود دارند بدون دريافت کل مبلغ اعتبار و تنها با
دريافت درصدي از آن مبادرت به گشايش اعتبار مينمايند که در حقيقت امکانات متقاضي
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اعتبار يا خريدار ،براي انجام معامله به نحو قابل مالحظهاي افزايش مييابد ،اين نتيجه حاصل
ميشود که استفاده از اين روش از اين جهت هم در رونق معامالت تجارتي بينالمللي اثرگذار
ميباشد.
در توضيح اين مطلب بايد خاطر نشان ساخت که امروزه در عرصه بازرگاني کاربرد اعتبار
کمتر از دارايي مادي نيست .بدين معني که هم در بازرگاني داخلي و هم در بازرگاني
بينالمللي ،اساس مبادالت و فعاليتهاي بازرگانان را وجود اطمينان و داشتن اعتبار متعاملين
تشکيل ميدهد.
اعتبار تجارتي اگرچه سرمايه محسوس و ملموس به نظر نميرسد ولي در حقيقت کارگشاي
تنگناهاي مالي و پولي بازرگانان است که در همه احوال از ثمرات آن برخوردار ميشوند و
اهميت اين وضعيت ،در بازرگاني بينالمللي که محور اصلي مناسبات و مبادالت بازرگانان را
تشکيل ميدهد به مراتب بارزتر ميشود؛ زيرا اگر در بازار داخلي ،بازرگانان براساس شناخت
شخصي و روابط اقتصادي و اجتماعي که با يکديگر دارند به سهولت طرف تجاري مطمئن خود
را گزينش نموده و با او وارد دادوستد ميگردند ،در عرصه بين المللي امکان چنين شناخت و
انتخابي وجود ندارد؛ بنابراين تنها اعتبارِترديد ناپذيرِ بازرگانان بينالمللي ،ميتواند امکان ابراز
وجود را به آنان داده تا در رقابتهاي اقتصادي حضوري مؤثر ،فعال و ثمربخش داشته باشند .در
اين راستا ،بانکهاي تجاري به عنوان مؤسساتي که از توان مالي و اعتبار اقتصادي برخوردارند به
کمک بازرگانان بين المللي آمده و با گشايش اعتبار و دريافت قسمتي از ارزش کل اعتبار به
فروشنده اعالم مينمايند که اعتباري به نفع او گشايش يافته که براساس شرايط اعتبار از جانب
بانک پرداخت خواهد شد.
اگرچه بانکها براي گشايش اعتبار کارمزد دريافت ميدارند و بهرهاي به اعتبار اختصاص
ميدهند ،اما اين هزينهها به مراتب از اخذ وام براي خريدار مساعدتر است درحاليکه همان
نتيجه را براي وي به بار ميآورد .بعالوه از آنجا که مسئوليت انجام قسمتي از اقدامات به بانکها
محول ميگردد ،ميزان دقت و اطمينان را افزايش داده و امکان بروز تقلب و اشتباه را کاهش
ميدهد.
بدين ترتيب با استفاده از اين روش در روابط تجاري بينالمللي نتايجي به دست ميآيد که
ميتوان آن را اينگونه خالصه کرد :افزايش امکانات مالي بازرگانان بين المللي ،ايجاد اطمينان و
اعتماد متقابل بين فروشندگان و خريداراني که در کشورهاي مختلف اقامت و فعاليت دارند،
استفاده از تخصص کارشناسان بانکها براي انجام دقيق قراردادها ،ايجاد سرعت در انجام
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اعتبار اسنادي روش جاري پرداخت در قراردادهاي بينالمللي فروش کاال و صدور خدمات
است که مقررات مربوط به آن توسط اتاق بازرگاني بينالمللي تحت عنوان " رويه و مقررات
متحدالشکل اعتبارات اسنادي " تدوين گرديده است .در شيوه اعتبار اسنادي بانکها با پذيرش
نوعي نمايندگي از طرفين قرارداد پايه ،عمل تحويل و تحول موضوع قرارداد پايه را بعهده
ميگيرند که با گشايش اعتبار اسنادي به ميزان مبلغ قرارداد پايه براي ذينفع ،ذمه طرف متعهد
به پرداخت مبلغ قرارداد بري گرديده و بدين ترتيب مبلغ قرارداد پرداخت شده تلقي ميگردد.
اعتبار اسنادي از نظر قالب حقوقي ،قرارداد بوده و برخالف نظر برخي از علماي حقوق ماهيتاً
نميتوان آن را ايقاع يا از نوع عقود معين مانند عقد ضمان ،مضاربه ،جعاله يا نوع ديگري از
عقود معين قلمداد نمود و با توجه به اينکه با ماهيت هيچکدام از عقود معين مطابقت نمييابد
بنابراين وفق ماده  ۱0قانون مدني بعنوان يک قرارداد مستقل خصوصي قابل بررسي بوده و
همچون اسناد تجاري به قياس اولويت از اصول استقالل اعتبار اسنادي ،رعايت دقيق مفاد اسناد
و بالتبع ،اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات برخوردار ميباشد و تنها استثناء وارده و مانع اجراي
تعهد بانک ،ايراد تقلب موثرمي باشد .قراردادهاي مبناي گشايش اعتبار براي بانکها الزام آور
نيستند حتي اگر در متن اعتبار به اين قراردادهاي پايه فيمابين ذينفع و متقاضي اعتبار اشاره
شده باشد؛ بنابراين در عمليات و چرخه اعتبارات ،اسناد معامله ميشوند و نه کاالها ،خدمات و
ساير موضوعاتي که اسناد مربوط به آنها هستند (ايماني مرکيد.)۱3 ،۱376 ،
اعتبار اسنادي ،يک نهاد حقوق تجارت غربي است که از طريق اتاق بازرگاني بينالمللي ،در
سطح جهاني رواج و قبول عامه يافته است .منشاء اعتبارات اسنادي ،برات در صورتهاي قديمي
آن است .امروزه مولفين حقوق تجارت و حقوق تجارت بينالملل ،چه در کشورهاي حقوق
نوشته و چه در کشورهاي حقوق کامن ال ،به اتفاق آراء بر اين عقيده اند که اعتبارات اسنادي تا
حدودي شبيه برات ،فرد اکمل اسناد تجاري به مفهوم خاص آن است (اعظمي زنگنه ،بيتا،
 )22۱و اهم اوصاف و ويژگيهاي آن را بخود گرفته است .بر اين اساس ،در مقام تحليل ماهيت
حقوقي اين سند تجاري ،برخي حقوق حاکم بر برات را بر اين سند تجاري -بانکي بار ميکنند.
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درحقوق فرانسه ،قرارداد مقدماتي گشايش اعتبار ،از جمله عقود
 .)870بحساب آمده است و اعتبارات اسنادي مربوطه ،مثل مطلق اعتبارنامهها ،از اسناد تجاري
به معني خاص محسوب نميشوند و تعهدات ناشي از آن ،به ويژه در نوع اعتباراسنادي غير قابل
برگشت ،از مصاديق يک عقد الزم يا قرارداد الزام آور مي باشد .به اين معني که بانکي که چنين
تعهداتي را پذيرا شده است ،از پذيرش دستورات خريدار ،مبني بر عدم پرداخت ثمن معامله يا
مبلغ اعتبار به فروشنده در صورت احراز شرايط مقرر در اعتبار ،امتناع خواهد کرد و ابطال
اعتبار را نخواهد پذيرفت .از همين رو ،در قلمرو حقوق بانکي ،از اعتبار اسنادي در نوع غيرقابل
برگشت ،به عنوان «تعهد الزام آور بانکي» ياد ميکنند (.)Ripert, 1986, 366
در حقوق عرفي انگليس ،براي اعتبارات اسنادي ،قائل به ماهيت خود بخود تصفيه شونده
(اخالقي 78 ،تا  )80شدهاند .ماهيت خود بخود تصفيه شونده اينگونه اسناد ،ناشي از وثيقه
بودن اسناد حمل است .به اين معني که بانک ،با برخورداري از حق وثيقه نسبت به کاال در هر
صورت ميتواند با فروش کاال ،طلب خود را تصفيه کند.
در کشور ما تا قبل از انقالب اسالمي ايران و دگرگوني پارهاي از نهادهاي حقوقي ،اعتبار
اسنادي را غالباً از مصاديق قراردادهاي خصوصي موضوع ماده  ۱0قانون مدني به شمار
ميآوردهاند .پس از انقالب ،با زير سئوال رفتن ماده  ۱0قانون مدني از يک سو و تصويب قانون
عمليات بانکي بدون ربا مصوب شهريور ماه  ۱362از سوي ديگر ،باب بحثهاي جديدي در
مورد ماهيت حقوقي اين گونه اسناد گشوده شد .با اين توضيح که حسب نظرات برخي از
حقوقدانان ،قانون عمليات بانکي بدون ربا ،اجازه انجام عمليات بانکي را فقط در قالب عقود
معين و به ويژه مضاربه ،اجاره به شرط تمليک ،معامالت اقساطي ،مزارعه ،مساقات،
سرمايهگذاري مستقيم ،معامالت سلف و جعاله داده است .براين اساس ،تالشهاي ارزنده و قابل
تقديري در تحليل ماهيت اينگونه اسناد و قراردادها ،در قالب عقود معين مذکور به عمل آمد و
از ميان اين عقود ،قالب عقد جعاله و مضاربه را بيشتر برازنده اعتبارات اسنادي يافتند و بر اين
عقيده شدند که از نظر عقود اسالمي ،اعتبار اسنادي ،هم بعنوان جعاله و هم به صورت مضاربه،
عملي است.
نگارنده بر اين عقيده است که تحليل اعتبارات اسنادي در قالب عقود معين به ويژه جعاله و
مضاربه ،هرچند از جهت نظري ،جالب و آموزنده است ،ولي در نهايت بحث عبث و بيهودهاي
ميباشد و عدم برازندگي اينگونه قالبها را به منصه ظهور ميرساند ،زيرا اوصاف و ويژگيهاي
اسناد اعتباري را ناديده ميانگارد و به مثابه مباحثي است که برخي از حقوقدانان در تحليل
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ماهيت حقوقي برات ،در قالب عقود «انتقال طلب»« ،حواله»« ،تبديل تعهد» و امثال آن به
عمل آوردهاند .چرا که تحليل اعتبارات اسنادي در قالب ماده  ۱0قانون مدني بعنوان قراردادي
مستقل بدون شک بهترين شرايط را جهت حفظ کليه شرايط و ويژگيهاي منحصر بفرد اعتبار
و اعمال مقررات حاکم بر آن فراهم ميآورد.
-1-2اقساماعتباراتاسنادی 
اعتبارات اسنادي صرفاً ابزاري براي پرداخت نيستند ،بلکه ميتوانند وسيله ايجاد اعتبار نيز
باشند .از اين رو اعتبارات اسنادي به دو نوع اصلي تقسيم ميگردند :اعتبارات اسنادي تجاري و
اعتبارات اسنادي تضميني( .گائو ايکس يانگ و روس پي.بوکلي).30۹ ،
 .1اعتبارات اسنادی تجاری
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اعتبارات اسنادي تجاري شکل سنتي و قديمي اعتبارات اسنادي است که به عنوان يک
مکانيسم پرداخت و تامين منابع مالي براي بيع بينالمللي کاال ايجاد گرديد .اين مکانيسم بسيار
منعطف است و طرفين ميتوانند اعتبار را به گونهاي تنظيم کنند که مقاصدشان را برآورده
ساخته و از منافعشان حراست نمايد .اين مکانيسم درجه بااليي از فايده و کارايي تجاري را
داراست و در روند عادي تجارت براي کليه طرفهاي درگير در عمليات مفيد است .در چارچوب
اين مکانيسم ،فروشنده (ذينفع اعتبار) اسناد مالکيت کاال را تا زماني که به بانک گشاينده
اعتبار ،ارائه و تسليم نمايد در اختيار و کنترل خود دارد .در همين زمان ثمن (در مقابل تسليم
اسناد) به فروشنده پرداخت يا برات صادره از سوي او ،توسط بانک گشاينده اعتبار قبول
ميگردد .فروشنده تقريباً با خطر عدم پرداخت ثمن مواجه نيست؛ زيرا از اين طريق ،اعتبار
بانک گشاينده جايگزين اعتبار خريدار ميگردد .خريدار (متقاضي گشايش اعتبار) به استثناي
فرض تقلب ،اطمينان خاطر مييابد تا زماني که اسناد مقرر به بانک پرداخت کننده تسليم
نگرديده است ،پول او از تصرفش خارج نخواهد شد .اسنادي که نه تنها بيانگر اجراي تعهد ناشي
از عقد بيع از سوي فروشندهاند ،معرف مالکيت کاالي موضوع عقد نيز هستند .افزون بر اين،
مکانيسم اعتبار اسنادي معموالً نياز فروشنده به وجوه نقد و نياز خريدار به وام و اعتبار را
برآورده ميسازد .اين واقعيت که هيچ يک از طرفين در آن واحد بر مبيع و ثمن مسلط نيستند
باعث ميشود تا خطر سوء استفاده از اين مکانيسم مهار گردد (.)Megrah, 1982, 225, 256
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در اين ميان بانک هم به نوبه خود کارمزد ميگيرد و در قبال اعطاي وام و اعتبار به خريدار
در ازاي اسناد تسليم شده از ساير اموال او وثيقه و رهن گرفته ميشود تا موجبات اطمينان
بانک فراهم گردد.
 .2اعتبارات اسنادی تضمیني
اعتبارات اسنادي تضميني در دهه  ۱۹50به جهت اينکه «قوانين ،آييننامهها ،اساسنامهها و
اختيارات بانکهاي امريکا را براي ضمانت ديگران محدود ميکرد» ۱توسعه و تکامل يافت .اين
نوع اعتبارات اسنادي در دهه  ۱۹60به طور وسيعي در اياالت متحده معمول شد و از دهه
 ۱۹70به بعد به نحو روزافزوني در سطح جهان رواج يافت .از نظر حقوقي ،اعتبارات اسنادي
تضميني ،در همان قالب و چارچوب اعتبار اسنادي تجاري عمل ميکند .با اين همه برخالف
اعتبارات اسنادي تجاري که جهت پرداخت يا تسهيل پرداخت ثمن در بيع بينالمللي کاال به
کار ميرود ،اعتبار اسنادي تضميني در انواع و اقسام گوناگوني از معامالت استفاده ميشوند.
ساير اقسام اعتبارات اسنادي مشتقاتي از اين دو نوع ميباشند.
ذيالً به بررسي پرکاربردترين انواع اعتبار اسنادي ميپردازيم:
اعتبارات از جهت صدور و امکان تغيير و ابطال آن به دو صورت قابل گشايش ميباشند:
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3

باستناد بند ب ماده  7مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي «کليه اعتبارات بايد بطور
وضوع مشخص گردد آيا قابل برگشت يا غيرقابل برگشت هستند در صورت فقدان چنين
تصريحي اعتبار قابل برگشت تلقي خواهد گرديد».
اعتبارات اسنادي غيرقابل برگشت ،به جهت ايجاد «تعهد قطعي» براي خريدار و بانک
گشايش کننده اعتبار از ارزش و اهميت خاصي برخوردار است و قراردادهاي بين المللي خريد و
فروش غالباً بر مبناي اين نوع اعتبارنامه انجام مي گيرد؛ زيرا هر گونه تغييري در شرايط مندرج
در اعتبار و يا ابطال آن بايد با توافق بانک صادر کننده اعتبار و ذينفع صورت پذيرد و بانک
بازکننده اعتبار مکلف است به تعهدات مندرج در متن اعتبارنامه ،از جمله انجام پرداخت يا
U.C.C. Article 5

1

Revocable L\C
Irrevocable L\C

2
3
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فراهم آوردن وسيله پرداخت و شرايط قبولي (در صورتيکه بروات به عهده بانک مذکور توسط
ذينفع کشيده شده) عمل نمايد.
براي تعيين اين که اعتبار اسنادي قابل برگشت يا غيرقابل برگشت است در سيستم
سوئيفت کافي است به کد  40Aآن اعتبار رجوع شود .چنانچه در ذيل کد مزبور واژه
 Irrevocableدرج شده باشد اعتبار ،غيرقابل برگشت بوده و چنانچه  Revocableدرج شده
باشد اعتبار ،قابل برگشت مي باشد (زماني فراهاني. )33 ،
اعتبارات اسنادي از لحاظ قابليت نقل و انتقال آن از طرف ذينفع به اشخاص ثالث نيز
باستناد ماده  38يو.سي.پي 600.به صورتهاي زير تقسيم ميشوند:
 .4اعتبارات اسنادی قابل انتقال - ۱اعتبارات اسنادی غیرقابل انتقال

2

2
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1
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هريک از اين دو نوع اعتبار ممکن است شامل اعتبارات اسنادي وارداتي يا صادراتي ،قابل
برگشت يا غيرقابل برگشت ،تائيد شده يا تائيد نشده گردد.
قابليت انتقال اعتبارات اسنادي ،به معني و مفهوم ظهرنويسي و آثار و احکام آن نيست و
اعتبار قابل انتقال فقط يکبار ميتواند انتقال يابد .ولي اجزايي از يک اعتبار قابل انتقال (که
جمعاً از مبلغ اعتبار تجاوز ننمايد) ميتواند جداگانه منتقل گردد مشروط بر اينکه حمل به
دفعات غيرمجاز اعالم نگرديده باشد و مجموع چنين انتقاالتي به مفهوم يکبار تلقي گردد.
گشايش اعتبارات اسنادي ،مبتني بر اعتبار بانکي متقاضي آن است و مشتري متقاضي
معموالً جهت تامين مبلغ اعتبار ،در صدي از آن را بصورت سپرده ،نزد بانک واريز ميکند و
کاالي موضوع اعتبار به موجب قراردادهاي مقدماتي وثيقه مطالبات بانک قرار ميگيرد به
عبارت ديگر بانک نسبت به کاالي حمل شده ،حق رهن دارد و چنانچه خريدار براي واريز مبلغ
اعتبار و تحويل اسناد حمل مراجعه نکند ،بانک با برخورداري از حق رهن ،ميتواند اقدام به
فروش کاال نموده و با استفاده از حق ممتاز خود مطالبات خود را از محل فروش کاال وصول
نمايد .براين اساس ،بارنامه مربوط به کاالي موضوع اعتبارات اسنادي ،همواره متضمن قيد به
حواله کرد است و بدين ترتيب بانک اجازه دارد با ظهرنويسي به عنوان انتقال يا به عنوان وثيقه
حقوق خود را به مرحله اجرا درآورد.
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وثيقه بودن کاالي موضوع اعتبارات اسنادي ،به بانک گشايش کننده اعتبار تضمين کافي
ميدهد .ارزش کاال بموجب صورتحساب تجاري و اسناد ديگر قابل تعيين است و جز در موارد
بحرانهاي سخت اقتصادي طي مدت حمل ،دچار نوسان قيمت چنداني نميشود .معذلک
خطراتي بانکها را تهديد ميکند؛ فيالمثل در مورد کاالهاي فاسد شدني که متصدي باربري
عليالقاعده مسئوليتي از اين بابت بعهده نميگيرد و شرکت بيمه نيز آن را به نحو کاملي بيمه
نميکند ،امکان بروز مشکالتي براي بانک وجود دارد .همچنين صدور بارنامه دريايي در نسخ
متعدد و امکان معامله متقلبانه نسخ ،موجب بروز تعارضاتي ميان دارندگان وثيقه نسبت به کاال
ميگردد .به منظور جلوگيري از اينگونه تقلبات ،طي سالهاي اخير موسسات کشتيراني مکلف
۱
شدهاند تا براي نسخ ديگر بارنامه قيد غيرقابل معامله را به چاپ برسانند.
 .5اعتبارات اسنادی مدتدار

-1-3مقــایسهاعتباراتاسنادیبااسنادقابلمعاملهوقراردادها 
شماره  ،32تابستان ۱3۹6
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از ميان انواع اعتبارات اسنادي آنچه در سالهاي اخير بيشتر در کشور ما مورد استفاده قرار
گرفته اعتبار اسنادي مدت دار است .در اين نوع اعتبار براساس توافق فروشنده و خريدار
پرداخت مبلغ اعتبار ،مدت زماني پس از حمل کاال صورت ميپذيرد و فروشنده غالباً برات يا
برواتي به سررسيدهاي شش ماه تا يکسال از تاريخ حمل ،عهده بانک ابالغ کننده اعتبار صادر
ميکند و آن را همراه اسناد حمل تسليم بانک مزبور مينمايد .در سيستم سوئيفت براي تعيين
اين که آيا اعتبار اسنادي معوق (موخر) است يا خير بايد به کد  4۱Aرجوع شود .عبارت BY
 DEFERRED PAYMENTبعد از نام بانک معامله کننده نشانه مدت دار بودن اعتبار است و
براي مشخص شدن شروع و طول مدت بايد به کد  78رجوع شود.
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بدين دليل که برخي اعتبارات اسنادي را ماهيتاً يک سند قابل معامله ميدانند و برخي
معتقدند اعتبار اسنادي نوعي قرارداد است و براي آن ماهيت مجزا قائل نميشوند در اين بخش
 ۱عالوه بر انواع ياد شده مي توان انواع ديگري از اعتبارات اسنادي را نيز نام برد مانند :اعتبار اسنادي گردان،
ضمانتي ،مدت دار ،متقابل و  ...جهت کسب اطالعات بيشتر در اين خصوص رجوع شود به:
 زماني فراهاني ،مجتبي ،اعتبارات اسنادي بازرگاني ،فصل سوم. -زماني فراهاني ،مجتبي ،بانکداري خارجي ،فصل دوم.
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سعي شده به وجوه تمايز بين آنان پرداخته تا بر جنبه منحصر بفرد بودن اعتبارات اسنادي
تأکيد بيشتري گردد.
 .1اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله
اعتبار اسنادي ارتباط نزديکي با برات دارد .در قديم گاهي تمايز نهادن بين اعتبار اسنادي و
برات دشوار بود .از اين رو برخي محاکم اعتبار اسنادي را ماهيتاً يک سند قابل معامله محسوب
ميکردند .در دوران اخير نيز محاکم همچنان اعتبارات اسنادي را با اسناد قابل معامله قياس
کرده و آنها را مشابه محسوب مينمايند.
با اين همه اعتبار اسنادي با اسناد قابل معامله متفاوت است .اوالً سند قابل معامله سندي
است که برحسب قانون يا عرف تجاري ،از طريق قبض و اقباض يا ظهر نويسي به ثالثي که براي
آن عوضي داده قابل انتقال ميباشد .سند قابل معامله تعهدي بدون قيد و شرط و منجز است
اما اعتبار اسنادي معموالً اين گونه قابليت نقل و انتقال را ندارد .اعتبار اسنادي معموالً تعهدي
معلق و مشروط است .ايفاي تعهد گشاينده اعتبار غالباً منوط و معلق بر ارائه اسناد معيني از
سوي ذينفع ميباشد .ثانياً يک سند قابل معامله خود قسمي از قرارداد است که نيازمند عوض
است ،حال آنکه اعتبار اسنادي محتاج به عوض نميباشد.
 .2اعتبارات اسنادی و قراردادها
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اعتبار اسنادي از آغاز تا پايان مشتمل بر قراردادهاي متعددي است .افزون بر اين ،اعتبار
اسنادي خود نيز يک تعهد است و پارهاي اوصاف و خصايص قرارداد را با خود دارد .قراردادي که
مدتها به عنوان شبيه ترين قرارداد به اعتبار اسنادي محسوب ميشد قرارداد بيع براساس
شرايط سيف( ۱قيمت ،حق بيمه ،هزينه حمل) است .همانگونه که فوقاً ذکر گرديد شرح
رسمياي که بر ماده  5قديم کد متحدالشکل تجارت امريکا نوشته شده نيز اعتبار اسنادي را
«اساساً قراردادي بين گشاينده اعتبار و ذينفع» قلمداد مينمود.
با اين وجود قواعد سنتي حاکم بر قراردادها از ابعاد گوناگوني قابل انطباق بر اعتبار اسنادي
نميباشد.
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اوالً  -اعتبار اسنادي از سوي گشاينده براي ذينفع افتتاح ميگردد و از لحظه اي که
گشايش مي يابد الزم االجرا ميشود لذا نظريه ايجاب و قبول در حقوق قراردادها در مورد آن
اعمال نمي گردد.
ثانیاً -اعتبار اسنادي تعهدي است از سوي گشاينده مبني بر اين که توان مالي و اعتبار
خود را جايگزين توان مالي متقاضي اعتبار نمايد و براي اين که اعتبار الزام آور باشد الزم نيست
عوضي از سوي ذينفع به گشاينده اعتبار داده شود.
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ثالثاً  -همانگونه که پروفسور الينگر خاطر نشان نموده است :با آنکه بين معامله اسناد در
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قراردادهاي سيف و معامله اسناد توسط بانک در اعتبار اسنادي شباهت ديده ميشود تفاوت
اين دو در اين است که قراردادهاي سيف ،قرارداد خريد اسناد نيست ،بلکه قرارداد خريد
کاالست که تسليم اسناد دليل آن قرارداد است؛ حال آنکه در اعتبار اسنادي ،بانک صرفاً با
اسناد سروکار دارد نه با کااليي که اسناد معرف آن است (.)Ellinger, Supra note, at 199
چنانچه فرضاً اعتبار اسنادي نوعي قرارداد باشد ،بيش از هرچيز يک قرارداد خاص است اين
در حاليست که پروفسور جان دوالن معتقد است که کاربرد اصطالح «قرارداد» جهت توصيف
اعتبار اسنادي نامطلوب است (.)Dolan, Supra note, at 2-5
بنابراين صحيح ترين نظر آن است که بگوييم:
«اعتبارات اسنادي ابزاري ويژه و منحصر به فرد است و حقوق قراردادها تنها تا حدي حقوق
اعتبارات اسنادي را تکميل مينمايد که اصول قراردادها با ماهيت ويژه اعتبارات اسنادي
.
درتعارض نباشد) Dolan, Supra note, at 2-5 (».
از مباحث فوق ميتوان دريافت که چرا اعتبار اسنادي به عنوان يک «ترتيب» يا يک
«تعهد» تعريف شده است .اعتبار اسنادي محصول عرف تجاري است .اعتبار اسنادي يک
«وسيله منحصربه فرد» يا «نوع جديدي از ابزار خاص بازرگاني» است که به دشواري بين دو
مجموعه دکترينهاي شناخته شده حقوقي يعني حقوق قراردادها و حقوق اسناد تجاري (اسناد
قابل معامله) جاي ميگيرد .اعتبار اسنادي نه قرارداد محض است و نه يک سند قابل معامله
محض ،بلکه پارهاي از اوصاف هر يک از اين دو با ميزان قابل توجهي از خصايص ويژه خود در
يکديگر در آميخته شده و اعتبار اسنادي را شکل داده است.
به طور خالصه ،اعتبار اسنادي يک تأسيس خاص تجاري است که متفاوت با هر ابزار
ديگري است .هيچ اصطالحي به جز اعتبار اسنادي نميتواند دقيقاً محتواي آن را نشان دهد.
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 3تنها استثناي ممکن بر اين گفته ،حقوق مربوط به ضمانت نامههاي بانکي و ضمانت نامههاي حسن اجراي تعهد
است که قياس و تشبيه اعتبارات اسنادي با آن ميتواند مفيد افتد .استثنائاً حقوق ضمانت نامهها از مسائلي نيست
که غالباً وکال و دادگاهها را در اين زمينه به بيراهه رهنمون سازد.
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اعتبار اسنادي يک ابزار خاص تجاري است .يک محصول و پديده خاص تجارت بين الملل
که دادگاهها آن را به شکلي که در طول زمان به وسيله بازرگانان تکامل داده شده ،به رسميت
شناختند .در روند تکامل تاريخي اين نهاد ،حقوق اعتبارات اسنادي ،احکامي را از قواعد حاکم
بر اسناد قابل معامله و قراردادها اقتباس نمود؛ اما با اين وجود حقوق اعتبارات اسنادي منحصر
به فرد و ويژه اين نهاد است .همانگونه که يکي از صاحب نظران اعتبارات اسنادي مي نويسد:
«ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي موضوعي است که مستعد مطالعات نظري زيادي است .نهادي
است با مباحث طوالني و آموزنده .اين نهاد با وجود همه ترديدهايي که نسبت به مشروعيت آن
وجود داشته ،باقي مانده است و نيازهاي جامعه تجارياي که هر روز پيچيدهتر ميشود را
برآورده و در معناي واقعي کلمه ،حقوقي خاص خود ايجاد کرده است)Kalson, 1983(».
از اين رو ،بهترين راهکار اين است که از همان ابتدا بدانيم اعتبار اسنادي نهادي است
متفاوت با هرسند تجاري ديگر .حقوقي که حاکم بر اعتبارات اسنادي است عمدتاً در مقررات
يو.سي.پي ۱.و يو.سي.پي.الکترونيک 2و تاحد پايينتري در قواعد متحدالشکل ضمانت نامههاي
قراردادي ،قواعد متحدالشکل ضمانت نامه هاي عندالمطالبه ،عرفها و رويههاي متحدالشکل
اعتبارنامههاي تضميني بينالمللي و کنوانسيون آنسيترال راجع به ضمانت نامه هاي مستقل و
اعتبارنامههاي تضميني يافت ميشود .در معامالتي که عنصري از اياالت متحده در آن دخيل
است ،بديهي است ماده  5قانون متحدالشکل تجارت ،منبع حقوقي مهمي در آن مورد خواهد
بود و حتي براي معامالتي که هيچ عنصري از اياالت متحده در آن دخيل نيست اما به
موضوعاتي در رابطه با تقلب و جعل ارتباط مييابد ،ماده  5قانون به عنوان يک منبع ارشادي
که غالباً به طور صريح اصول حقوقي اعتبارات اسنادي را بيان داشته ،ميتواند موثر واقع شود.
بيترديد ،در کنار اين منابع اختصاصي ،حقوق داخلي کشورهاي مختلف نيز بويژه در مسائل
مربوط به اصل انطباق دقيق اسناد و اصل استقالل اعتبار و مسائل مرتبط با استثناي مهم بر
3
اصل استقالل يعني ايراد تقلب ،حقوق اعتبارات اسنادي را تکميل خواهندکرد.
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از اين روست که تحقيق درباره اعتبارات اسنادي ،جداي از مفهومي که حقوقدانان درباره
حقوق قراردادها و اسناد قابل معامله مي دانند ،بايد به شکل گسترده انجام گيرد.
با عنايت به آنچه تا کنون مورد بحث قرار گرفت نکات زير استنتاج ميگردد:
 -۱اعتبار اسنادي يک تاسيس خاص تجارت است که متفاوت با هر ابزار ديگري است.
 -2در اعتبار اسنادي بعنوان مهمترين روش پرداخت بينالمللي به واسطه وجود بانکها،
منافع طرفين به نحو مطمئني تضمين و نگراني آنها برطرف ميگردد .مشکالتي که در
هيچ روشي بدين اندازه رفع نشده است.
 -3کاملترين تعريف از اعتبار اسنادي که متضمن کليه حقوق و ويژگيهاي آن باشد در
ماده دو يو.سي.پي 600.بيان گرديده است .اين ماده اعتبار اسنادي را هرگونه ترتيباتي،
به هر نام يا توصيفي که در برگيرندهي تعهد قطعي و برگشت ناپذير بانک گشاينده
نسبت به پذيرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرايط اعتبار باشد تعريف نموده است.
 -4مزيتهاي اعتبار اسنادي بر ساير شيوههاي پرداخت عبارتست از تضمين انجام معامله،
تامين نقدينگي و نزديکي مکان جهت اقامه دعوا؛ اما تاخير ،هزينه باال و تقلب از جمله
مهمترين مشکالت در روند اعتبار اسنادي ميباشد.
 -5با توجه به اينکه اعتبار اسنادي با ماهيت هيچکدام از عقود معين قابل انطباق نميباشد
وفق ماده  ۱0قانون مدني قراردادي مستقل بوده که داراي جنبههاي منحصر بفرد
ميباشد و تنها در قالب ماده  ۱0قانون مدني مي تواند کليه آثار و ويژگيهاي خود را
حفظ نمايد.
 -6هدف يو.سي.پي .برقراري يک رشته ضوابط قراردادي به منظور همگوني معامالت اعتبار
اسنادي در کشورهايي است که از سيستم قضايي و مالي مختلفي برخوردارند.
 -7باستناد ماده  ۱مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادي از آنجا که اين مقررات قانون
نميباشد تنها زماني قابليت وصول پيدا ميکند که طرفين آن را در قراردادشان بعنوان
شرط ضمن عقد گنجانده باشند.
 -8کميسيون بانکي اتاق بازرگاني بينالملل جهت ضابطه مند نمودن روابط بين بانکهاي
درگير در معامله اعتبار اسنادي اقدام به تصويب مقرراتي جهت پوشش اعتبار اسنادي
تحت نام يو.آر.آر .نمود که تجديدنظر شماره  725آن جهت هماهنگي با آخرين نسخه
يو .سي.پي؛ که منبع اصلي ارجاعات اين پايان نامه ميباشد (يو.سي.پي )600.از اول
اکتبر  2008قابليت اجرا يافته است.
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 -۹نتايج استفاده از اعتبار اسنادي در روابط تجاري بينالملل از قرار ذيل است :افزايش
امکانات مالي بازرگانان بينالمللي ،ايجاد اطمينان و اعتماد متقابل بين فروشندگان و
خريداراني که در کشورهاي مختلف اقامت و فعاليت دارند ،استفاده از تخصص
کارشناسان بانکها براي انجام دقيق قراردادها ،ايجاد سرعت در انجام معامالت ،کاهش
خطرات و نهايتاً صرفه جويي در هزينه ها و تقليل آن و تحصيل سود بيشتر.
 -۱0مهمترين ويژگيهاي حقوقي اعتبارات اسنادي عبارتند از جنبه شکلي اسناد ،مصونيت
(عدم ورود ايرادات و استثنائات) ،استقالل ،وصف تجريدي ،وصف تنجيزي و موضوعيت
داشتن اسناد.
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