
  ،تقلب در اعتبار اسنادي تجاري ...  291

  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ، نشرية مركز امور حقوقي بينالمللي  بينمجلة حقوقي
  24/9/1387 : مقالهتاريخ پذيرش ،25/8/1387:  مقالهتاريخ دريافت، 298ـ291، صص1387، 39شمارة سال بيست و پنجم، 

  
  

 و اسنادي تجاري، اعتبارنامه تضمينيتقلب در اعتبار 
   مستقل بانكيمهضمانتنا

  
  ژان استوفله

  ماشاءاهللا بناء نياسري: ترجمه
  

كلـي،    طـور   بـه . كار داريـم    و   حوزه علم حقوق فراوان با آن سر        تقلب مفهومي است كه در    
موقـع   نيـت بـه   سـوء   گيريم كه يك قاعده حقوقي يا يك حق با      مي  كار  هنگامي اين اصطالح را به    

عمال آن قاعده حقوقي يا حق به منافع و حقوق شخص ديگر يا حقوق اثر ا  اجرا گذاشته شود و در
مقاله حاضـر،   . شود  هاي مختلفي مطرح مي     زمينه  حوزه تجارت، تقلب در     در. كل جامعه زيان برسد   

المطالبـه    هاي عند   ضمانتنامهمورد مطالبه ناحق وجه اعتبارات اسنادي و           عمدتاً موضوع تقلب را در    
هـاي    ضـمانتنامه توان گفت اعتبارات اسـنادي و         كلي مي   طور  به. دهد  مي   راربررسي ق   و   مورد بحث 

به مطالبه وجه از يك نهاد مالي و پولي همچون يـك بانـك را تـضمين          نفع داير  مستقل حق ذي  
كند، براي توجيه عدم پرداخت       ها را مطالبه مي     نفع وجه يكي از اين ابزار      كه ذي   هنگامي. نمايند  مي

گرفتـه     مستقل، يا جهت اعتراض به پرداختي كـه قـبالً صـورت            ضمانتنامهادي يا   وجه اعتبار اسن  
كـه اخـالق و حقـوق در تعـارض بـا        اساساً هنگـامي  . شود  استناد مي » ايراد تقلب «است، اغلب به    

  .دارد شتابد و اخالق را بر حقوق مقدم مي گيرند، حقوق به كمك اخالق مي مي  يكديگر قرار
ه و وصول وجه نيازمند حداقل شرايط جهت احراز صحت مطالبه طلبكار كه حق مطالب حالتي در

چنين وضـعيتي، يعنـي امكـان       . بدين پايه اهميت يابد      ادعايي است، جاي شگفتي نيست ايراد تقلب تا       
سقم ادعا، در معامالت مشتمل بر اعتبارات اسنادي           و   مطالبه وجه با حداقل شرايط جهت احراز صحت       

. شـود   هاي مـستقل ديـده مـي        هاي تضميني، و ضمانتنامه     سنادي تجاري و اعتبارنامه   اعم از اعتبارات ا   
                                                           

.صلي مقاله به قرار زير است مشخصات مأخذ ا:  
Jean Stoufflet, Fraud in Documentary Credit, Letter of Credit and Demand Guaranty, Dickinson Law 
Review, Vol. 106, Issue 1, 2001- 2002, pp. 21-28. 

.فرانسه(فراند  ـ  استاد حقوق، دانشگاه كلرمونت(  
.صي دانشگاه شهيد بهشتيي حقوق خصوا دانشجوي دوره دكتر،  niasari@gmail.com 
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 اي حق دارد به صرف مطالبه يا با ارائه اسنادي كه با اسناد مـشخص       نفع چنين اعتبارنامه يا ضمانتنامه      ذي
تقلب در معامله   تنها  . شده در قرارداد افتتاح اعتبار مطابق باشد، وجه اعتبار يا ضمانتنامه را دريافت دارد               

  .نفع را توجيه نمايد تواند امتناع از پرداخت وجه به ذي شده مي   يا جعل و تزوير در اسناد ارائهپايه
شـمار   هاي مستقل چه اعمالي تقلـب بـه         در معامالت مربوط به اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه       

فـرض  . طـرح بـوده اسـت     هاي حقوقي مختلـف م      نظام   الي است كه از سالها پيش در      ؤرود؟ اين س    مي
) نفع اعتبارنامه   ذي(موردي است كه بايع      گرفته،  اي كه در دعاوي قديمي مورد اشاره قرار         شده  شناخته

شـده اسـت،      سالمي كه مورد سفارش خريدار بوده و در اسناد معاملـه مـشخص               و  جاي مبيع صحيح    به
روشـني ريـشه در     كه به1»كند سد ميتقلب تمام عمل را فا«قاعده . نمايد منطبق ارسال مي  كاالي غير 

گونه دعاوي است، بيانگر آن است كـه چنـين عملـي متقلبانـه اسـت و                   اخالق دارد و برآمده از همين     
ايـن  . باشـد   تقلب شده است، مستحق مطالبه وجه اعتبارنامه نمـي           و   نفع كه بدينسان مرتكب حيله      ذي

رسد، نيـز صـادق اسـت؛        نظر   صحيح و درست به    شده ظاهراً    كه كليه اسناد ارائه     صورتي  قاعده حتي در  
  .باشد چند ارائه اسناد ظاهراً صحيح تنها شرط براي پرداخت وجه اعتبارنامه مي هر

 نفـع   ذيسـوي     نيـت از    نظر نگارنده، اين مفهوم اخالقي از تقلب كه مستلزم وجود سـوء             به
كوشـد در     گارنـده مـي   ن. اعتبار است، تفسيري بسيار مضيق است و ديگر بايد از آن دست شـست             

. بخش نخست مقاله حاضر با تعيين و تعريف عناصر متشكله تقلـب ايـن نظـر را مـستدل نمايـد                    
  .سپس در بخش دوم مقاله به آثار تقلب خواهيم پرداخت

  
   مفاهيم تقلبـ اول
 بـا تقلـب در       ضـمانتنامه  تمايز بين تقلب در گشايش يا صدور اعتبـار اسـنادي و              ـ  الف

  ضمانتنامهتبارنامه يا اجراي تعهدات اع
قلبانه هستند؛ به   تها خود م    متخصصان اين حوزه آگاهند كه بعضي اعتبارات اسنادي يا ضمانتنامه         

هاي طراز اول     اند بانك   گردند كه مدعي    مي  سوي اشخاص ورشكسته يا كالهبرداراني صادر       معنا كه از    اين
. گير نيست  عمل چندان رايج و همه       است، اما در   سرزنش  چند زشت و قابل     اين رفتار هر  . باشند  و معتبر مي  

  .نفع اعتبار اسنادي يا ضمانتنامه مستقل است سوي ذي  آنچه بيشتر رايج است، مطالبه متقلبانه وجه از
  

  اسنادي هاي غير هاي اسنادي و تعهدنامه  تعهدنامهـ ب
طالبه وجـه آن  خصوص ابزارهايي باشد كه م كه بحث در تجزيه و تحليل مفهوم تقلب هنگامي    

. هاي تضميني، نسبتاً آسان است      قبيل اعتبارات اسنادي تجاري و اعتبارنامه       نيازمند ارائه اسناد است، از    
معنا كه فاقد شرح كامل يك يا چند مورد از موارد الزم  شده ناقص باشد، به اين  چنانچه خود اسناد ارائه

  2.دشو مي  ذهن متبادر  ب تقلب بهصورت شبهه ارتكا  اين  جهت اجراي قرارداد باشد، در
                                                           

1. Fraus Omnia Corrumpit. 
 .شود مي  كاال ذكر بندي و طرز بسته همچون نوع، وصف، كميت، كيفيت  عنوان مثال، در اعتبارنامه تجاري مسائلي به .2
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خـصوص آن    هـاي مـستقل كـه در      ضمانتنامهقبيل     اسنادي، از   هاي غير   مورد تعهدنامه    در
آنكه نياز باشد اسنادي كه مجوز مطالبه است ارائـه دهـد،              كند، بي    صرفاً وجه را مطالبه مي     نفع  ذي

 ملـزم نيـست     نفـع   ذيهـا،     دنامهدر اين نوع تعه   . تجزيه و تحليل مفهوم تقلب بسي دشوارتر است       
چند اعتبـار اسـنادي و        هر. مبنايي براي مطالبه ذكر كند يا دليلي براي اثبات حق مطالبه ارائه دهد            

كه تقلب موضـوع بحـث    حيث ظاهر و شكل با يكديگر متفاوتند، اما هنگامي        مستقل از  ضمانتنامه
 نفـع   ذيفرض تقلب     و نهاد مذكور، در   د   هر   در. است، تفاوت حقوقي واقعي بين آن دو وجود ندارد        

مورد اعتبار اسـنادي، ادعـاي وجـود           در. كند كه قانوناً حق مطالبه آن را ندارد         وجهي را مطالبه مي   
شـده بـدان تـصريح شـده          چه اينكه در اسناد ارائه    [مبناي مشروع جهت مطالبه وجه صريح است        

  . مستقل، اين ادعا ضمني استضمانتنامهمورد   در]. است
  

  ليالمل  و قواعد اتاق بازرگاني بينتعريف تقلبـ  ج
 و   نـه عـرف   .  است نشدهاي به موضوع تقلب       لي هيچ اشاره  المل  در قواعد اتاق بازرگاني بين    

هـاي    ضـمانتنامه الـشكل      و نـه قواعـد متحـد       3)پـي .سي.يو(الشكل اعتبارات اسنادي      عادات متحد   
يـك بـه موضـوع تقلـب         چلي تدوين شـده، هـي     المل سوي اتاق بازرگاني بين     دو از    كه هر  4مستقل
 5)98. پـي .اس.آي(لـي   المل  هـاي تـضميني بـين        اعتبارنامـه  عادات  و   عرف 5ـ1قاعده  . اند  نپرداخته

 توجيـه آنكـه چـرا قواعـد         6.موضوع تقلب را به قانون صالحيتدار حاكم بر اعتبارنامه وانهاده است          
درست يا غلـط، تقلـب از   . د، چندان دشوار نيستان كرده سكوت برگزار  موصوف موضوع تقلب را به 

اين امر مانع از آن است كـه مرجعـي             آيد و   حساب مي   گذشته موضوعي مربوط به نظم عمومي به      
  .باره بپردازد اين  گذاري در لي به قانونالمل في همچون اتاق بازرگاني بينصن

  
  هاي تضميني  و اعتبارنامههاي مستقل به ضمانتنامه  كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع ـ د

هـاي   هاي مستقل و اعتبارنامـه     ضمانتنامه كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به        19ماده  
يـا اعتبارنامـه تـضميني      ) ضامن (ضمانتنامهكننده     متضمن بيان مواردي است كه صادر      7تضميني،

 ضـمانتنامه كننـده      صادر 8.كند   خودداري نفع  ذيتواند با استناد به ايراد تقلب از پرداخت وجه به             مي
 يـا اعتبارنامـه     ضـمانتنامه  نفـع   ذييا اعتبارنامه تضميني حـق دارد از پرداخـت وجـه بـه              ) ضامن(

  :بر اينكه واضح باشد  تضميني امتناع كند، مشروط
                                                           

3. ICC Uniform Customs and Practices for Documentary Credits (ICC Publication No. 600). 
4. ICC Uniform Rules for Demand Guaranties (ICC Publication No. 458). 
5. International Stand- By Practices (ISP 98). 

  .ك عنوان نمونه ر  به.6
James E. Byrnes, Official Commentary, 1998, at p. 19. 

  .االجرا شده است م ميالدي الز2000 ژانويه سال 1 اين كنوانسيون از تاريخ .7
كه دبيرخانه   يات يادداشت توضيح45 بند را در در خود كنوانسيون تعريف نشده است بلكه تفسير اين اصطالح» تقلب« واژه .8

  .توان ديد اين كنوانسيون نوشته، مي آنسيترال بر
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  باشد؛ صحيح نبوده يا مجعول مي  و يك يا چند سند از اسناد مربوط به معامله، اصلـ 1
نامه و اسناد پيوست آن ادعا شده، قابل مطالبه نباشـد؛ يـا          مطالبه كه در   مبنايي   وجه بر ـ  2
تصوري براي مطالبـه وجـه        با توجه به نوع و هدف معامله، هيچ مبناي ممكن و قابل           ـ  3  

  . وجود نداشته باشدضمانتنامه
آن مـوارد هـيچ        كند كه مطالبه وجـه در        كنوانسيون مواردي چند را ذكر مي      19ماده  ) 2(      بند  

  :اين موارد عبارتند از. تصوري ندارد  بناي ممكن و قابلم
 در برابر آن حادثه يـا       نفع  ذي يا اعتبارنامه جهت حمايت      ضمانتنامهكه    حادثه يا خطري  ـ  1
  .شك واقع نشده است شده، بي خطر صادر
  موجب رأي دادگاه يا مرجع داوري باطل اعالم شده است؛ تعهدات ناشي از معامله پايه بهـ 2
   اجرا شده باشد؛نفع ذيو رضايت   تعهدات ناشي از معامله پايه بدون ترديد مطابق ميلـ 3
  نفع ممتنع شده باشد؛ و اثر خطاي عمدي ذي  اجراي تعهدات ناشي از معامله پايه آشكارا درـ 4
] اصلي [ضمانتنامهوجه  ]  اصلي ضمانتنامهكننده    يعني صادر [ متقابل   ضمانتنامه نفع  ذيـ  5

  .نيت پرداخته باشد سوء  را با
  

  هاي مستقل هاي تضميني و ضمانتنامه  رويه قضايي راجع به اعتبارنامههـ ـ
كه متقاضي ضمانتنامه و اعتبارنامه       مقام رسيدگي به دعاويي     در بسياري از كشورها محاكم در     

عتبارنامـه يـا    كننده ضمانتنامه يا اعتبارنامه با توسل به ايراد تقلب كوشيده عدم پرداخت وجـه ا                يا صادر 
گرفته اعتراض نمايد، تعريفـي از تقلـب          ضمانتنامه مستقل را توجيه كند يا به پرداختي كه قبالً صورت          

حيث وقايع موضوعي مشابه فروضي است كـه          در رويه قضايي فرانسه آراء فراواني كه از       . اند  ارائه داده 
اين رويه     تقدير، غور در    به هر . خورد چشم مي    شده، به     كنوانسيون سازمان ملل متحد ذكر     19در ماده   

كنوانسيون سـازمان ملـل       خصوص در    اين  كه در    ها و قواعدي    حل  قضايي ثمره چنداني ندارد؛ زيرا راه     
  .باره است اين  دهنده رويه قضايي شناخته شده در شود دقيقاً انعكاس متحد ديده مي

  
  متحد كنوانسيون سازمان ملل 19 تقلب در چارچوب ماده  ـ و

 كنوانسيون سازمان ملل متحد مطرح      19الذكري كه ماده      كليه فروض سابق    رسد در   نظر مي   به
ايـن مـاده      هر يك از فروض مطرح در       در. كند مفهوم مشتركي از تقلب تلويحاً قابل استفاده است          مي

كنـد كـه      ريتواند از پرداخـت وجـه خـوددا         صورتي مي    كننده ضمانتنامه يا اعتبارنامه تضميني در       صادر
كه  دعوايي  عنوان مثال، در به. داشته باشد  نفع وجود  مبنايي عيني و نوعي براي عدم پذيرش مطالبه ذي        

سـوي متقاضـي صـدور         گواهي كاركرد صحيح تجهيزاتي را كـه از        ،نفع  يكي از مهندسان شركت ذي    
انتنامه را مطالبـه كـرد،      وجود اين وجـه ضـم       نفع با    ولي ذي  شده بود، امضا كرده بود       فروخته ضمانتنامه
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نفع و موجه بودن  اين مورد بين عمل ذي  واضح است كه در  پر9.دادگاه فرانسوي ايراد تقلب را پذيرفت
 19تقـدير، نـه مـاده         بـه هـر   . دارد  الضمان ارتبـاط وجـود      كننده ضمانتنامه از پرداخت وجه      امتناع صادر 

عنـوان مجـازاتي بـراي         به ايـراد تقلـب بـه       يك  كنوانسيون سازمان ملل متحد و نه آراي محاكم هيچ        
كنند، بلكه ايراد تقلب مبين       معناي عرفي و رايج اين كلمه تفسير نمي         نگرند و تقلب را در      نيت نمي   سوء

  اين تحليـل در   . باشد  يك واقعيت عيني و نوعي يا اين احتمال قوي است كه مطالبه وجه مشروع نمي              
وط به اعتبارات اسنادي تجاري اعمـال شـده، نيـز مـورد تأييـد               كه ايراد تقلب در معامالت مرب       مواردي

  .گرفته است قرار
  

   رويه قضايي راجع به اعتبارات اسنادي تجاريـز
  مورد اعتبارات اسنادي تجاري صرفاً بايد به اسناد ارائه شده توجه            براي تشخيص تقلب در   

 اعتبـار اسـناد مرتـب و        نفـع   يذدعوايي رأي داده است كه چنانچـه          ديوان كشور فرانسه در   . كرد
منظمي ارائه دهد، بايد وجه اعتبار اسنادي تجاري به او پرداخت شود، حتي اگـر متقاضـي اعتبـار                   

 در دعواي بانك نيوفيلز شـلومبرگر دادگـاه         10.قرارداد پايه بيع رخ داده است      مدعي باشد تقلبي در   
ر معاملـه پايـه بيـع وجـود داشـته           تالي استدالل كرد كه در اعتبار اسنادي تجاري چنانچه تقلب د          

. چند تعهد گشاينده اعتبار مستقل از قرارداد پايه بيـع اسـت             باشد، ايراد تقلب قابل استناد است، هر      
  ].و رأي مزبور را نقض كرد[ولي ديوان كشور فرانسه، اين استدالل را نپذيرفت 

  
  حل پيشنهادي راهـ  ح

هـا   ضمانتنامههاي تضميني و  زمينه اعتبارات اسنادي تجاري، اعتبارنامه   نظر نگارنده، در    به
واقع يك موضوع تخصصي حقـوقي    بلكه تقلب در  . حساب آورد   نبايد تقلب را موضوعي اخالقي به     

سـوي    اساس اين تحليل، فهم اينكه چرا نبايد تقلب در معامله پايه بر حق مطالبه وجه از                 بر. است
  .رسد مي  نظر  دشوار به تأثير گذارد،نفع ذي

حالي به ايراد تقلب استناد جويد كه         كوشد در   موردي را فرض كنيد كه متقاضي اعتبار مي       
بنابر تحليلـي كـه نگارنـده    . يافته است   اعتبار ارتكابنفع ذيثالث و نه خود   سوي شخص   تقلب از 

                                                           
9. C.Com., June 10, 1986, Banque Tejarat, Société / SA Pipe Line Service and Banque de Paris et des 
Pays- Bas, D. 1987.jur.17 note Vasseur. 

  .ك همچنين ر
C. Com., January 20, 1987, Sté Technique Electrique de ľOise / Union Méditerranéenne de Banque et 
Wahda Bank, JCP. 1987. II. 20760 note J. Stoufflet. 

  .ك باره ر اين   در.10
C.Com., July 15, 1992, Banque de Neuflize Schlumberger, Mallet / The Hong Kong and Shanghai 
Banking Corp., arrêt n.1366. 

  .ك همچنين ر. نشده است رأي فوق منتشر
C.Com., April 29, 1997 Société des Automobiles Peugeot / Falcon Deutchland, BNP and Others, JCP.E 
1997.II.976. note J. Stoufflet. 
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كنند تـا تقلـب در معاملـه           نظر توانند به فراتر از ظاهر مرتب اسناد ارائه شده          ارائه داد، محاكم مي   
ـ         . دهند  پايه را كشف و آن را مستند قرار        ن اسـتدالل   نظر مشهور نويسندگان در فرانـسه حـامي اي

عكـس،    بـر . انـد   باره اين موضوع تصميم نگرفتـه       وضوح در   هاي فرانسه به  الوصف، دادگاه   مع. است
 مرتكـب  نفـع  ذياند كه خود  انسته دنفع ذيصورتي تقلب را به عهده   هاي انگلستان تنها در    دادگاه

 انگلـستان رأي داد كـه       )دادگـاه عـالي    (در دعواي امريكن اكورد، مجلس اعيان     . تقلب شده باشد  
ارائـه دهـد، بانـك      ] و بدون اطالع از مزورانه بودن مفـاد آن        [نيت    حسن   اسناد را با   نفع  ذيچنانچه  

چه يكي از كارگزاران متصدي حمل        اگرگشاينده اعتبار مكلف است وجه اعتبار اسنادي را بپردازد،          
  11.دكرده باش  خ واقعي در بارنامه ذكرتاريخ مقدم بر تاري

  
  اساس ضابطه نوعي بررسي نمايند  دادگاهها بايد تقلب را برـ ط

هـا در معـامالت مربـوط بـه اعتبـارات             نظر نگارنده، داليل قويي وجود دارد كه دادگـاه         به
اساس ضابطه نوعي موضـوع       هاي مستقل بر    ضمانتنامهضميني و   هاي ت   اسنادي تجاري، اعتبارنامه  

داشـته يـا       قـصد فريـب    نفع  ذيترتيب، الزم نخواهد بود كه ثابت شود          بدين. كنند  تقلب را بررسي  
  .پي دارد  حيث آثار تقلب نتايجي در اين ديدگاه از. نيت عمل كرده است سوء  اينكه با

  
   آثار تقلبـ دوم
  تواند از پرداخت وجه امتناع كند  عالم به ارتكاب تقلب است، ميكه بانك  هنگاميـ الف

 نفع  ذيتواند از پرداخت وجه به        گرفته است، مي    چنانچه بانك مطمئن باشد تقلبي صورت     
 خوبي قابل اجرا اسـت؛ زيـرا در         خصوص اعتبارات اسنادي تجاري به      حل در   اين راه . كند  خودداري

صـحيح نباشـد، ارتكـاب تقلـب را           و   شده اصـل      از اسناد ارائه   كه يك يا چند سند      اين مورد همين    
شده صحيح و منطبق با شـروط اعتبـار            چنانچه روشن باشد اسناد ارائه    . توان مفروض انگاشت    مي

 كنوانسيون سازمان ملـل     19مطابق ماده   . باشد  صورت وجه اعتبار قابل مطالبه نمي        اين   نيست، در 
هـاي مـستقل نيـز اعمـال      ضـمانتنامه هـاي تـضميني و      رنامهخصوص اعتبا   متحد همين حكم در   

نيت يا رفتار     باشد و نه بر مفاهيم سوء       اي نوعي مبتني مي      تصميم بانك صرفاً بر ضابطه     12.شود  مي
مورد رابطـه بانـك       خصوص بعض اقسام اعتبارات اسنادي و در        الوصف، در   مع. نفع فريبكارانه ذي 

  .گردد كه نيازمند بررسي است   مطرحبا متقاضي اعتبار ممكن است مسائلي
                                                           

11. Royal Bank of Canada v. United City Merchants, House of Lords, May 20, 1982. 
بـراي  . كـرده اسـت       صادر نموده، همين موضع را اتخـاذ       1981 سپتامبر   23كه به تاريخ       بلژيك در رأيي   سدادگاه پژوهش آنور  

  :مراجعه كنيد بهديدن اين رأي 
Revue de Droit Commercial Belge, 1986, p. 369. 

كه   مبنايي  وجه بر) و صحيح نبوده يا مجعول يا مزور است؛ ب  هر يك از اسناد اصل) الف«:  چنانچه واضح و نمايان باشد.12
ـ        ضمانتنامهكننده     صادر …باشد  نامه و اسناد پيوست آن ادعا شده، قابل مطالبه نمي           در مطالبه  ت  يا اعتبارنامه حق دارد، بـا رعاي

  .»كند نفع خودداري نيت، از پرداخت وجه به ذي حسن
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نفـع    كـه ذي    طريق معامله براتـي      اعتبارات اسنادي تجاريي كه پرداخت وجه آن از        ـ  ب
  )اعتبار اسنادي قابل معامله(گيرد  كرده، صورت مي صادر

ا يـ  نفـع  ذيبر پرداخت مبلغي پول بـه       اعتبار اسنادي تجاري عبارت است از تعهدي مبني       
  كه پرداخت وجه اعتبار از فرضي  در. گردد مي  سوي او صادر    كه از   براتي) كردن  نقد(قبول يا معامله    

گيرد، چنانچه در فرجـه زمـاني بـين تـاريخ          مي    صادر نموده صورت   نفع  ذيكه    طريق معامله براتي  
آيا بانك گشاينده   . گردد  شود، سؤاالتي مطرح مي     معامله برات و تاريخ سررسيد برات، تقلبي كشف       

كننـده    بار يا متقاضي اعتبار حق دارند پس از معامله برات توسط بانك كارگزار يا بانك معاملـه                اعت
مقابل ايشان به ايراد تقلب استناد جويند؟ يكي از محاكم فرانسه رأي داده است كه                 در) كننده  نقد(
هـد اعتبـار    اين فرض، حق استناد به ايراد تقلب وجود ندارد؛ چه اينكه معامله بـرات اجـراي تع                 در

  13.رود شمار نمي شده، و تنزيل برات به  اسنادي محسوب
  

  دار  اعتبارات اسنادي وعدهـ  ج
دار ناميـده     كـه اعتبـار اسـنادي وعـده         مورد قسم ديگري از اعتبارات اسـنادي تجـاري          در

  وجـه اعتبـار را  نفع ذيدار  در اعتبار اسنادي وعده. شود، نيز با مشكالت مشابهي مواجه هستيم        مي
حال چنانچه پس از آنكـه اسـناد بـه بانـك            . دارد  مي  مدتي پس از تاريخ ارائه و تسليم اسناد دريافت        

خـالف    گرديد، تكليف چيـست؟ بـر       نفع اعتبار تقلب كشف     تسليم شد، اما پيش از پرداخت وجه به ذي        
گيـرد   مي  نفع صورت سوي ذي  ريق معامله برات صادره از ط  اعتبارات اسناديي كه پرداخت وجه آن از      

كه وجـه    دار درست در تاريخي ، اجراي تعهد ناشي از اعتبار اسنادي وعده  )اعتبار اسنادي قابل معامله   (
بنابراين، دريافت  . شود  كه اسناد به بانك تسليم مي       پذيرد نه زماني    مي  شود، صورت   اعتبار پرداخت مي  

بين تـاريخ دريافـت       يعني فاصله ما  (طي اين فرجه زماني        اسناد توسط بانك مانع از آن نيست كه در        
گرديد، متقاضي اعتبار يا گشاينده اعتبار بـه ايـراد تقلـب              چنانچه تقلبي كشف  ) اسناد تا تاريخ پرداخت   

دار را    اي كه وجـه اعتبـار اسـنادي وعـده           كننده  مقابل بانك تأييد    اين مقام، حتي در      در. استناد نمايند 
  14.تاستناد به ايراد تقلب ممكن اسپيش از حلول اجل اعتبار پرداخته نيز 

  
  مقابل متقاضي اعتبار   وضعيت گشاينده اعتبار درـ  د

كه متقاضـي اعتبـار بـا ارائـه           عمالً هنگامي . سازد   دشواري را مطرح مي    مسئلهاين فرض،   
به كند يا مطال    نحو متقلبانه مطالبه مي      وجه اعتبار را احتماالً به     نفع  ذيدليل متقن بتواند ثابت نمايد      

تواند از دادگاه درخواست تدابير احتياطي نمايد تا مـانع از پرداخـت               اضي اعتبار مي  قكرد، مت   خواهد
                                                           

13. Cass.Com. October 23, 1990 Crédit du Nord / Sté Standing Meubles, Bull.Civ. 1990. IV.n. 242, 
JCP.G.1991. II. 21687 note Vasseur. 
14. C.Com., April 7, 1987 Crédit Général / BNP, Bull.Civ.1987. IV. n. 84, JCP.G. 1987.II. 20829 note J. 
Stoufflet. 
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هـاي تـضميني،       كنوانسيون سازمان ملل متحـد بـه اطـراف اعتبارنامـه           20ماده  . گردد  وجه اعتبار 
صـدور  دهد كه از دادگـاه درخواسـت          هاي مستقل و اعتبارات اسنادي تجاري اجازه مي         ضمانتنامه

كـه از      مـوردي   تواند ادعا نمايـد كـه بانـك بايـد در            آيا متقاضي اعتبار مي   . اقدامات تأميني نمايند  
وجود ايـن بانـك وجـه         كرده است، اما با     ارتكاب تقلب اطالع داشته از پرداخت وجه خودداري مي        

چنـين تكليـف    هم  اگر تقلب واضح و نمايان باشد، بانك حـق و         .  پرداخته است  نفع  ذياعتبار را به    
 كنوانسيون سازمان ملل متحد اين موضـوع        19ماده  . كند  دارد كه از پرداخت وجه اعتبار خودداري      

مـاده مـذكور صـرفاً بـه رابطـه بـين            . دسـت نـداده اسـت       حلي بـه    سكوت برگزار نموده و راه      را به 
ر اعتبارنامه يـا     پرداخته و به رابطه بين متقاضي صدو       نفع  ذي و   ضمانتنامهكننده اعتبارنامه يا      صادر

هـاي    رسد دادگـاه    نظر مي   به. اي نكرده است     اشاره ضمانتنامهكننده اعتبارنامه يا       و صادر  ضمانتنامه
دوش بانـك      بر امتناع از پرداخت بر       فرض وجود تقلب تعهدي قطعي مبني        فرانسه تمايل دارند در   

نظـر نگارنـده چنانچـه      بـه 15.تاين زمينـه مـبهم اسـ     ايي فرانسه در  الوصف، رويه قض    مع. بگذارند
خصوص وقوع تقلب وجود نداشته باشد، بانك مكلف اسـت            هنگام مطالبه وجه هيچ ترديدي در       به

بـر اينكـه مطـابق منفعـت و           عهده دارد مبني    بانك تكليف عامي بر   . كند  از پرداخت وجه خودداري   
  16.دنماي مصلحت مشتري خود عمل

  
  گيري  نتيجهـ  سوم

ها دارد؟ گاهي مطالبه وجه فريبكارانـه         ضمانتنامهاعتبارات اسنادي و    تقلب چه مناسبتي با     
] تقلب[؛  از اين است    واقع چيزي غير    شود، در   اين حوزه معموالً تقلب خوانده مي        اما آنچه در  . است

كنـد، حـال        را مطالبه  ضمانتنامه وجه اعتبار يا     نفع  ذيكه    صورتي  در. مفهومي عيني و گسترده دارد    
توانـد از پرداخـت        مـي  ضـمانتنامه كننده اعتبارنامه يا       به مطالبه وجه حقي ندارد، صادر      آنكه نسبت 
 محـدود و    مـسئله فريب نيست، بلكه       و  نيت يا حيله     وجود سوء  مسئله،  مسئلهبنابراين  . امتناع ورزد 

  .  استضمانتنامهكننده اعتبارنامه يا  مقيد نمودن استقالل تعهد صادر
  

  
 
  

 
                                                           

15. Com., December 2, 1997, Banque IndoSuez / SA Entrepose, JCP.E 1999.758 n. 26 Obs. Gavalda et 
Stoufflet; CA.Colmar June 14, 1985, D.1986.inf.rap.218 Obs. Vasseur, JCP.G.1986. I. 3265 n.112 Obs. 
Gavalda et Stoufflet. 

  .ك عنوان نمونه ر به .16
Nicolas de Gottrau, Le Crédit Documentaire et la Fraude, Geneva Faculty of Law, nr 719, Helbing & 
Lichtenhahn, 1999, p. 242. 


