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  مقدمه. 1
عرف و روش يكنواخت «اعتبارات اسنادي، گشايش اعتبار براساس مقررات اگرچه در اغلب 
و اين مقررات بر روابط موجود در اعتبارات اسنادي حاكم گيرد  ميانجام  1»اعتبارات اسنادي

بيان شده است، اجراي آن   اين مقررات1 مادةكه در  گونه همانلكن  ،)Burnett, 2009: 217(است 
؛ )263: 1393شيروي، ( مقررات حاكم بر اعتبار است عنوان به ذكر آن مبتني بر توافق طرفين و

يا آن را  سازندتوانند اين مقررات را بر اعتبار حاكم   كلي يا جزئي ميصورت به طرفين رو ازاين
عرف و « همچنين در برخي موارد، مقررات . مقررات حاكم بر اعتبار در نظر نگيرندعنوان به

و است ربط  كشور ذي ةآمر نظم عمومي و قواعد برخالف »سناديروش يكنواخت اعتبارات ا
 يا با مقررات مربوط به فساد، اعمال نفوذ، تباني در )Mugasha, 2003: 189(قابليت اجرا ندارد 

اين مقررات ساكت بر اين در مواردي مانند تقلب،  عالوه. در تعارض است... اسناد و  ةمعامل
. )Rodrigo, 2011: 7(كشور، به موضوع رسيدگي شود است تا مطابق قوانين داخلي هر 

كه » عرف و روش يكنواخت اعتبارات اسنادي« وجود مقررات با شود ترتيب مشاهده مي بدين
 مذكورشود، در بسياري موارد از جمله موارد  اغلب اعتبارات اسنادي مبتني بر آن صادر مي

  . نيز ضرورت داردتعيين حقوق حاكم بر روابط موجود در اعتبارات اسنادي
در خصوص پرداخت وجه اعتبار ، هستندنفع و متقاضي اگرچه طرفين قرارداد پايه  ذي

نفع نيز وجه  و ذي استاي ندارند، بلكه متقاضي با بانك طرف قرارداد  اسنادي با يكديگر رابطه
ضي جزئي از نفع و متقا ذي ةرابطرو  ازاينكند؛   اسناد از بانك مطالبه ميةخود را در صورت ارائ

و شرط تعيين حقوق حاكم بر قرارداد پايه، بر تعيين  نيستروابط موجود در اعتبار اسنادي 
ترين  بر اين اساس اصلي .)465: 1395بنا نياسري، ( ندارد تأثيريحقوق حاكم بر اعتبار اسنادي 

 بانك ة رابط:دكرتوان در چهار دسته بررسي  المللي را مي روابط موجود در اعتبارات اسنادي بين
بانك  ةرابط ،نفع كننده و صادركننده با ذي هاي ابالغ  بانكة رابط،صادركننده با متقاضي
  .هاي اعتبار اسنادي  با ساير طرفتأييدكنندهبانك  ةرابط و ،كننده صادركننده و بانك ابالغ

 كه اين گفتهاي اعتبار اسنادي بايد   با ساير طرف٢شده بانك تعيين ةرابطدر خصوص 
و تعهدي مستقل از بانك صادركننده را بر  دهد ميانك، در مواردي كه تأييد اعتبار را انجام ب

عرف و روش يكنواخت  12 مادة» a«بند ( شود ميگيرد، بانك تأييدكننده تلقي  عهده مي
و چنانچه اين بانك، تأييد اعتبار را انجام نداده باشد، در اغلب موارد همان ) اعتبارات اسنادي

كننده و بانك   و در معدود مواردي كه بانك ابالغ)105: 1396تجاره، (كننده است  ابالغبانك 
نفع و  ذي(هاي اعتبار   با ساير طرفشده نييتعبانك  ةرابطشده متفاوت از يكديگرند،  تعيين

                                                            
1. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600). 
2. Nominated Bank.   
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نفع به  پرداخت وجه به ذي(كننده  بانك ابالغ ةرابطدر ماهيت همانند ) بانك صادركننده
با اشخاص ) بانك صادركننده و رجوع به اين بانك براي دريافت مبلغ مذكورنمايندگي از 
و در  ردنداشده در اغلب موارد نقشي مستقل  با توجه به اينكه بانك تعيين رو ازاين. مزبور است

كند و در معدود مواردي نيز كه نقشي  كننده نمود پيدا مي قالب بانك تأييدكننده يا بانك ابالغ
ند و معيارهاي ك كننده عمل مي  بانك دارد، در ماهيت و كاركرد مشابه بانك ابالغغير از اين دو

هاي اعتبار اسنادي مشابه يكديگر است، بررسي  تعيين حقوق حاكم بر روابط آنها با ساير طرف
  .هاي اعتبار اسنادي ضرورت ندارد مجزاي حقوق حاكم بر روابط اين بانك با ساير طرف

و صرفاً قسمتي  استقانون حاكم، مفهومي اخص از حقوق حاكم  ذكر است مفهوم شايان
 و بخشي از حقوق گيرد برميحقوقي را در  ةرابطقابل اعمال بر يك ) قوانين(از حقوق مدون 

همانند عرف (و همچنين تمام حقوق غيرمدون ) ها ها و بخشنامه نامه مصوباتي مانند آيين(مدون 
چه در اين نوشتار در خصوص روابط موجود در اعتبارات آن. گيرد برنميرا در ) قضايي ةرويو 

است و بر اين اساس،  مذكوربه معنا و مفهوم » حقوق حاكم« است، شدهاسنادي بررسي 
در موضوع حقوق حاكم بر روابط موجود در ) ها و داوري دادگاه(صالحيت مراجع رسيدگي 

  . شود نميالمللي بررسي  اعتبارات اسنادي بين
 حاكم بر روابط موجود در اعتبارات اسنادي، تاكنون پژوهشي صورت در خصوص حقوق

بر تعيين معيارهاي تعيين حقوق حاكم بر  ه عالوبار  نخستيننگرفته است و در اين نوشتار، براي 
المللي و بررسي آن در آراي قضايي متعدد، رويكرد  روابط موجود در اعتبارات اسنادي بين

ن معيارهاي مذكور و استفاده از معيارهايي كه موجب گسترش  در تعييافتهي توسعهكشورهاي 
شود، مورد مداقه و نقد قرار گرفته و در نهايت معيارهايي  صالحيت قانوني اين كشورها مي

از (بر حفظ كاركرد اعتبار اسنادي، منافع كشورهاي در حال توسعه  عالوهارائه شده است كه 
  .ندكرا نيز تأمين ) جمله ايران

  
  اعتبارصادركنندة ق حاكم بر روابط متقاضي با بانك حقو. 2

اي قراردادي است و كشوري كه  بانك صادركننده و متقاضي اعتبار اسنادي ماهيتاً رابطه ةرابط
مذكور دارد، كشوري است كه بانك صادركننده در آن اقامتگاه  ةرابطترين ارتباط را با  نزديك
 ةبانك صادركننده و متقاضي كه در خصوص ارائ ةطرابزيرا در  ،)Mugasha, 2003: 189( دارد

را » خدمات ةدهند ارائه«است، بانك صادركننده نقش ) گشايش اعتبار اسنادي(خدمتي بانكي 
 رو ، ازاين1)2008رم يك مصوب  ةمقرر 4 مادة 1ذيل بند » b«معيار مذكور در بخش (دارد 

                                                            
1. Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 
2008 on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I). 
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قابل . )Markstein, 2010: 143(ست مذكور حاكم ا ةرابطحقوق كشور محل اقامت اين بانك، بر 
در فرض (اعمال بودن حقوق كشور محل اقامت بانك صادركننده بر روابط وي با متقاضي 

 كه در گفتتوان  ، مورد مخالفت نويسندگان و محاكم قرار نگرفته است و مي)سكوت طرفين
» b« مانند بند الملل اختالفي وجود ندارد و در برخي مقررات اين زمينه، در سطح تجارت بين

   . استپذيرفته شده نيز »آمريكا متحدالشكل تجارت كد« 5-116 مادة
تابعيت با  شود كه اگرچه هم در بسياري از موارد، اعتبار اسنادي توسط شعبي صادر مي

 با توجه به اينكه محل استقرار اين ،)شخصيت حقوقي بانك هستند ةدنبالزيرا (مادرند  ةشعب
 .ست، بايد مقررات مرتبط كشور محل استقرار را نيز رعايت كنندشعب در كشور ديگري ا

در . ندك لندن بانك ملي ايران گشايش اعتبار اسنادي مي ةشعبمثال يك تاجر عراقي در براي 
گونه موارد، بسياري از مقررات ارزي، مالي و مالياتي كشور محل استقرار بر گشايش اعتبار  اين

 سوي ديگر مقررات مربوط به ساختار شعبه كماكان تابع شوند و از توسط شعبه تحميل مي
 ةمرحلمتقاضي و بانك صادركننده در  ةرابط بر اين اساس در .حقوق كشور متبوع بانك است

برخي موارد كه مربوط به رعايت مقررات ) در فرض سكوت طرفين(صدور اعتبار اسنادي 
يا ممنوعيت در گشايش اعتبار، مشمول  همانند لزوم اعتبارسنجي ، نظام بانكي استةكنند تنظيم

حقوق دولت متبوع بانك بوده و برخي موارد مربوط به حقوق عمومي مانند مقررات مالياتي 
  .)20: 1394جنيدي، (بانك است  ةشعبمشمول حقوق كشور محل استقرار 

  :شود اعتبار در سه مرحله مطرح مي ةصادركنندروابط ميان متقاضي و بانك 
  

  پيش از گشايش اعتبار ةمرحل. 2. 1 
 مثال رايب؛ شود اعتبار مطرح مي ةصادركننددر اين مرحله مسائل متعددي ميان متقاضي و بانك 

همانند لزوم ( تشريفات مقدماتي ،در برخي كشورها همچون ايران براي گشايش اعتبار اسنادي
و است وجود دارد يا شرايط خاصي براي گشايش اعتبار اسنادي بيان شده ) ثبت سفارش

با توجه به آنچه  بيان  1.دگير انجام مي) مانند بانك مركزي(تخصيص ارز توسط مراجع باالتر 
پيش از گشايش اعتبار اسنادي روابط طرفين مربوط به رعايت مقررات  ةمرحلشد، در 

ترتيب در اين مرحله، روابط  بدين بوده و صادركننده نظام بانكي كشور متبوع بانك ةكنند تنظيم
  .ن مشمول حقوق اين كشور استطرفي

  
  

                                                            
  .المي ايرانبخش اول مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اس» الف«بند : ك.براي مثال ر. 1
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  انعقاد قرارداد گشايش اعتبار اسنادي ةمرحل. 2. 2
 از جمله اينكه درج ،شود در اين مرحله نيز مسائلي ميان متقاضي و بانك صادركننده مطرح مي
 يا در )Sigman, 2009: 26(چه شروطي در اعتبار اسنادي مجاز و درج چه شروطي ممنوع است 

بخش دوم مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري همانند (رها مقررات برخي كشو
گر يا مرجع  براي بيمه  نيزشود كه در خصوص اسناد حمل، و  مشاهده مي)اسالمي ايران

  . مشخص شده استاي ويژه شرايط ،گواهي بازرسي ةركنندصاد
 در خصوص ممنوعيت يا الزام به درج شروط خاص و شرايطي براي مذكور موارد 

و با  است نظام بانكي ةكنند تنظيمتخصيص ارز، مربوط به مقررات  ةنحوهاي بازرسي يا  كتشر
مشمول ، اين موارد نيز استتوجه به اينكه بانك صادركننده تابع قوانين دولت متبوع خود 

اما در اين مرحله مسائلي ميان متقاضي و بانك . حقوق كشور متبوع بانك صادركننده است
شود كه مرتبط با حقوق عمومي بوده و حقوق حاكم بر آن، حقوق كشور  ميصادركننده مطرح 

 به قرارداد گشايش اعتبار اسنادي، گرفته تعلق مثال، ميزان ماليات رايب .محل استقرار شعبه است
 همچنين برخي كشورها، در خصوص معامالت است، شعبه تابع حقوق كشور محل استقرار

 يا گشايش )37: 1392خادم رضوي و عصاريان، ( يي قائل شدهها ارزي در خاك كشورشان محدوديت
 كه اين موارد، مرتبط با حقوق اند  را ممنوع كرده1اعتبار به مقصد برخي ديگر از كشورها

  .عمومي بوده و مشمول حقوق كشور محل استقرار شعبه بانك است
  

  پس از گشايش اعتبار اسنادي ةمرحل. 2. 3
نيز مسائل متعددي مابين متقاضي و بانك صادركننده مطرح پس از گشايش اعتبار اسنادي 

اسناد يا پس از آن، ممكن است ميان طرفين با توجه به  ة معاملةمرحل مثال در رايبشود،  مي
 صادركننده، نوع اعتبار اسنادي، در خصوص تسويه يا عدم تسويه حساب متقاضي با بانك

نكرده و به تسويه حساب نكند كه  مراجعه انكاختالف محقق شود يا اينكه متقاضي اساساً به ب
اين موارد، مربوط به مقررات . در اين صورت، بانك درصدد فروش اموال موضوع اعتبار برآيد

؛ بلكه اقدامي در ستين نظام بانكي نبوده و مشمول حقوق كشور متبوع بانك ةكنند تنظيم
و رد داقرار ) نه قراردادها(وال ارتباط ام ةدست در و استراستاي وصول طلب بانك از متقاضي 
الملل خصوصي الزم است مطابق با مقررات و قوانين  مطابق قواعد حل تعارض حقوق بين

                                                            
 گشايش اعتبار به مقصد رژيم 1373 مصوب  اجرايي قانون صادرات و وارداتةنام آيين 9براي مثال براساس مادة . 1

 .صهيونيستي ممنوع است
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. )Singer, 2014: 132(كشور محل وقوع اموال مذكور، طلب بانك از متقاضي وصول شود 
و مرتبط  ودشاي مطرح  همچنين در اين مرحله چنانچه ميان متقاضي و بانك صادركننده مسئله

مابين باشد، به اين موضوع مطابق حقوق حاكم بر قرارداد مزبور رسيدگي  با روابط قراردادي في
  .(Markstein, 210: 143)شود  مي

 شخصي اقدام به گشايش اعتبار كه يهنگام همچنين در برخي كشورها همانند ايران، 
و الزم است ) 160: 1397همكاران، باقري و (شود  ميايجاد » ارزيتعهد «كند، براي وي  اسنادي مي

اقدام به )  ماه و قابل تمديد براي يك بار ديگر3(اسناد ة معاملظرف مدت مشخصي از تاريخ 
د كنو برگ سبز گمركي را به بانك تحويل دهد و رفع تعهد ارزي  ندكترخيص كاال از گمرك 

اصل . )69: 1394، وحيدي(خود را نقض كرده است » تعهد ارزي«و در صورت عدم اقدام، وي 
ايفاي آن، به اين دليل كه اين تعهد در راستاي تخصيص ارز به  ةنحوايجاد تعهد ارزي و 

 بوده صادركننده نظام بانكي كشور متبوع بانك ةكنند تنظيممتقاضي ايجاد شده است، از مقررات 
  .و مشمول حقوق كشور متبوع بانك صادركننده است

  
 با اعتباركنندة  اي صادركننده و ابالغه بانكحقوق حاكم بر روابط . 3

  نفع ذي
 توجه شايانكننده  ابالغ هاي صادركننده و نفع اعتبار اسنادي با بانك ذي ةرابطدر خصوص 

و مستقالً و به  استنفع  مقابل ذيبانك صادركننده در  ةنمايندكننده صرفاً  است كه بانك ابالغ
كه صرفاً در چارچوب نمايندگي اعطاشده، در  بل،گيرد نام خودش هيچ تعهدي را بر عهده نمي

 :Cordero-Moss, 2014(پردازد  نفع مي اسناد منطبق وجه اعتبار اسنادي را به ذي ةارائصورت 

66(.  
اعتبار اسنادي به شرط تصريح، ة كنند ابالغهاي صادركننده و  نفع با بانك ذي ةرابطدر 

 مالك 1»المللي استاندارد بانكداري بين« و »عرف و روش يكنواخت اعتبارات اسنادي«مقررات 
اعتبارات اسنادي، گشايش اعتبار براساس ر بيشتامروزه در . )DiMatteo, 2016: 462(عمل است 

نفع و  و اين مقررات بر روابط ذي گيرد مي انجام »عرف و روش يكنواخت اعتبارات اسنادي«
؛ لكن )Stone, 2013: 437(اكم است كننده در اعتبارات اسنادي ح ابالغبانك صادركننده و بانك 

هاي   و بانكنفع ذي وجود اين مقررات تعيين حقوق حاكم بر روابط باكه بيان شد،  گونه همان
ر موارد زير، روابط مزبور براساس حقوق و د رددامذكور در اعتبارات اسنادي نيز ضرورت 

  :شود حاكم تنظيم مي

                                                            
1. International Standard Banking Practice. 
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 جزئي يا كلي صورت به» ارات اسناديعرف و روش يكنواخت اعتب«در مواردي كه  )الف
  ؛)Reinhard, 2009: 50( مقررات حاكم بر اعتبار اسنادي تصريح نشده است عنوان به

 موضوعي از در زمينة» عرف و روش يكنواخت اعتبارات اسنادي«در مواردي كه  )ب
  ؛)Ruiqiao, 2009: 49(سكوت كرده است ) مانند تقلب يا دستور توقف پرداخت(موضوعات 

  يا حقوق منتخب طرفين،»عرف و روش يكنواخت اعتبارات اسنادي«در مواردي كه  )ج
  .است) كننده  يا بانك ابالغنفع ذيحسب مورد كشور (ربط  برخالف قواعد انتظامي كشور ذي

شود  كننده در سه مرحله مطرح مي غابالنفع اعتبار اسنادي با بانك صادركننده و  ذي ةرابط
  :شود ميي كه در اين مبحث بررس

  
  ابالغ اعتبار اسنادي ةمرحل. 3. 1

كننده مكلف است اعتبار را به نمايندگي از بانك صادركننده، به  ابالغدر اين مرحله بانك 
نفع مفاد اعتبار را منطبق با مفاد قرارداد پايه  و بر اين اساس، چنانچه ذيد كن ابالغ نفع ذي

. )Schaffer, 2014: 193( دكنخواست اصالح آن را و در دنپذيرتواند اعتبار را  تشخيص ندهد، مي
و هيچ ارتباط  استكننده در ارتباط  ابالغ مستقيم با بانك طور بهنفع  در اين اقدامات، ذي

  .ندارد) بانك صادركننده(مستقيمي با متعهد اصلي اعتبار اسنادي 
  
  اسناد ة معاملةمرحل. 3. 2

شده در اعتبار اسنادي، پرداخت وجه  مشخصاسناد  ةارائنفع اعتبار اسنادي با  در اين مرحله ذي
كننده با بررسي شرايط اعتبار اسنادي،  ابالغبانك . كند كننده مطالبه مي ابالغآن را از بانك 

اسناد » اصل مطابقت دقيق اسناد«، براساس )Horn, 2011: 181(بانك صادركننده  ةنمايند عنوان به
و در صورت مطابقت دقيق اسناد،  دهد ميبار اسنادي تطبيق شده را با اسناد مندرج در اعت ارائه

شده توسط  ارائه در برخي موارد، اسناد .)Martin, 2014: 287(كند  به پرداخت وجه اقدام مي
عرف و « جزئي دارد كه در چنين مواردي براساس نفع با اسناد مندرج در اعتبار اختالف ذي

شود و در صورت عدم   عمل مي1)30 ادةمهمانند  (»روش يكنواخت اعتبارات اسنادي
 30 مادةدر خصوص مواردي كه در (حاكميت اين مقررات بر اعتبار اسنادي يا سكوت آن 

اجراي اصل مطابقت دقيق اسناد و موارد انحراف جزئي از اين اصل ،  )اند تعيين تكليف نشده
)Karl, 2003: 22( بودن يا نبودن اسناد  براساس حقوق حاكم تعيين تكليف شده و قابل پذيرش

 بخش اول 18 مثال بند رايب. ندك در صورت اختالف جزئي با اعتبار اسنادي را تعيين مي

                                                            
1. Tolerance in Credit Amount, Quantity and Unit Prices. 
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شده  ارائهكه اسناد را مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، مواردي 
  .مشخص كرده است، گيرند  مغايرت جزئي مورد پذيرش قرار ميبا وجودنفع  توسط ذي

  
  پرداخت وجه اعتبار اسنادي ةمرحل. 3. 3

شود كه به بحث تعيين حقوق حاكم  در اين مرحله مسائل متعددي ميان طرفين محقق مي
 متقلبانه اسناد حمل را تحصيل كرده صورت بهنفع   مثال ممكن است ذيرايببخشد،  اهميت مي

 امكان صدور دستور  تقلب وةمسئل .ندككننده تحويل  يا اساساً اسناد مجعول به بانك ابالغ
عرف و روش يكنواخت «توقف پرداخت وجه اعتبار اسنادي از جمله اموري است كه 

نظم عمومي در آن، ة  جنبةغلب آن سكوت كرده و با توجه به در موردآگاهانه » اعتبارات اسنادي
  ).Rodrigo, 2011: 7(  ملي واگذار كرده است موضوع را به قوانيندر خصوصاتخاذ تصميم 

معيار مذكور در (» كشور محل اقامت طرف داراي عملكرد اجرايي برجسته«ساس معيار برا
پرداخت « ةمسئلو با توجه به نقش اصلي و اساسي ) 2008رم يك مصوب  ةمقرر 4 مادة 2بند 

نفع با بانك صادركننده با توجه به اينكه پرداخت  ذي ةرابط، در »نفع وجه اعتبار اسنادي به ذي
، حقوق كشور محل اقامت اين بانك قابل اعمال است دگير ميادركننده انجام از جانب بانك ص

)Gwynne, 2018: 454( . تعهد ةكنند ابالغنفع نيز اگرچه بانك  كننده با ذي بانك ابالغ ةرابطدر 
و تعهد بانك ده كرنفع ندارد، به نمايندگي از بانك صادركننده اقدام  اصلي در مقابل ذي
 رو ازاينانجام داده است، ) كننده ابالغبانك (نفع در محل اقامت خود  ال ذيصادركننده را در قب

كننده  ابالغنفع و بانك  ذي ةرابطبر ) كننده ابالغمحل اقامت بانك (حقوق كشور محل پرداخت 
 متحدالشكل تجارت كد« 5- 116 مادة» b«در بند . )Cordero-Moss, 2014: 66(قابل اعمال است 

 شده است كه در فقدان توافق صريح، در تعهدات بانك صادركننده در  نيز تصريح»آمريكا
كننده در  ابالغنفع، حقوق كشور محل اقامت بانك صادركننده و در تعهدات بانك  مقابل ذي
قابل اعمال بودن . كننده، قابل اعمال است ابالغنفع، حقوق كشور محل اقامت بانك  مقابل ذي

معيار كشور «نفع براساس  ننده بر روابط اين بانك و ذيحقوق كشور محل اقامت بانك صادرك
 Kredietbank هاي متعددي مانند در پرونده» محل اقامت طرف داراي عملكرد اجرايي برجسته

NV v Sinotani Pacific Pte Ltd (1999) و همچنين Trafigura Beheer BV v Kookmin 

Bank Co (2006)و Taurus Petroleum Ltd v State Oil Marketing Company of the 
Ministry of Oil (2017)  ةپرونددر  همچنين. استتصريح شده Power Curber 

International Ltd V. National Bank of Kuwait (1981) كننده و  ابالغبانك  ةرابط در
  حقوق قابلعنوان بهكننده  ابالغ حقوق كشور محل اقامت بانك مذكورنفع، براساس معيار  ذي

   .حقوقي مزبور تعيين شده است ةرابطاعمال بر 
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اعتبار كنندة  حقوق حاكم بر روابط بانك صادركننده و بانك ابالغ. 4
  اسنادي

 ةرابطتعيين حقوق حاكم بر آن ضرورت دارد، ترين رابطه در اعتبار اسنادي كه موضوع  مهم
كننده اسناد را  ابالغنكه بانك پس از آ. اعتبار اسنادي استة صادركنندكننده و بانك  ابالغبانك 
اين اسناد به بانك صادركننده،  ةارائ، با دكرنفع معامله و مبلغ اعتبار را به وي پرداخت  با ذي

 بانك صادركننده نيز در چارچوب اصل مطابقت .خواهد بازپرداخت وجه آن را از اين بانك مي
و در صورت  دهد مير اسنادي تطبيق شده را با اسناد مذكور در اعتبا ارائهدقيق اسناد، اسناد 

  .كند ميتسويه حساب كننده  ابالغوجود مطابقت دقيق، با بانك 
  :شود اعتبار اسنادي در دو مرحله مطرح مي ةصادركنندكننده و بانك  ابالغبانك  ةرابط

  
  ابالغ اعتبار اسنادي ةمرحل. 4. 1

نفع  صادركننده، اعتبار اسنادي را به ذيبانك » ةنمايند «عنوان بهكننده  ابالغدر اين مرحله، بانك 
 اين شخص، درخواست اصالح آن را داشته باشد، اين درخواست را كه درصورتيابالغ و 

كننده و  بانك ابالغ ةرابطماهيتاً . )Grath, 2011: 66(كند   ارسال ميدريافت و به بانك صادركننده
در حدود مفاد نمايندگي، بانك  و )Kaynak, 2014: 208( بانك صادركننده، نمايندگي است

  .نفع است كننده واسط ميان بانك صادركننده و ذي ابالغ
 
  بازپرداخت وجه اعتبار اسنادي ةمرحل. 4. 2

اسناد به بانك  ةارائكننده با  ابالغنفع، بانك  پس از پرداخت وجه اعتبار اسنادي به ذي
اين دو بانك،  ةرابطنمايندگي با توجه به ماهيت . كند درخواست تسويه حساب مي ةصادركنند

كننده در تطبيق اسناد را  ابالغ رعايت حدود مفاد نمايندگي توسط بانك بانك صادركننده
اسنادي  ةمعامل اين بانك از حدود نمايندگي خارج شده و با كه يدرصورتو  كند ميبررسي 

 ,Jones(كند  ي ميغيرمنطبق، وجه اعتبار را پرداخت كرده باشد، از تسويه حساب با وي خوددار

2018: 228( .  
ترين مسائل مرتبط با اين مرحله آن است كه در برخي موارد تحقق موضوعي  از مهم 

حدي است كه پرداخت اعتبار اسنادي متوقف  بهبراساس نظام حقوقي كشور بانك صادركننده 
پرداخت  مستندي براي عدم عنوان به مثال برخي كشورها وقوع هر نوع تقلبي را رايب(شود 

 در نظام حقوقي كشور بانك كه يدرحال، )Buckley, 2003: 293( )پذيرند وجه اعتبار مي
 مثال برخي رايب(كننده، اين موضوع براي صدور دستور توقف پرداخت كافي نيست  ابالغ

 :Richard, 2009( )دانند كشورها صرفاً وقوع تقلبي آشكار را براي توقف پرداخت اعتبار الزم مي
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در چنين مواردي رسيدگي به موضوع توقف يا عدم توقف پرداخت وجه اعتبار اسنادي  ،)211
  .نفع، براساس حقوق حاكم بر اين رابطه است دليل ارتكاب تقلب توسط ذي به

 ةمسئلاعتبار اسنادي، با توجه به اينكه ة صادركنندكننده و بانك  ابالغ بين بانك ةدر رابط
 ةرابطنفع و وجه ديگر آن،  كننده با ذي ابالغبانك  ةرابط پرداخت دو وجه دارد و يك وجه آن

مانند انگلستان و اياالت (كننده با بانك صادركننده است، بسياري از كشورهاي غربي  ابالغبانك 
اند، هر  خود حقوق حاكم را تعيين نكرده ةارادبر اين اعتقادند كه اگر طرفين با ) آمريكاة متحد

 است كه  و اين نظر، مستظهر به اين استداللاستكننده  ابالغنك دو وجه تابع حقوق كشور با
دارد و بر  »عملكرد اجرايي برجسته«كننده  ابالغ پرداخت وجه اعتبار اسنادي، بانك ةمسئلدر 

 .)25: 1394جنيدي، ( استاين اساس حقوق حاكم بر هر دو وجه اعتبار، حقوق كشور اين بانك 
در اختالف بين بانك  J. Zeevi and Sons V. Grindlays Bank (1975) ةپروند مثال در رايب

، دادگاه در )بانكي در اوگاندا(اعتبار اسنادي  ةصادركنندو بانك ) بانكي در آمريكا(كننده  ابالغ
كننده را حاكم دانست و مطابق با آن  ابالغروابط موجود بين اين دو بانك، حقوق كشور بانك 

 .Credit Agricole Indosuez V ةپروند همچنين در .)Cordero-Moss, 2014: 66( صادر كردرأي 

Chailease Finance Corporation (2000) بانكي  ةشعب كه اعتبار اسنادي در سوئيس توسط
 گرفتهنفع در انگلستان و توسط يك بانك انگليسي انجام  فرانسوي صادر شده و ابالغ آن به ذي

كننده، نقش اساسي و  ابالغبانك صادركننده با بانك  ةطرابدارد كه در  بود، قاضي پاتر بيان مي
ه گرفتكننده انجام  ابالغنفع است كه اين نقش توسط بانك  اصلي، پرداخت وجه اعتبار به ذي

ترين ارتباط را با  بيشترين و نزديك) انگلستان(كشور محل اقامت اين بانك رو  ازايناست و 
اجراي اصلي و : دارد دادگاه بيان مي. كننده دارد غابالحقوقي بانك صادركننده و بانك  ةرابط

اساسي در مجموعه فرايندهاي موجود در اعتبار اسنادي، آن است كه بانك اقدام به دريافت 
 بپردازدو در ازاي آن، وجه اعتبار را به وي  كندنفع  اسناد منطبق با اعتبار اسنادي از ذي

)Rogerson, 2013: 83.(  
فاكتوري به چندفاكتوري، ديدگاه   يكةانديشر، با توجه به گذار از در مقابل ديدگاه مذكو

براساس اين ديدگاه، با يك رويكرد . )Briggs, 2013: 213(مطرح شد » مركز ثقل قرارداد«
 منعطف به مجموع شرايط حاكم بر موضوع توجه شده و پايگاه و مركز صورت بهچندفاكتوري 

در برخي گردد كه  بق با آن حقوق حاكم تعيين ميشود و مطا ثقل قرارداد تشخيص داده مي
. )Belohlávek, 2011: 1011(موارد ممكن است حقوق كشور محل اقامت بانك صادركننده باشد 

  همچنينو RSB Manufacturing Corp. v. Bank of Baroda (1981) ةپرونداين رويكرد در 

Chuidian v. Philippine National Bank (1992)شود ي مشاهده م.  
اي ناقص،  است، نظريه» عملكرد اجرايي برجسته« ةنظريفاكتوري كه مبناي   يكةانديش 

اين نظريه توسط نويسندگان و محاكم . )Brilmayer, 2015: 1997( است جزمي و سياسي
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 ارائه شده و در پي آن است كه چه شخصي عملكرد اجرايي برجسته را افتهي توسعهكشورهاي 
و د كن حقوق حاكم بر قرارداد تعيين عنوان بهقوق كشور محل اقامت وي را بر عهده دارد تا ح

كاالها يا  ةصادركنندنقش  اغلباين امر، موجب گسترش صالحيت قانون كشورهايي است كه 
كننده و بانك  ابالغ زيرا در روابط بانك ،)افتهي توسعهكشورهاي (خدمات را بر عهده دارند 

نفع اعتبار  ذي(كاال يا خدمات  ةصادركنندكننده در كشور  ابالغنك اعتبار اسنادي، با ةصادركنند
هاي  با توجه به اينكه ديدگاه سياسي و جزمي در انديشه. )37 :1393جنيدي، (است ) اسنادي

نسبت به »  قراردادمركز ثقل«چندفاكتوري  ةنظريحقوقي، با مفهوم عدالت در تعارض است، 
 صورت بهزيرا  ،رسد نظر مي بهتر و ارجح  مناسب» برجستهعملكرد اجرايي «فاكتوري   يكةنظري

و با بررسي عوامل گوناگون، حقوق كشوري كه بيشترين  كردهمنعطف با موضوع برخورد 
كند و با اين نظريه، حقوق   حقوق حاكم انتخاب ميعنوان به ،ارتباط با موضوع را دارد

 ةصادركنندو بانك  رنددارا ) يدارخر(نقش واردكننده  اغلبكشورهاي در حال توسعه نيز كه 
  .شود اعتبار اسنادي در كشور آنها واقع است، تا حدود زيادي ملحوظ مي

  
  هاي اعتبار اسنادي حقوق حاكم بر روابط بانك تأييدكننده و ساير طرف. 5

اگرچه اعتبار اسنادي در ذات و ماهيت خود، الزاماً تأييدشده نيست، در بسياري موارد حسب 
نفع با وضعيت بانك صادركننده و عدم اطمينان وي به  آشنايي ذي نامقتضيات موجود مانند

همانند (توانايي مالي و اعتباري بانك يا متزلزل بودن شرايط اقتصادي كشور بانك صادركننده 
دهد، در  كه خطر نكول اين بانك از پرداخت را افزايش مي)  مقروض بودن اين كشورتحريم يا

شود كه پرداخت از طريق اعتبار اسنادي  تصريح مي) نفع ذي(قرارداد پايه به تقاضاي فروشنده 
اسناد مذكور در اعتبار، وصول وجه را از  ةارائتأييدشده انجام گيرد تا وي بتواند در صورت 

بر اين اساس اعتبار اسنادي تأييدشده، اعتباري  ).Cook, 2014: 299(د كنواست اين بانك درخ
بانك (تعهد يك بانك ديگر  ةدربردارندبر تعهد بانك صادركننده به پرداخت،  عالوهاست كه 
  .اين دو تعهد مستقل از يكديگرند و )Lee, 2013: 129 (استنيز ) تأييدكننده

حقوقي  ةرابط اعتبار اسنادي داراي ةي و بانك صادركنند، متقاضنفع بانك تأييدكننده با ذي
مذكور مستقل از يكديگر است و تعيين حقوق حاكم در هريك از اين  ةرابطبوده و هر سه 

در اين بند روابط بانك تأييدكننده . )Todd, 2013: 14 (روابط، به ساير روابط قابل تسري نيست
  .شود م بر آنها بررسي ميهاي اعتبار اسنادي و حقوق حاك با ساير طرف
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  نفع اعتبار اسنادي حقوق حاكم بر روابط بانك تأييدكننده با ذي .5. 1
 ةصادركنندنفع اعتبار اسنادي، تعهدي كامل و مستقل از بانك   ذيزمينةبانك تأييدكننده در 

ار اسناد مذكور در اعتب ةارائو همانند آن بانك، متعهد است در صورت  رددااعتبار اسنادي 
عرف و روش يكنواخت  «8 مادةبا توجه به تصريح . كنداسنادي، به پرداخت آن اقدام 

، اين مقررات به شرط تصريح در اعتبار اسنادي، بر روابط بانك تأييدكننده با »اعتبارات اسنادي
و حقوق و تكاليف متقابل طرفين را تعيين  استنفع و تعيين حدود و ثغور آن حاكم  ذي
ر مواردي همانند سكوت اين مقررات يا عدول جزئي يا كلي طرفين از آنها و كند، اما د مي

ربط، تنظيم  همچنين در صورت مغايرت اين مقررات با قواعد انتظامي و نظم عمومي كشور ذي
نفع،  اعتبار اسنادي و ذي ةتأييدكنندبانك . دگير روابط موجود براساس حقوق حاكم انجام مي

  .د و پرداخت وجه اعتبار اسنادي با يكديگر ارتباط دارنداسنا ة معاملةمرحلدر دو 
اسناد، تعهد بانك تأييدكننده به پرداخت اعتبار اسنادي منوط بر آن است  ة معاملةمرحلدر 
در اين مرحله بانك . دكننفع اسناد مذكور در اعتبار اسنادي را به اين بانك ارائه  كه ذي

 با اسناد مذكور در اعتبار اسنادي مغايرت داشته باشد، از شده ارائه اسناد كه درصورتيتأييدكننده 
  ).Cranston & Avgouleas, 2018: 531(د ورز پرداخت وجه اعتبار اسنادي خودداري مي

شده با  ارائهپرداخت وجه اعتبار اسنادي بانك تأييدكننده پس از تطبيق اسناد  ةمرحلدر 
نفع  و وجه اعتبار اسنادي را به ذي كند يممندرجات اعتبار اسنادي، اقدام به ايفاي تعهد 

اسناد به بانك تأييدكننده  ةارائنفع در  در اين مرحله، برخي مسائل همانند تقلب ذي. پردازد مي
همچنين در اين مرحله ممكن است بانك تأييدكننده اسناد مجعول و غيرواقعي را . دهد رخ مي

و بانك د كن اقداماخت وجه اعتبار اسنادي و به پرد هددمطابق با مفاد اعتبار اسنادي تشخيص 
صادركننده از پذيرش اين اسناد و در نتيجه بازپرداخت وجه اعتبار اسنادي به بانك تأييدكننده 

اي جز   كه در اين وضعيت، بانك مزبور چاره)Clarke & Hooley, 2017: 834(د ورزخودداري 
  . بابت را نداردنفع براي دريافت مبالغ پرداختي از اين مراجعه به ذي

در هر دو مرحله، حقوق  اسنادي نفع اعتبار حقوق حاكم بر روابط بانك تأييدكننده و ذي
نفع اعتبار   زيرا با توجه به ماهيت تعهدات بانك تأييدكننده و ذي،كشور بانك تأييدكننده است

ا اعتبار نفع و بررسي مطابقت آن ب اسنادي، تعهد بانك تأييدكننده كه دريافت اسناد از ذي
نفع است، تعهد اصلي و اساسي در اين  اسنادي و در نهايت، پرداخت وجه اعتبار اسنادي به ذي

 (Cranston & Van رابطه بوده و مبتني بر آن، اين بانك داراي عملكرد اجرايي برجسته است

Sante, 2018: 531(.مثال در رايبهاي متعددي قابل مشاهده است،   اين رويكرد در پرونده 
 Standard Chartered Bank V. Pakistan National Shipping Corporation (2002) ةپروند

آن  ةارائپس از و  پذيرد مينفع  اسناد مجعول و غيرواقعي را از ذي ةتأييدكنندكه در آن بانك 
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 تشخيص شده را غير مطابق با اعتبار اسنادي ارائهاسناد به بانك صادركننده، اين بانك اسناد 
كند و بانك تأييدكننده با استناد به متقلبانه بودن  و از بازپرداخت وجه خودداري مي دهد مي

نفع شد، دادگاه براساس حقوق كشور بانك  اسناد، خواهان استرداد مبلغ پرداختي به ذي
 ةپروند اين رويكرد در ).Poole, 2014: 554(د كربه دعوا رسيدگي ) انگلستان(تأييدكننده 

Mannesman Handel AG V. Kaunlaran Shipping Corporation (1993) نيز مشاهده 
 .شود مي

  
  حقوق حاكم بر روابط بانك تأييدكننده با بانك صادركننده. 5. 2

تأييد اعتبار اسنادي و بازپرداخت وجه اعتبار  ةمرحلاعتبار اسنادي در دو  ةتأييدكنندبانك 
تأييد اعتبار اسنادي، بانك تأييدكننده به  ةلمرحدر . دارداسنادي با بانك صادركننده ارتباط 

درخواست بانك صادركننده و براساس تعامالت موجود با آن بانك و با بررسي شرايط اقدام 
 ,Cornelio(پذيرد  و تعهدي مستقل نسبت به اعتبار اسنادي را مي كند ميبه تأييد اعتبار اسنادي 

ر قراردادي است كه ميان وي و بانك صادركننده اين اقدام بانك تأييدكننده مبتني ب. )18 :2014
  .)DiMatteo, 2016: 454(منعقد شده است ) معموالً با دريافت كارمزد(

بازپرداخت وجه اعتبار اسنادي، پس از پرداخت وجه اعتبار اسنادي توسط بانك  ةمرحل
نك صادركننده دريافت آن مبلغ به با منظور بهشود و اين بانك  نفع شروع مي تأييدكننده به ذي

شده توسط  ارائهه، اسناد گرفت هاي انجام  بنابر بررسيكه درصورتي مذكور  و بانككند مراجعه مي
بانك تأييدكننده را غيرمطابق با اعتبار اسنادي، مجعول يا غيرواقعي بداند، از بازپرداخت مبلغ به 

تأييدكننده براساس قرارداد  زيرا بانك ؛)Horowitz, 2010: 72 (كند بانك تأييدكننده خودداري مي
منعقده با بانك صادركننده متعهد بوده است كه با دقت متعارف در عرف بانكداري اسناد 

 ,Todd (نفع بپردازد واصله را بررسي كند و در صورت مطابقت دقيق، وجه اعتبار را به ذي

كرده و  و در صورت تخطي وي از تكليف مذكور، وي تعهدات قراردادي را نقض )16 :2013
. كند متقابالً بانك صادركننده نيز از ايفاي كامل تعهدات قراردادي خود در مقابل وي امتناع مي

 Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft V. National Bank of ةپروند مثال در رايب

Pakistan (1997) جه آن را دليل آنكه بانك تأييدكننده مطابق اعتبار اسنادي عمل نكرده و و به
نفع پرداخت كرده بود، بانك صادركننده از  يك روز پس از انقضاي مدت اعتبار به ذي

  .)Warne & Elliott, 2005: 241(بازپرداخت مبلغ به وي خودداري كرد 
 ذكر شاياندر خصوص حقوق حاكم بر روابط ميان بانك صادركننده و بانك تأييدكننده 

، ريشه در قرارداد )تأييد و پرداخت اعتبار اسنادي (مذكور در هر دو مرحله ةرابطاست كه 
 ةرابطتعيين حقوق حاكم بر . )Clarke & Hooley, 2017: 834(منعقده ميان اين دو بانك دارد 
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بازپرداخت مبلغ اعتبار است، ماهيتاً  ةمسئلمذكور با توجه به اينكه اين رابطه نيز مربوط به 
و حقوق حاكم  استكننده  ابالغصادركننده و بانك بانك  ةرابطمشابه تعيين حقوق حاكم بر 

  . شود تعيين مي» مركز ثقل قراردادي«يا » عملكرد اجرايي برجسته«براساس يكي از دو ديدگاه 
 ةزمينمطابق ديدگاه عملكرد اجرايي برجسته و با توجه به اينكه براساس رويكرد غالب در 

سي ناشي از اعتبار اسنادي پرداخت وجه به تعهدات ناشي از اعتبار اسنادي، تعهد اصلي و اسا
در مواردي كه بانك تأييدكننده اقدام به  رو ازاين ،)Cahil & Power, 2011: 327(نفع است  ذي

و سپس بازپرداخت اين وجه را از بانك ده كرنفع  پرداخت وجه اعتبار اسنادي به ذي
ر اسنادي توسط بانك تأييدكننده كند، تعهد اصلي و اساسي ناشي از اعتبا صادركننده مطالبه مي
 و كشور محل اقامت اي دارد اين بانك عملكرد اجرايي برجستهرو  ، ازاينانجام پذيرفته است

 ةرابطحقوقي مزبور است و حقوق اين كشور بر  ةرابطترين ارتباط با  اين بانك، داراي نزديك
 محل« معيار ).Chitty, 2012: 2214( استحقوقي بانك صادركننده و بانك تأييدكننده قابل اعمال 

بانك  ةرابطدر تعيين حقوق قابل اعمال بر » برجسته اجرايي عملكرد داراي طرف اقامت
 استفاده افتهي توسعه گسترده توسط محاكم كشورهاي صورت بهصادركننده و بانك تأييدكننده، 

 Mizuho Corporate Bank Ltd V. Cho  هاي متعددي از جمله اين رويكرد در پرونده شود، مي

Hung Bank (2004) و همچنين Habib Bank Ltd V. Central Bank of Sudan (2006)  و

Deutsche Bank Ag V. CIMB Bank Berhad (2017)قابل مشاهده است  .  
 مطابق ديدگاه مركز ثقل قرارداد كه ديدگاهي چندفاكتوري است، در صورت سكوت 

ه مواردي همانند تابعيت طرفين، محل انعقاد قرارداد يا طرفين نسبت به حقوق حاكم، با توجه ب
هاي مربوط به قرارداد ميان بانك صادركننده و بانك  محل اجراي تعهدات و ساير واقعيت

تأييدكننده، پايگاه و مركز ثقل آن تشخيص داده شده و مطابق آن حقوق حاكم بر روابط طرفين 
. وق كشور بانك صادركننده باشدشود كه در برخي موارد ممكن است حق تعيين مي

و منافع  رددا، رويكردي حقوقي و اصولي »مركز ثقل قرارداد« ديدگاه ،كه بيان شد گونه همان
كاال يا خدمات هستند نيز  ةواردكنندكه اغلب را ) از جمله ايران(كشورهاي در حال توسعه 

تر و ارجح  مناسب» عملكرد اجرايي برجسته«سبب، نسبت به ديدگاه  بدينكند و  تأمين مي
  .است

  
  حقوق حاكم بر روابط بانك تأييدكننده و متقاضي اعتبار اسنادي. 5. 3

نفع و بانك صادركننده،  ميان بانك تأييدكننده با ذي ةرابطوجود  بادر اعتبار اسنادي تأييدشده 
اسنادي، در قراردادي يا تعهد مستقيم ميان بانك تأييدكننده و متقاضي اعتبار  ةرابط نبودعلت  به

رسد كه ارتباطي ميان اشخاص مذكور وجود ندارد، زيرا متقاضي طرف  نظر مي بهبدو امر 
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قرارداد با بانك صادركننده بوده و بانك تأييدكننده نيز در قراردادي ديگر طرف بانك 
قراردادي مستقيم ميان متقاضي و بانك  ةرابط، سببصادركننده قرار گرفته است و به همين 

هاي   در صورت اجراي صحيح تعهدات توسط طرف).Todd, 2013: 16(نده وجود ندارد تأييدكن
 ةرابطو عدم ورود زيان به متقاضي، ) اسناد حمل ةارائنفع در   ذيخصوص به(اعتبار اسنادي 

لكن در برخي موارد، بانك تأييدكننده تعهد  ،يابد بانك تأييدكننده و متقاضي موضوعيت نمي
و دقت متعارف در تطبيق اسناد با  كند ميابل بانك صادركننده را نقض قراردادي خود در مق
، )Kono, 2018: 54(پذيرد  و اسناد مجعول يا غيرواقعي را مي دهد مينمفاد اعتبار را انجام 

ديگر اين بانك نيز  ةادلسبب گذر زمان يا  بهاسناد به بانك صادركننده،  ةارائ پس از همچنين
و به بازپرداخت مبلغ اعتبار اسنادي به بانك  شود مينعي بودن اسناد متوجه مجعول يا غيرواق

شده جعلي و  ارائهكند و پس از مدتي، با مشخص شدن اينكه اسناد  مياقدام تأييدكننده 
، لكن بانك )Dann, 1986: 1227(شود  نفع مي ند، متقاضي متضرر از تقلب ذيا غيرواقعي

است، ده كرشده رعايت  ارائهي را در تطبيق اسناد دليل اينكه عرف بانكدار بهصادركننده 
و مستحق دريافت وجه اعتبار اسنادي از متقاضي است  ردندامسئوليتي در مقابل متقاضي 

)Wooler, 2018: 52(، سبب عدم رعايت عرف بانكداري  به اما در خصوص بانك تأييدكننده كه
دعواي  ةاقامها  برخي دادگاهدر تطبيق اسناد، موجب ورود خسارت به متقاضي شده است، 

دارند كه  پذيرند و بيان مي قراردادي نمي ةرابط فقدان سبب مستقيم متقاضي عليه اين بانك را به
بانك تأييدكننده در مقابل بانك صادركننده تعهد قراردادي داشته است نه در مقابل متقاضي 

)Wunnicke & Turner, 2000: 1115( ح دعوا عليه بانك تأييدكننده را متقاضي امكان طر رو ازاين؛
 Polymer Trading Sarl V. Union Européenne et Cie (1996) مثال در دعواي رايب. ندارد

 ,King( مستقيم تعهدي در مقابل متقاضي ندارد صورت بهبيان شده است كه بانك تأييدكننده 

 Dulien Steel Products, Inc. of Wash. V. Bankers Trust Co و در دعواي )451 :2003

كه مورد ) متقاضي(در مقابل خواهان ) بانك تأييدكننده(هاي خوانده   يكي از استدالل(1960)
سبب فقدان اين رابطه،  بهقراردادي ميان طرفين بود كه  ةرابطپذيرش دادگاه قرار گرفت، فقدان 

  .)Gao, 2002: 144(د كن دعوا ةتواند مستقيماً در مقابل بانك تأييدكننده اقام متقاضي نمي
براي پيشگيري از ضرر نارواي متقاضي و امكان طرح دعواي وي عليه بانك تأييدكننده، 

براي امكان طرح اين دعوا ) تسبيب( شناسايي مبناي مسئوليت مدني يسو بهمراجع رسيدگي 
جب عبارت ديگر، به اين دليل كه بانك تأييدكننده با اقدام تقصيرآميز خود مو به. متمايل شدند

تواند بر مبناي مسئوليت مدني عليه بانك مزبور طرح دعوا  زيان متقاضي شده است، وي مي
ترتيب، مسئوليت مدني و دعواي مبتني بر آن، جاي مسئوليت قراردادي و دعواي  بدين كند،

مقصر فراهم  ةتأييدكنندگيرد تا امكان طرح دعواي متقاضي عليه بانك  مبتني بر قرارداد را مي



  
 1400، تابستان 2، شمارة 51                     فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، دورة                  234 

 Instituto Nacional de Comercializacion Agricola (INDECA) ةپروند مثال در رايب. باشد

V. Continental Illinois National Bank (1982)  براي بانك تأييدكننده واضح بود كه يكي از
نفع جعلي است؛ لكن به اين موضوع توجهي نكرده و اقدام به  شده توسط ذي ارائهاسناد 

و پس از آن با ارسال اسناد براي بانك صادركننده، مبلغ د كر به وي پرداخت وجه اعتبار
عليه ) متقاضي(در اين پرونده دادگاه دعواي خواهان . پرداختي را از اين بانك وصول كرد

را مستند به مبناي مسئوليت مدني و تقصير بانك تأييدكننده در ) بانك تأييدكننده(خوانده 
 Confeccoes همچنين در دعواي كرد،تقلب، رسيدگي نفع م پرداخت وجه اعتبار به ذي

Texteis de Vouzela V. Riggs National Bank (1993) دادگاه با اين استدالل خواهان 
موافقت كرده و  كند،كه بانك تأييدكننده نبايد از مسئوليت اقدام نادرست خود فرار ) متقاضي(

 عليه بانك تواند ه بانك صادركننده، ميكه متقاضي پس از بازپرداخت وجه اعتبار ب كردبيان 
  . (Wunnicke & Turner, 2000: 1115)دكندعوا ة اقامتأييدكننده براي دريافت آن مبلغ 

اعتبار در  ةتأييدكنندبا توجه به پذيرش مبناي مسئوليت مدني براي رجوع متقاضي به بانك 
ه متقاضي شده است، حقوق مواردي كه اين بانك با اقدام تقصيرآميز خود موجب ورود زيان ب

حاكم بر اين رابطه با توجه به محل ورود زيان به متقاضي تعيين شده و از آنجا كه ورود زيان 
نفع در محل  شده توسط ذي ارائهسبب فعل بانك تأييدكننده در پذيرفتن اسناد  بهبه متقاضي 

اعتبار اسنادي، حقوق اقامت خود بوده است، حقوق حاكم بر روابط بانك تأييدكننده و متقاضي 
 Instituto Nacional deهاي   مثال در پروندهرايب. كشور محل اقامت بانك تأييدكننده است

Comercializacion Agricola V. Continental Illinois National Bank (1982)  و
Confeccoes Texteis de Vouzela V. Riggs National Bank (1993)  نيز دادگاه براساس

  .كردق كشور محل اقامت بانك تأييدكننده به دعوا رسيدگي و اقدام به صدور رأي حقو
قراردادي ميان بانك تأييدكننده و متقاضي اعتبار  ةرابط ذكر است با توجه به فقدان شايان

يابد كه بانك تأييدكننده  آنها، هنگامي موضوعيت مي ةرابطاسنادي، تعيين حقوق قابل اعمال بر 
نفع، دقت متعارف در عرف بانكداري را رعايت  شده توسط ذي ارائهاق اسناد در تشخيص انطب

 حقوقي مبتني بر ةسبب، خسارتي به متقاضي اعتبار اسنادي وارد شده و رابط بدينو  ندنك
 و كند عمل خود تكاليف به تأييدكننده بانك كه درصورتيبنابراين . مسئوليت مدني محقق شود

 و متقاضي اي ميان رابطه نشود، وارد اسنادي اعتبار متقاضي به خسارتي وي اقدامات به موجب
 كه ندارد وجود) مدني مسئوليت بر مبتني يا قرارداد بر مبتني ةرابط از اعم (صادركننده بانك
  .باشد داشته موضوعيت آن بر اعمال قابل حقوق تعيين
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  ريگي نتيجه. 6
عرف و روش يكنواخت اعتبارات «المللي،  ين قريب به اتفاق اعتبارات اسنادي ب آنكه در اكثربا

لكن در مواردي ممكن است اين مقررات  ،شود  مقررات حاكم تصريح ميعنوان به »اسنادي
 جزئي يا كلي از آن صورت به و طرفين  مقررات حاكم بر اعتبار اسنادي تصريح نشدهعنوان به

ا مقررات مذكور، با نظم  موردي سكوت كرده يدرعدول كرده باشند يا اساساً اين مقررات 
در ) حسب مورد كشور يكي از اشخاص دخيل در اعتبار اسنادي(ربط  عمومي كشور ذي

اعتبار اسنادي ضرورت تعارض باشد كه در اين موارد، تعيين حقوق حاكم بر روابط موجود در 
  .يابد مي

انك متقاضي با ب ةرابطالمللي،  ترين روابط موجود در اعتبارات اسنادي بين اصلي
بانك صادركننده با بانك  ةرابطكننده،  هاي صادركننده و ابالغ نفع با بانك ذي ةرابط، صادركننده

در صورت عدم . هاي اعتبار اسنادي است  با ساير طرفتأييدكنندهبانك  ةرابطكننده و  ابالغ
االصول حقوق كشور  تصريح خالف، حقوق حاكم بر روابط بانك صادركننده و متقاضي، علي

هاي صادركننده و  نفع با بانك در روابط ذي. داردنك صادركننده است كه اين اصل استثنائاتي با
 حاكم تأييدكنندهكننده يا  ترتيب حقوق كشور بانك صادركننده، ابالغ به تأييدكنندهكننده يا  ابالغ

بانك تأييدكننده با متقاضي  ةرابطدر . استهمراه است كه اين اصل نيز با استثنائاتي 
 يا تأييدكنندهمابين بانك  ، حاكم است و در روابط فيتأييدكنندهاالصول حقوق كشور بانك  علي

شود كه برخي  كننده با بانك صادركننده، در سطح جهان دو رويكرد مشاهده مي ابالغبانك 
 كه مركز ثقل  راكننده و برخي حقوق كشوري بالغ يا بانك اتأييدكنندهحقوق كشور بانك 

عملكرد «دانند كه رويكرد نخست مطابق معيار   حقوق حاكم مي،آنجا وجود داردقرارداد در 
مطرح شده است و با توجه » مركز ثقل قرارداد«و رويكرد دوم مبتني بر معيار » اجرايي برجسته

الملل خصوصي و  به چندفاكتوري بودن معيار دوم، اين معيار منطبق با منطق حقوق بين
  . است) از جمله ايران( كشورهاي در حال توسعه  مصالحةكنند نيتأمهمچنين 
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