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خصوص موضـع خـاص خـود را اتخـاذ            هاي تضميني در اين     هاي مستقل و اعتبارنامه     نامه  ضمانت
هـاي حقـوقي بـه پاسـخ          از نظـام   يك  هيچكنون در     معيار تقلب در اعتبارات اسنادي تا     . ده است كر

، امريكاضع حقوقي اياالت متحده اين مقاله با تجزيه و تحليل مو    . روشن و متقني نيانجاميده است    
تقل و  هـاي مـس     نامـه   ضـمانت بـه     راجـع كنوانـسيون ملـل متحـد          نيـز    بريتانيا، كانادا، اسـتراليا، و    

كـه در   وتياند كه در مقايـسه بـا معيارهـاي متفـ          ك  ، معياري را پيشنهاد مي    هاي تضميني   عتبارنامها
دسـت    طريقه اعمال اين معيار را بـه همچنين تر است و گردد، كامل كنار جهان اعمال مي     و گوشه
  .دهد مي

،  بـروز تقلـب    در صـورت  دهـد     قاعده تقلب به گشاينده اعتبار اسنادي يا دادگاه اجازه مـي          
كـه تـضميني      فلسفه وجودي اعتبار اسنادي آن است     . پرداخت وجه اعتبار اسنادي را متوقف سازند      

مطلق و مستقل مبني بر پرداخت ثمن در اختيار بايع قرار دهد، مشروط بـر اينكـه بـايع اسـنادي                     
بـار  بنابراين، قاعده تقلب تأثيري بس مهم بر تعهـد ناشـي از اعت  . منطبق با شروط اعتبار ارائه كند 

كالهبـرداران را محـدود       لبان و وجود قاعده تقلب الزم و ضروري است تا اعمال متق         . اسنادي دارد 
 ترسيم شود تا مانع كارايي تجاري ايـن    دقت  بهگستره اين قاعده     حال بايد قلمرو و     عين   اما در  ،كند

  1.شده، نگردد   تضمين پرداخت ثمن ساخته و پرداختهمنظور بهابزار كه 
توان به قاعـده تقلـب اسـتناد جـست، بررسـي          نوع تقلبي را كه براساس آن مي      اين مقاله   

 اعتبـارات اسـنادي   در حقـوق كند كه معنا و مفهـوم تقلـب     ديگر، بررسي ميعبارت بهنمايد يا     مي
  چيست؟ 

مفهـومي ذاتـاً لغزنـده و     «كه تقلـب     برانگيز است چرا    اين پرسش، پرسشي دشوار و چالش     
 عبـارت  بـه مضيق اجرا شـود، يـا   نحو  به كه قاعده تقلب بايد گويند ميضي  بع2.است» پذير  انعطاف

گـروه از نويـسندگان تأكيـد         ايـن . اسـت اسـتناد    قابلديگر اين قاعده صرفاً در موارد تقلب فاحش         
كـه بايـد از آن در          و خاصـي اسـت     فـرد   بـه   منحـصر نمايند كه اعتبـار اسـنادي ابـزار تجـاري             مي
توان آنها را از ادعاي تقلب مسلم تمييز داد،            مي سختي  بهف كه غالباً    اختالفات قراردادي صر   قابلم

 مفهـوم  بـه تـر نـسبت    اي ديگر از نويسندگان قائل به رويكردي منعطف         پاره 3 .آيدعمل    بهحراست  
                                                           

در وير ليميتد، مـصالح متعارضـي را كـه     وايت ـ طرفيت آنگليكا وآ اسكوتيا بهدين در پرونده مشهور كانادايي بانك ن     قاضي لو . 1
  :درستي تشريح نموده است؛ به گفته او  قاعده تقلب روياروي يكديگر قراردارند بهخصوص

بت بـه   اعتمـادي نـس     نهد نبايد وسيله ايجاد ترديد و بالتكليفي جـدي و بـي             كه ايراد تقلب در اختيار مي       ها و امكاناتي    فرصت «
حال، اعمال اصل استقالل اعتبار نيز نبايد چنان باشد كه ارتكاب تقلـب را در ايـن                   عين  در. سازوكار عمليات اعتبار اسنادي شود    

  .ك ر. »)168. ص(كند  عمليات ترغيب يا تسهيل
Bank of Nova Scotia v. Angelica-Whitewear Ltd., 36 DLR 4th 161 (Can. Sup. Ct. 1987). 

2. Gerald T. McLaughlin, "Letters Of Credit and Illegal Contracts: The Limits of the Independence 

Principle", 49 Ohio State L. J. 1197, 1203 (1989). 
3. McLaughlin, id. 
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  4.باشند تقلب مي
ا، كانـادا،  ، بريتانيـ امريكاهاي حقوقي اياالت متحده  نمايد كه در نظام   اين مقاله بررسي مي   

هـاي تـضميني      هـاي مـستقل و اعتبارنامـه        نامه  ضمانتبه    راجعكنوانسيون ملل متحد       و در  اليااستر
  5.شده است  پاسخ گفتهسؤالچگونه به اين 

  
  امريكا اياالت متحده يموضع حقوق. دوم

  
 رسيدگي و مـورد     امريكا در اياالت متحده     ،شمار زيادي از دعاوي تقلب در اعتبار اسنادي       

 حـاوي  امريكـا  قـانون تجـارت متحدالـشكل      5افزون بر اين، ماده     . گرفته است   اتخاذ تصميم قرار  
 بنابراين، مطالعه موضع حقوق اياالت      6. قاعده تقلب است   در خصوص مدي  امقررات پيشرفته و روز   

 در خصوص  سهولت مطالعه، موضع حقوق اياالت متحده        منظور  به. طلبد  متحده توجه بيشتري مي   
 پـيش از    امريكاموضع حقوق   ) الف: (گيرد  انه مورد بررسي قرار مي    قاعده تقلب در سه بخش جداگ     

قـانون تجـارت    قـديم  5 مطابق ماده    امريكاموضع حقوق   ) ب(؛   قانون تجارت متحدالشكل   تدوين
  . قانون تجارت متحدالشكل اصالحي5 مطابق ماده امريكاموضع حقوق ) ج(؛ و متحدالشكل

                                                                                                                                        
شـده بـين    ادعـا توان مشخص نمود كه آيـا مغـايرت    هميشه به سادگي نمي «عنوان مثال، در عمليات اعتبار اسنادي تجاري     به

توانـد در     ، بانـك نمـي    بينمورد تقلب فاحش و         در جز. كاال حاكي از ارتكاب تقلب است       توصيف كاال در اسناد با اوصاف واقعي      
 .ك باره ر اين در. »بايع عيب و نقص كاال را ادعا كند  مقابل

Anthony G. Guest, "Benjamin's Sale of Goods 1716", (5th ed. 1997). 
 
4. Greg A. Fellinger, "Letters of Credit: The Autonomy Principle and the Fraud Exception", 1 J. Banking 

& Finance L. & Practice 4, 22 (1990). 
در اين مقاله مـورد     ) 1994المللي،     اتاق بازرگاني بين   500نشريه شماره   ( متحدالشكل اعتبارات اسنادي     هاي  و رويه  مقررات   .5

  .گيرد؛ زيرا اين مقررات در خصوص موضوع تقلب ساكت است ي قرار نميبررس
انين كـه توسـط كنفـرانس ملـي نماينـدگان قـو             اي از قوانين نمونه است      مجموعه) سي.سي.يو( قانون تجارت متحدالشكل     .6

حده امريكا، تدوين كشور اياالت مت هاي  گذاري ايالت   سسه حقوقي امريكا جهت وضع توسط مجالس قانون       ؤيكنواخت ايالتي و م   
ماده، يكي از ابعاد مختلف حقوق تجارت را   كه هر قانون تجارت متحدالشكل مشتمل بر يازده ماده است. و توصيه گرديده است

 5مـاده   . باشد  كه حاكم بر اعتبارات اسنادي مي        قانون تجارت متحدالشكل يك طرح يكنواخت قانون است        5ماده  . گيرد  مي  دربر
و در سـال   ) » قديم قانون تجـارت متحدالـشكل      5ماده   «(گرديد      تدوين 1950دالشكل نخستين بار در دهه      قانون تجارت متح  

 اصـالحي   5مـاده   ). » اصالحي قانون تجارت متحدالـشكل     5ماده   «(گرفت    كامل مورد تجديد نظر قرار       طور   اين ماده به   1995
كه قانون تجارت     هايي  براي ديدن فهرست ايالت   . شده است   تههاي امريكا پذيرف     بيشتر ايالت  از سوي قانون تجارت متحدالشكل    

  .ك اند، ر متحدالشكل را پذيرفته
Introductions & Adoptions of Uniform Acts: U.C.C. Article 5  ــ  Letters of Credit, Available at ـ

http://www.nccusl.org/nccusl/uniformact_factsheets/uniformacts-fs-ucca5.asp (last visited Mar. 2, 2003). 

  .ك   اصالحي قانون تجارت متحدالشكل ر5براي ديدن متن ماده 
Article 5: Letters of Credit, Available at http://www.law.cornell.edu/uniform/ucc.html#a5 (last visited 

Mar. 2, 2003). )م(  
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   تجارت متحدالشكلقانون پيش از تدوين امريكاموضع حقوق . الف
   دعواي سزتجنهاي قبل از رويه. 1

 دعـوايي بـود كـه       7هانري شرودر بانكينـگ كورپريـشن،     . دعواي سزتجن به طرفيت جي    
رأي صـادره در دعـواي      .  گرفـت    شكل در آن  اعتبارات اسنادي    در حقوق نطفه اصلي قاعده تقلب     

هـاي حقـوقي      باً بـر تمـام نظـام       اما تقري  صادر شده يي  امريكا طرف يك دادگاه    از  آنكه باسزتجن  
 دعواي سزتجن   آنكهپيش از   . ريخت  جهان تأثير گذاشت و قاعده تقلب را در اعتبارات اسنادي پي          

گيرد، در اياالت متحده در شماري از دعاوي اعتبارات اسنادي، به موضـوع   مورد اتخاذ تصميم قرار 
در آن .  بـود نـشده  تفـصيل بررسـي    از آنها قاعده تقلب بـه يك هيچ  در تقلب اشاراتي شده بود اما    

سـازد، بحـث بـسيار         اينكه چه نوع تقلبي استناد به قاعده تقلب را ممكن مـي            در خصوص دعاوي  
كنـد، نظـر مخـالف        كه به اين موضوع اشـاره مـي         هاي معدودي   يكي از متن  . شود  اندكي ديده مي  

  . است8ك پارنشنالكاردوزو در دعواي موريس اوميرآ كمپاني به طرفيت بانك  قاضي
 قابليت كشش    بايد بود كه بيع كاغذ روزنامه    به    راجعدر دعواي موريس اوميرآ قرارداد پايه       

 اسناد ظاهراً مرتبي ارائه كرد و درخواست پرداخت وجـه           ،كه خواهان   هنگامي. داشت  ميمشخصي  
در قولي  شك مع  «اعتبار اسنادي را نمود، بانك خوانده يعني بانك گشاينده اعتبار به ادعاي اينكه              

 ،خواهان.  امتناع نمود  برواتاز پرداخت وجه     9»مطرح شده ] ارسالي[كاغذ روزنامه      كيفيت خصوص
 عدم پرداخـت وجـه      اثردهنده اعتبار به او، در        كه انتقال    اعتبار جهت مطالبه خساراتي    نفع  ذييعني  

 اعتبار  نفع  ذيعواي  گشاينده اعتبار در برابر د    . اقامه دعوا كرد   ،اعتبار توسط گشاينده، متحمل شده    
مطـابق  . تر از كيفيت مقرر است      شده بسيار پايين    كاغذهاي ارسال   بر اين مبنا دفاع نمود كه كيفيت      

  :نظر اكثريت قضات دادگاه استيناف نيويورك دفاع بانك پذيرفته نشد و اظهار گرديد
كـه    هنگـامي چنانچـه بـروات   . …بانك بايد صرفاً بروات و اسناد منضم به آن را بررسي نمايد            «

 باشد، بانك مطلقاً ملزم است وجه اعتبار را بپردازد، قطع نظر از             مقررشود همراه با اسناد       ارائه مي 
 را كـه    اي  پذيري   كشش ،اينكه بانك مطلع باشد يا ظن معقولي داشته باشد كه كاغذهاي ارسالي           

  10.»دارد يا ندارد ،در قرارداد شرط شده
  

ر اكثريت قـضات دادگـاه اسـتيناف مخـالف بـود و اظهـار       كاردوزو با نظ    همه، قاضي   با اين 
  : داشت

                                                           
7. Sztejn v. J. Henry Schroder Banking Corp., 31 N.Y.S.2d 631 (1941). 

  .ربط ذي و متن 27 ـ 17هاي شماره   اين دعوا رجوع كنيد به زيرنويسدر خصوصبراي ديدن بحث تفصيلي 
8. Maurice O’Meara Co. v. National Park Bank, 146 N.E. 636 (1925).  
9. Id. at 639. 
10. Ibid. 
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اي مطرح شده كه نـسبت بـه ابـزار             بين بانك و فروشنده    …بايد توجه نماييم كه اين اختالف      «
 مـن . …مرتكـب تـدليس شـده اسـت    شود،  اساس آن پرداخت وجه مطالبه مي  كه بر   اي  تضميني

] موضوع قرارداد [كاغذهاي    كيفيتائل مربوط به    مس اكه معتقدند بانك ب    را    نظر اكثريت  توانم  نمي
كاغـذ پـاره و    كاغذ مـشتي  هاي جاي بسته شده به هاي تسليم عدل  چه بساكار ندارد، بپذيرم؛  و سر

حسب ظاهرشان كافي باشـد،     فروشنده براز سويشده   هرگاه اسناد ارائهبه اين ترتيب  ،  زباله باشد 
  11.» بانك از واقع امر مطلع استكه د بود، درحاليخواهبانك ناگزير به پرداخت وجه اعتبار 

  
 اعتبـارات اسـنادي   در حقـوق تقلـب  كـاردوزو   دهد كه از نظر قاضي    عبارت فوق نشان مي   

رسد كه اين قاضي فاضـل بـا بيـان            مينظر    بهالذكر    با دقت در عبارت فوق    . معناي تدليس است   به
بـر آن   » كاغذ پاره و زباله باشد      اغذ، مشتي ك  هاي  جاي بسته   شده به   هاي تسليم   عدلچه بسا    «اينكه  
نزلـه عـدم     رود كـه بـه     به قاعده تقلب، تـدليس بايـد تـا آنجـا پـيش               كه براي امكان استناد     است
  12. ديگر نوعي تدليس فاحش باشدعبارت بهكامل قرارداد باشد،  اجراي

تـر را   عطف برجسته آن دوران ديدگاهي متفاوت و من   مفسريناي از     با اين حال، ظاهراً پاره    
 اسـت،   متعارف و قابل اعتمـاد    كه ظاهراً     ، چنانچه كاال با مندرجات اسنادي     ايشاناز نظر   . پذيرفتند

 حتي اگر تـدليس    ،را نپردازد  اعتبار اسنادي موجب    بهوات صادره   منطبق نباشد، بانك مجاز است بر     
 تقلـب آشـكار آنچـه       بايع عمالً همانند مورد    «ت گرفته باشد؛ زيرا در چنين مواردي        عمد صور  غير

 را در اختيـار بانـك قـرار نـداده           ني تسلط بر كااليي با اوصـاف مـشخص        مقصود طرفين بوده، يع   
بانـك گـشاينده اعتبـار     « و اظهار نمودند كه     هفراتر نهاد  هم از اين    مفسرين پا را   بعضي   13.»است
كـاال از خـود دفـاع         يـت كه بايع اقامه نموده با استناد به نـازل بـودن كيف             تواند در برابر دعوايي     مي

 بنـدي   طبقـه » عمـد  غيرمعيار تخلف از تعهد يا معيار تدليس         « اين نظرات تحت عنوان      14.»نمايد
  15. معاصر مردود اعالم شده استمفسرين از سويشده و 

                                                           
11. Id. at 641.  

 بـه كـل فاقـد عـوض     )مبيـع (كه قرارداد پايه   ناظر به فرضي است…كاردوزو  نظر مخالف قاضي   «كه     فلينگر معتقد است   .12
  .ك ر. »…است

Fellinger, supra note 4, at 11.  

 .ك همچنين ر
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L. Rev. 261, 275 (1937). 
15. Edward L. Symons, "Letter of Credit: Fraud, Good Faith and the Basis for Injunctive Relief", 54 

Tulane L. Rev. 338, 340 (1980). 
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  معيار مذكور در دعواي سزتجن. 2
در دعواي سـزتجن، سـزتجن و اسـشوارز بـراي خريـد مقـداري پـشم از ترانـسي بيعـي           

 افتتـاح نمايـد كـه در آن ترانـسي           اي  كرده و از شرودر درخواسـت نمودنـد اعتبـار اسـنادي            منعقد
ترانسي پنجاه عدل از اجناس را بار يك كشتي بخار .  اعتبار تعيين شودنفع ذي عنوان به) فروشنده(

د كرد چارترد بانـك صـادر نمـو    كرد و اسناد مقرر در اعتبار اسنادي را تهيه نموده و براتي به حواله            
.  جهت مطالبه وجه به شرودر ارائـه داد        ،كه اين بانك برات صادره را همراه با اسناد مقرر در اعتبار           

پيش از آنكه وجه اعتبار پرداخت شود، سزتجن دعوايي به خواسته اعالم بطالن اعتبار اسـنادي و                 
 وجـه بـرات      بر منع گشاينده اعتبار از پرداخت      دائر و صدور دستور موقت      تحت اعتبار برات صادره   

گـاو و سـاير اشـياي          مـوي  « از    را  پنجـاه عـدل    در واقـع   اعتبار   نفع  ذيشد كه     اقامه كرد و مدعي   
طور صوري با كاالي واقعي شباهت داشته          به  صرفاً ها  كه عدل   نحوي نموده به   ارزش و آشغال پر     بي

 خواهـان   16.» از خواهان و اسشوارز كالهبـرداري نمايـد        داشته قصد   نفع  ذي به اين ترتيب     باشد و 
 وكيل در وصـول اسـت نـه         ،كننده اسناد صرفاً از جانب ترانسي       شد كه بانك ارائه      همچنين مدعي 

بانك ارائـه كننـده   . قبال آن عوضي داده  كه در   برات(bona fide holder) حسن نيت   دارنده با
  .دعوا را نموداسناد با استناد به اينكه دعواي خواهان فاقد بيان سبب دعوا است، درخواست رد 

 را صحيح تلقي كرد و     ايالت نيويورك تمام ادعاهاي خواهان       عالي  ديوان از   سزتجنقاضي  
برداري از خواهـان و اسـشوارز       كاله  دنبال  بهترانسي با توسل به وسايل متقلبانه        «با پذيرش اينكه    

ـ     ارزش است   ط ترانسي مشتي زباله بي    كاالي ارسالي توس      و بوده حـسن   ده بـا   و چارترد بانك دارن
 بلكه صرفاً براي وصول وجه برات بـه حـساب           ، آن عوضي داده باشد نيست     در قبال كه     برات نيت

 سـزتجن قاضـي   .  ادعاي چارترد بانك را نپذيرفت و له خواهان حكم داد          17»كند  ترانسي اقدام مي  
  :اظهار داشت

كـاال   بـه كيفيـت  تخلف از تعهـد مربـوط     مورد    يك اختالف ساده در   اختالف بين خريدار و بايع       «
 كـاالي مـورد سـفارش خريـدار را           عامداً  و عالماً در دعواي حاضر فروشنده      ، بلكه پيداست  نيست

كه بانك از تقلب فروشنده پيش از آنكه بروات و اسناد             در چنين فرضي  . اصالً ارسال نكرده است   
مبنـي  انـك   گرديده است ديگر اصل استقالل تعهد ب        جهت مطالبه وجه اعتبار تسليم گردد، مطلع      

  18.» تا از فروشنده دغل حمايت نشوداعمال نيست قابل پرداخت وجه اعتبار بر
  

مـوردي    بينـيم، رأي صـادره در دعـواي سـزتجن قاعـده تقلـب را در                 كـه مـي     طور  همان
                                                           

16. (1941) 31 N.Y.S. 2d 631, 633.  

17. Ibid. 

18. Id., 634. 
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تخلف از به    راجع  صرفاً بين خريدار و بايع     «سزتجنتعبير قاضي     داند كه اختالف به     اعمال مي  قابل
 كاالي مـورد سـفارش خريـدار را          عامداً  و عالماًفروشنده  ] بلكه[نباشد  كاال    كيفيتتعهد مربوط به    

  19.»اصالً ارسال نكرده باشد
كـه در    بـاب معيـار تقلبـي     هاي متفاوتي در ، ديدگاه »عامداًو  عالماً   «كلمه    رغم استعمال   به

 كـه دعـواي     ندمعتقدبعضي  .  پديد آمده است   مفسريندعواي سزتجن اختيار شده، ميان محاكم و        
 برخي ديگر با تكلـف زيـاد رأي صـادره در ايـن              20.دارد  را بيان مي  » تقلب عمدي  «سزتجن معيار   

 به وقايع آن نمايانگر معيار      با توجه رأي صادره در دعواي سزتجن       «: اند  دعوا را چنين تفسير كرده    
 ا ايـن دعـو     ري كه د   اما گروه ديگري معتقدند كه معيار به ظاهر شديد         21.»است» تقلب فاحش  «

 دادرسي در اين پرونده يعني ناشي از درخواسـت رد           الزامات خاص  ناشي از    درباره تقلب ارائه شده،   
چنانچه دعواي سزتجن در چارچوب دستور موقت مبتني بر انصاف مورد رسـيدگي قـرار       . دعوا بود 

 22.داد  مـي را ارائـه    » تر و مبتني بـر انـصاف از تقلـب           يك معيار منعطف   «گرفت، رأي سزتجن      مي
گويـد چـه      نمـي ] دعـواي سـزتجن   [رأي   « كـه    اند  عقيده بر اين    مفسريناي ديگر از       عده ذلك  مع

اسـاس آن از      اي از علم به تقلب الزم است تا بانك گـشاينده اعتبـار حـق داشـته باشـد بـر                      درجه
  23.»پرداخت امتناع ورزد

عتبار اسنادي، يعني   تقلب در ا  به    راجعكه يك سال بعد در دعواي ديگري           شده است    گفته
 سـزتجن  قاضـي    24 سـيتي،  نـشنال  بانـك    طرفيـت   بهگرو    در دعواي آسبوري پارك و بانك اوشن      

در دعـواي    25. اسـت  بيان كـرده   تلويحاً    گفته بود،   در دعواي سزتجن   آنچه را از    ش مقصود شخصاً
در . نـد آرمي قراردادهايي منعقد نمود   .اس.آسبوري پارك، سيلورمن برادرز براي خريد پوشاك از يو        

بـه تقاضـاي خريـدار،      . قرارداد مقرر شد پرداخت ثمن از طريق اعتبـارات اسـنادي صـورت گيـرد              
كه ثمن معامله مبلغ      آنجا  كرد، اما از     نفع فروشندگان افتتاح    اي را به    خواهان خود اعتبارات اسنادي   

 لـذا   ،تتـاح شـود   هاي ديگـر اف      بانك از سوي بااليي بود فروشنده تقاضا كرد بقيه اعتبارات اسنادي         
انـدكي پـيش از انقـضاي مـدت         . كنـد    افتتـاح   نمود اعتبارات اسنادي   خواهان از خوانده درخواست   

                                                           
19. Ibid.  
20. Symons, supra note 15, at 361. 
21. Fellinger, supra note 4, at 12; Henry Harfield, "Enjoining Letter of Credit Transactions", 95 Banking 

L. J. 596, 603 (1978).  
22. Herbert A. Getz, "Enjoining the International Standby Letter of Credit: The Iranian Letter of Credit 

Cases", 21 Harvard Int’l L J 189, 206 (1980). 

23. Maurice Megrah, "Risk Aspects of the Irrevocable Documentary Credit", 24 Arizona L Rev 255, 258 

(1982). 

24. Asbury Park & Ocean Grove Bank v. National City Bank, 35 N.Y.S.2d 985 (1942).  
25. John F. Dolan, "The Law Of Letters Of Credit: Commercial And Standby Credits 7-45", (rev ed. 

1996); Symons, supra note 15, at 362 et seq. 
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 اسـاس   كـه بـر      از برواتـي   يـك   هـيچ اعتبارات اسنادي، خواهان از خوانده درخواست نمود كه ديگر          
وات را   اما خوانده بدون توجـه بـه درخواسـت خواهـان وجـه بـر               ،گردد، نپردازد   اعتبارات صادر مي  

  .شده با شروط اعتبارات اسنادي منطبق است  خوانده اسناد ارائه به نظرپرداخت زيرا
شـد كـه     عليه خوانده اقامه دعوا كرد و مـدعي  بودكه متحمل شده خواهان براي خساراتي  

ـ         تا خواهان را فريب دهند و      اند  هگرفت     كار بايع و خريدار اعتبارات اسنادي را به       د و  كـاله او را بردارن
كه بايع كـاال را بـراي         خواهان مدعي بود كه اوالً هنگامي     . خوانده نيز به اين امر علم داشته است       

جاي ارائه بروات جهـت پرداخـت،    كرد، بايع بروات را عهده خوانده صادر نمود، اما به         خريدار ارسال 
 داشت و آنها را ارائه       كه با خريدار داشت نزد خود نگاه       مطالباتي تضمين براي    عنوان  بهبايع آنها را    

موجـب   بهكه معلوم شد خريدار قادر به پرداخت وجه به حساب مذكور نيست؛ ثانياً             نكرد تا هنگامي  
 استفاده از اعتبارات اسنادي مورد نظر نبـوده اسـت؛ و   گونه اينكه خواهان با خريدار داشته،    توافقي

 د كه ديگر وجه بروات را نپردازد اطـالع        كن  ثالثاً خوانده حتي پيش از اينكه خواهان از او درخواست         
 سـزتجن قاضـي  .  تضمين مـورد اسـتفاده بـوده اسـت        عنوان  بهداشته كه اعتبارات اسنادي صادره        

  :ادعاهاي خواهان را نپذيرفت و رأي داد
 اتفاق نظر وجود دارد كه اعتبار اسنادي، قراردادي مـستقل از            …در آراء و منابع حقوقي معتبر        «

 بايع چنان باشد كـه گويـا اصـالً          از سوي مگر اينكه تقلب    روشنده و خريدار است     عقد بيع بين ف   
  .…كااليي ارسال نشده است

 دائـر داده است   ] خوانده[به بانك گشاينده اعتبار     ] خواهان[كه بانك كارگزار      اي  بنابراين، اطالعيه 
ريـب خـورده، بـراي       هر دو آنهـا ف     از سوي  خريدار يا فروشنده يا      از سوي بر اينكه بانك كارگزار     

هر حكمي جز اين چه بـسا كـارايي و فايـده            . ابطال يا تعليق عمليات اعتبار اسنادي موثر نيست       
 يكـي از دشـوارترين     ال  كـامن  تقلب مبتنـي بـر    دعواي  . اين ابزار تجاري ارزشمند را از ميان ببرد       

كه صحت و درسـتي      توان انتظار داشت    حيث اثبات است و از بانك گشاينده اعتبار نمي          دعاوي از 
كـه آيـا خواهـان         لذا در دعواي حاضر اصالً مشخص نيـست        ،كند  ادعاي بانك كارگزار را ارزيابي    

  و بنـابراين   برادرز يا هر دو به اثبات برساند      تواند سبب دعواي تقلب را عليه آرمي يا سيلورمن            مي
عيين تكليف دعواي    بانك گشاينده اعتبار را تا زمان ت       از سوي مناسب نيست پرداخت وجه بروات      

  26.»بين بانك كارگزار و خريدار يا فروشنده متوقف سازيم
  
فرض اينكه دعواي آسبوري پارك بتواند در تفـسير رأي سـزتجن مـا را يـاري رسـاند،              به

اصـالً   «كـه     كـرده اسـت      قاعده تقلب را تنها در چنان مواردي اعمال        سزتجنگفت قاضي     توان  مي
                                                           

26. Supra note 24, at 988-989. 

   . بدان استناد نمود(Sztein)سزتجن جمله آرايي بود كه قاضي  أي سزتجن ازكه ر شايان ذكر است
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عامداً كـاالي  و فروشنده عالماً  «وجود داشته، يا » ال بتني بر كامن تقلب م  «،  »كااليي ارسال نشده  
مانـد كـه      پاسخ مي    همچنان بي  سؤال، اين   لذا. »مورد سفارش خريدار را اصالً ارسال ننموده است       

 قاعـده تقلـب را      سـزتجن  خطرناك بـود آيـا قاضـي         ، اعتبار كمتر از موارد فوق     نفع  ذياگر تخلف   
  .رشمرد يا خي اعمال مي قابل

  
  قانون تجارت متحدالشكل قديم 5 مطابق ماده امريكاموضع حقوق . ب

 مفسرين ديگر قاعده تقلب كه نماد اين دعوا است، مورد اقتباس            عبارت  بهرأي سزتجن يا    
. گرديد   تدوين قانون تجارت متحدالشكل   5گرفت و در ماده        قرار امريكا قانون تجارت متحدالشكل  

 متـضمن قاعـده تقلـب بـود كـه مقـرر             114)2( ـ 5 بند متحدالشكلقانون تجارت    قديم   5در ماده   
  :داشت مي

حـسب ظاهرشـان    شـده بـر   ديگري توافق شود، چنانچه اسناد ارائهنحو    به كه  جز در مواردي  ) 2( «
منطبق با شروط اعتبار بوده، اما يكي از اسناد الزم مجعول يا مزور باشد يا تقلب در معامله وجود                   

  :داشته باشد
يـا  ) كننـده اسـناد     بانك تنزيل (كننده اسناد      بانك معامله  از سوي كه مطالبه وجه      ير صورت د) الف(

 را طبق اعتبار اسنادي و در شرايطي تحـصيل نمـوده كـه او را                كه برات يا مطالبه     نده ديگري دار
االقتضاء شخصي محسوب شود كـه سـند    يا لدي ) 302 ـ 3بند  ( برات گرداند    حسن نيت   دارنده با 
 حـسن نيـت     اليـه بـا     يـا منتقـل   ) 502 ــ  7بند  (درستي به او انتقال يافته        به) بارنامه(كاال   مالكيت
 را قبـول و وجـه آن را         بار مكلف است برات يا مطالبه     رود، گشاينده اعت     شمار  بهنامه رسمي     وثيقه

  بپردازد؛ و
 تقلـب، جعـل يـا       ،آنكه متقاضـي اعتبـار     رغم  بهتواند    كليه موارد ديگر، گشاينده اعتبار مي       در) ب(

بـا  . اسـت مشاهده نيست، به گشاينده اعتبار اطالع داده           اسناد قابل  ظاهر درعيوب ديگري را كه     
، ذلـك   مـع  را بپـردازد     وجه برات يا مطالبه   خالف درخواست متقاضي اعتبار،        بر حسن نيت رعايت  

  27.»دستور منع پرداخت اعتبار را صادر كندتواند  دادگاه صالحيتدار مي
                                                           

 قديم قانون تجارت متحدالشكل امريكا به ترتيب با تأكيـد بـر اصـل اسـتقالل                 5ماده  ) 3(114 ـ 5و بند   ) 1(114 ـ 5 بند   .27
  :داشتند  اعتبار از معامالت مرتبط با آن و حق بازپرداخت گشاينده اعتبار مقرر مي

اي را كه مطابق با شروط اعتبار مربوطه است بپردازد، بدون توجه به اينكه  نامه گشاينده اعتبار مكلف است برات يا مطالبه) 1( «
ده، منطبـق  شـ   اعتبـار منعقـد  نفـع  ذيو ) متقاضـي اعتبـار  (كه بين مشتري  آيا كاال يا اسناد با قرارداد پايه بيع يا قرارداد ديگري   

كه بعداً اضافه گرديده مبني براينكـه         نامه به سبب يك شرط كلي        اعتبار از پرداخت اين برات يا مطالبه       دهنگشاي. باشد يا خير    مي
تواند مقرر نمايـد كـه اسـناد          شود؛ اما گشاينده اعتبار مي      كليه اسناد بايد مطابق ميل و رضايت گشاينده اعتبار باشد، معاف نمي           

  .يت او باشدبايد مطابق ميل و رضا] در اعتبار[شده  مشخص
 بازپرداخت  درستي پرداخته حق دارد فوراً نامه را به كه برات يا مطالبه اي نحو ديگري توافق شده باشد، گشاينده مگر اينكه به) 3(

 بخواهد حداكثر  حق دارد] نامه در فرض قبول برات و مطالبه[موجب اعتبار پرداخت نموده بخواهد؛ همچنين  هر وجهي را كه به
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 قاعده تقلـب را بـا اقتبـاس از رأي           قانون تجارت متحدالشكل   5 ماده   114)2( بند   با آنكه 
قـانون تجـارت    نـه در خـود       «سزتجن بيان داشت، اما متأسـفانه از ايـن حيـث نـاقص بـود كـه                  

دهـد     اينكه چه نوع تقلبي به بانك اختيـار مـي          در خصوص  و نه در تفسير رسمي آن        متحدالشكل
 بالمـال، در    28.»اي نرفتـه بـود      ا بپـردازد يـا نپـردازد، هـيچ اشـاره          مطابق اين بنـد وجـه اعتبـار ر        

 در خـصوص  اند، چندين معيار      كرده   را اعمال  قانون تجارت متحدالشكل   قديم   5كه ماده     يا  دعاوي
  .تقلب مطرح شده است

  
  تقلب آشكار. 1

  بلكه 29 محاكم استعمال نشده،   از سوي در اعتبار اسنادي معموالً     » آشكار «اصطالح تقلب   
  طـور    عناصر متشكله تقلب آشكار به     30.اند  كرده  اي از نويسندگان از آن حمايت       كه پاره   معياري است 

 همه اصطالح مزبور براي داللت بـر هـر تخلـف جـدي در               روشن و مشخص نيست، با اين      كامل
بر يك نظـر، تقلـب آشـكار عبـارت اسـت از              بنا. زمينه عمليات اعتبار اسنادي استعمال شده است        

بـه نظـري ديگـر، تقلـب          بنـا  31.» از تعهد ناشي از اعتبار اسنادي      نفع  ذي فاحش و رسواي     تخلف«

                                                                                                                                        
  .  »گيرد نامه قبول شده، وجه عمالً در اختيار گشاينده قرار  قبل از سررسيد برات يا مطالبهتا يك روز

28. West Virginia Housing Development Fund v. Sroka, 415 F. Supp. 1107, 1114 (1976). 

  :با اين حال، مقايسه كنيد با
Symons, supra note 15, at 340. 

بررسي دقيق رأي سزتجن و ساير آراي پيش از تـدوين قـانون تجـارت متحدالـشكل،            «: نويسد   مي الذكر  سيمونز در مقاله فوق   
 ــ  1كـه در بنـد    ـ گير حسن نيت در قانون تجارت متحدالـشكل  ، و معيار پرنفوذ و همه114 ـ 5سياق عبارات و ارجاعات ماده     

سازد كه معيار حد وسط يعنـي معيـار تقلـب               ار مي ـ آشك   تعريف گرديده   » كاري و صداقت در عمل      درست «عنوان    به) 19(201
قـانون  ] قـديم  [5عمدي، تفسيري صحيح از آراي صادره پيش از تدوين قانون تجارت متحدالشكل و همچنين مقررات مـاده                  

  . »تجارت متحدالشكل است
29. Symons, id. at 346. 

 هم در بخش فدرال     (LEXIS) اطالعاتي لكسيز    در بانك » تقلب آشكار   «در خصوص  جستجويي را    1979 ژوئن   4سيمونز در   
  .ك ر. وي در بخش فدرال دو رأي، و در بخش اياالت سه رأي يافت. و هم در بخش مربوط به كليه اياالت انجام داد

Symons, id. 

وعاً ده رأي  انجام دادند و در بخش فدرال و اياالت مجم1998 ژوالي 29نگارندگان اين مقاله نيز جستجو يكساني را در تاريخ 
در » اعتبارات اسنادي و تقلـب آشـكار       «واژه      با استفاده از كليد    2002 ژوئن   4نگارندگان جستجوي ديگري را در تاريخ       . يافتند

  .گرديد  مورد رأي يافت13انجام دادند، و تنها » بانك اطالعاتي رويه قضائي فدرال و ايالتي«
  .ك عنوان نمونه، ر  به.30

Harfield, supra note 21; Jack B. Justice, "Letters of Credit: Expectations and Frustrations (Parts 1 & 2)", 

94 Banking L J 424 & 493 (1977). 
31. Harfield, id. at 602. 

» عمديتقلب واقعي و     «باشد، از عبارت      كه مورد بحث او مي    » آشكار «با اين حال، هارفيلد در همان مقاله براي تعريف تقلب           
  .ك ر. نيز استفاده كرده است

Id. at 604. 
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 برخـي   32.»سازد  كه وجدان دادگاه را آزرده خاطر مي        انگيز است   رفتار زشت و نفرت    «آشكار قسمي   
  طـور   بـه  33.اند  استفاده كرده » تقلب فاحش  «از اصطالح   » تقلب آشكار  «جاي اصطالح      به مفسرين
صرف قصد اغفال و فريب كافي نيست، بلكـه ايـن سـنگيني               «،بق معيار تقلب آشكار   ط خالصه،

  34.كه اهميت دارد است» آور بودن تقلب تقلب يا ماهيت زنندگي و نفرت
شـود، دعـواي       معيار تقلب آشكار بـسيار از آن يـاد مـي           در خصوص كه    يا  يكي از دعاوي  

دعواي اينتراورد مربوط به اجاره يك      . است 35ت بانك گيرارد تراس   طرفيت  به اينكورپوريتداينتراورد  
 هر ساله اجاره بهاي سال بعد       ،در قرارداد اجاره شرط شد كه مستأجر      .  بود سوييسهتل لوكس در    

 نفـع   ذينفـع     اي تضميني را بـه      اعتبارنامه) مستأجر(متقاضي صدور اعتبارنامه    . را پيشاپيش بپردازد  
اين موجب  به. االجاره را تضمين نمايد اخت پيشاپيش مالاخذ كرد تا بدين وسيله پرد) موجر(اعتبار 

 ارائـه   نفـع   ذيشـده     كننده اعتبارنامه تعهد كرد چنانچه اظهارنامه امـضاء           اعتبارنامه تضميني، صادر  
ه نپرداختـه اسـت،       االجـاره را طبـق عقـد اجـاره سررسـيد             قسط مال  ، بر اينكه متقاضي   دائر ،شود
  . خواهد كردپرداختي را كه همراه اظهارنامه است، كننده اعتبارنامه وجه برات صادر

كـه منطبـق بـا        اي   براتي را همراه اظهارنامه    ، اعتبار نفع  ذيكرد و     كه اختالف بروز    هنگامي
شروط اعتبار بود ارائه داد، متقاضي صدور اعتبارنامه كوشيد مانع بانك از پرداخت وجه اعتبـار بـه                  

 ارائه داده برحسب ظاهر منطبق      نفع  ذيكه     اي  مهضميسناد  چند ا  گردد و ادعا نمود كه هر        نفع  ذي
 نفـع  ذي از آنجا كه) 1: (داليل زير مزور و مجعول است باشد، ليكن اسناد مزبور به   با اعتبارنامه مي  

كـه ايـن نكتـه در         باشـد، درحـالي     مطالبـه نمـي    قابلاي    االجاره  عقد اجاره را فسخ نموده، هيچ مال      
 بلكـه   ،االجاره نيـست     مطالبه مال  دنبال  به اساساً   نفع  ذي) 2(نشده است؛ و     افشاء   نفع  ذياظهارنامه  

  .پي وصول وجه التزام مقرر است  جاي آن در به
كه متقاضـي       ايالت پنسيلوانيا، پس از رسيدگي اظهار داشت وقايع دعوا آنگونه          عالي  ديوان

كـه وكـالي     اتبـاتي در مك برعكس، ديـوان مزبـور رأي داد        . كند، نيست   ادعا مي ) خواهان(اعتبار  
كـه مـشاور حقـوقي متقاضـي          هايي  اند و در يكي از نامه       كرده  بدل و طرفين پس از بروز اختالف رد     

موقـع پرداخـت نـشود،        بـه  …االجاره  چنانچه مال  «كرده، اعالم شده است        ارسال نفع  ذياعتبار به   
ديـوان   36.»مطالبـه كنـد   ) اعتبارنامـه ( اختيار دارد وجه را از طريق قـرارداد ضـمان            …موكل شما 

االجـاره    ز پرداخت مال  كه در معامله پايه شرط شده است چنانچه متقاضي ا            داشت   همچنين اظهار 
                                                           

32. Symons, supra note 15, at 347. 
33. Id. 
34. Kerry L. Macintosh, "Letters of Credit: Dishonour When a Required Document Fails to Conform to 

the Section 7-507(b) Warranty", 6 J L & Commerce 1, 6 (1986). 
35. Intraworld Industries Inc. v. Girard Trust Bank, 336 A.2d 316 (1975). 

36. Id. at 321. 
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 بلكه عالوه بـر آن حـق دارد   ،تواند وجه اعتبار را مطالبه كند  اعتبار نه تنها مي نفع  ذيد،  امتناع ورز 
بـه مراتـب فـوق،        بنـا .  را فسخ نمايـد     مستأجر قرارداد اجاره   ساختن مطلعبالفاصله و بدون نياز به      

  بـه منـع از پرداخـت وجـه         دائـر ديوان درخواست متقاضي اعتبار مبني بر صـدور دسـتور موقـت             
  :اعتبارنامه را رد كرد و استدالل نمود

  به اهميت اين قاعـده با توجه  وبا عنايت به قاعده بنيادين استقالل تعهد صادركننده اعتبارنامه  «
 نع از پرداخت بايـد    رسد صدور دستور موقت م      مينظر    به اهداف اعتبار اسنادي،     ثمر رسانيدن   در به 

 هم ريزد كه    ان اساس معامله را بر     آنچن نفع  ذيتخلف  محدود به آن دسته از موارد تقلب شود كه          
 .تحقـق نباشـد    قابـل رود،    كننده انتظار مـي     كه از اصل استقالل تعهد صادر       ديگر اهداف مشروعي  

 كـه    رده اين اسـت   ك   نامه ايجاد   مانتض «كه براي تعهد ناشي از        محدوديتي  و   ددادگاه انصاف قي  
با  استفاده كند و   غيرمنصفانه سوء نحو    به مجاز نيست از موقعيت خود برخالف وجدان و       ] نفع  ذي[

، پول خواهان را به جيب زده و    واقع امر پايه و اساس ندارد        كه اصالً در   اي صوري   اظهارنامهارائه  
  37.»گردد اريمتو

  
گرفته، دعـواي     عيناً در آن مورد اشاره قرار     » تقلب آشكار  «كه اصطالح    يا  يكي از دعاوي  

در ايـن دعـوا،     . باشـد    مـي  38 بانك هارتفرد و شركت تراست     طرفيت  بهشركت بيمه عمر نيويورك     
ن اسـاس آ    كرده بود كـه بـر        با حق استرداد منعقد    اي  سازي معامله   خواهان با يك شركت ساختمان    

در اين قرارداد شرط شـد كـه چنانچـه          . شركت مزبور ملتزم شد مبلغ كالني از خواهان وام بگيرد         
 عنـوان   بهبود مبلغي را       سازي از دريافت وام از خواهان امتناع نمايد مكلف خواهد           شركت ساختمان 

اي را  يني تضمين اجراي اين شرط، خوانده اعتبارنامه تـضم       منظور  به. وجه التزام به خواهان بپردازد    
تنها شرط براي مطالبه وجه اين اعتبارنامـه آن بـود كـه بـروات همـراه                 . كرد  نفع خواهان صادر    به

شـركت  . مطالبـه اسـت، باشـد    قابـل شده خواهـان مبنـي بـر اينكـه وجـه التـزام            اظهارنامه امضاء 
به خوانده ارائه همراه سند مقرر  لذا خواهان براتي را به  سازي از گرفتن وام امتناع ورزيد و      ساختمان
  .، وجه اعتبارنامه پرداخت نگرديدوجود  اين داد، اما با

خوانـده  .  عليه خوانده اقامه دعوا نمـود      ،سبب امتناع ناروا از پرداخت وجه اعتبار       خواهان به 
كرد خواهان مرتكـب تقلـب شـده          ات اثبات نمي  ييك از آن دفاع     كرد، اما هيچ    چندين دفاع مطرح  

شـود، لـه    كه تقلبـي در ايـن دعـوا ديـده نمـي             اين استدالل  اكانكتيكت ب   لت ايا عالي  ديوان. است
                                                           

37. Id. at 324-25. 

 :در اين دعوا، قاضي به رأي زير استناد نمود
Dynamics Corp. of America v. Citizens & Southern Nat’l Bank, 356 F. Supp. 991, 999 (1973). 
38. New York Life Insurance Co. v. Hartford National Bank & Trust Co., 378 A.2d 562 (1977).  
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  :در بخشي از رأي ديوان آمده است. خواهان رأي داد
] قـانون تجـارت متحدالـشكل   ) قديم (5 از ماده 114 ـ  5بند  [تقلب آشكار  فقط در موارد شاذ «

يـن بنـد، بـه صـحت يـا سـقم            مـذكور در ا    كردن وقـايع     لحاظ  كه با    گشاينده اعتبار مجاز است   
 و بـه فراتـر از       نمـوده برحسب ظاهر مرتب و منطبق با اعتبار است، توجـه            كه   مندرجات اسنادي 

مضيق به آن دسته از موارد تقلـب محـدود شـود    نحو  بهبايد   «ظاهر اسناد نظر كند؛ تقلب آشكار       
كه اسـتقالل     شروعيريزد كه ديگر اهداف م       آنچنان اساس معامله را بر هم مي       نفع  ذيكه تخلف   

 بـه  بـا توجـه   ... »تحقق نباشـد   قابل حصول آن اهداف ايجاد شده،       منظور  بهتعهد گشاينده اعتبار    
] تـالي [ و دادگـاه     شـود    تقلبي در ايـن دعـوا ديـده نمـي          محتويات پرونده دليلي بر ارتكاب چنين     

كامل   طور  به) هانخوا( شركت بيمه عمر نيويورك      از سوي شده    درستي رأي داده كه اسناد ارائه       به
  39.»منطبق با شروط اعتبارنامه است

  
دادگـاه در دعـواي شـركت بيمـه عمــر نيويـورك از همـان اسـتدالل دعـواي اينتــراورد         

، قاعـده  »تقلب آشكار «اساس معيار   كرد كه براستنباطتوان    از مجموع اين دو رأي مي     . كرد  تبعيت
 اعتبار آنچنـان اسـاس معاملـه را بـر هـم             نفع  ذيتخلف   «كه    اجرا است  قابلمواردي    تقلب تنها در  

كه استقالل تعهد گـشاينده اعتبـار    كند كه ديگر اهداف مشروعي تهي مي ريزد و معامله را ميان  مي
يا وجه اعتبـار اسـنادي مطالبـه شـده           »تحقق نيست  قابل حصول آن اهداف ايجاد شده،       منظور  به

  .»ندارد  لقاً دليلي وجوديت امر براي مطالبه وجه مطدر واقع«است حال آنكه 
 در آنها بـه  ندرت به عمالً  قاعده تقلبگرفته، كه تقلب آشكار مورد اشاره قرار يا در دعاوي 

ي مـذكور افتـاده     ا  شگفت اينكه معيار تقلب آشكار معموالً در دعاوي       . شده است    اجرا گذاشته  مورد
كه چه معياري براي تقلب اعمال      كه اساساً تقلبي در آن دعوا وجود نداشته تا از اين موضوع              است

درسـتي درخواسـت صـدور      مثال، در دعواي اينتراورد دادگـاه بـه       عنوان  به.  آيد ميان  بهشود، سخن   
كـه     همـان منظـوري    در جهـت  كه اعتبـار اسـنادي دقيقـاً           اين استدالل  اكرد ب    دستور موقت را رد   

چنين تـضمين پرداخـت وجـه       هم  االجاره و   ـ يعني براي تضمين پرداخت پيشاپيش مال       شده  صادر
كـه قاعـده      آنجـا   در دعواي شركت بيمه عمر نيويـورك، از       . گرفته است   ـ مورد استفاده قرار    التزام

 آن معيـار تقلـب در       در خـصوص   دفاع نيز مطرح نشد، اظهارات دادگاه        عنوان  بهتقلب اساساً حتي    
ود، معيار تقلب آشكار عمـالً      ش  بنابراين، چنانكه مشاهده مي   . آيد   مي شمار  بهجزء بخش فرعي رأي     

بردند كه اعتبار اسـنادي       ميكار    به مفسرانتبديل به اصطالحي شده بود كه آن دسته از محاكم و            
                                                           

39. Id. at 567. 

  .ك ر. د استناد نمودلقاضي در اين دعوا به رأي اينتراور
Intraworld, supra note 35, at 324-325. 
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 40؛»نقد شدن است قابلصندوق بانك دانستند كه هر زمان در كنار گاو     همچون سند طلبي مي    «را  
 قاعـده تقلـب بـشناسند، امـا      ناگزيرند مبنايي منطقـي بـراي وجـود   مفسرانگروه از محاكم و   اين
اعمال قاعـده تقلـب خللـي وارد آيـد،          علت    بهحال از اينكه در پرداخت وجه اعتبار اسنادي           عين  در

  .بسيار گريزانند
  
  تقلب عمدي. 2

گـردد، در    ارتكاب تقلب عمدي استناد به قاعده تقلب ممكن ميدر صورتاين انديشه كه   
روشـني بيـان    بـه  41كلمبيا بردكستينگ سيستم اينداستريز   طرفيت  بهسي اينتروپريزز      ام   دعواي ان 

جهـت  .  راديـويي بـود   خريد تعـداد زيـادي دسـتگاه گيرنـده    به  راجعدر اين دعوا، قرارداد پايه  . شد
درخواسـت  ) خريدار(خواهان  . گرديد   نفع خوانده افتتاح    پرداخت ثمن، يك اعتبار اسنادي تجاري به      

) تنزيـل (ه اسناد براي مطالبه وجـه اعتبـار يـا منـع او از معاملـه                 نمود كه جهت منع خوانده از ارائ      
  .گردد شده است، دستور موقت مقدماتي صادر اعتبار اسنادي صادرموجب  بهكه  برواتي

اظهارنامه توأم با سوگند رئيس شركت خواهان دال بر آن بـود كـه مشخـصات عملكـرد                  
و اوصاف مـذكور    تر از مشخصات      توجهي نازل  نحو قابل   بههاي راديويي موضوع قرارداد       گيرنده  فني

. داعي اصلي براي انعقاد قرارداد بوده است  شده و  مبناي آن منعقد كه عقد بر   در بروشورهايي است  
يكي از نكات ظريف اين دعـوا آن        . گرديد  گرفت و تأييد    اين ادعاها در آزمايشگاه مورد آزمون قرار      

اعتراف كرده فروشنده پيش از انعقـاد       ) فروشنده( اعتبار   عنف  ذيشد يكي از مديران       بود كه ادعا مي   
  .داشت  كاال با اوصاف و مشخصات مقرر اطالع  قرارداد از عدم مطابقت

توانـد   كـاال نمـي     كيفيت يـا وضـعيت    به    راجعكرد مسائل      نيويورك با آنكه تأييد    عالي  ديوان
د تقاضا را صادر نمود و اظهار       هذا دستور موقت مور     مبنايي براي درخواست دستور موقت باشد، مع      

  :داشت
 و اسناد يـا معاملـه پايـه          عمليات باز نشده   ي به حسن نيت   ثالث با   كه پاي هيچ شخص     موردي  در «

  نمايـد، هـر    پرداخـت بود وجه برات را         باشد، بانك ملزم نخواهد    تقلب عمدي مشوب و ملوث به     
 دائرتواند دستور موقت       و دادگاه مي   ...د  اهرشان منطبق با شروط اعتبار باش     چند اسناد برحسب ظ   

  42.» منع پرداخت صادر كندرب
                                                           

40. Justice, supra note 30, at Pt 1, 424. 

41. NMC Enterprises Inc. v. Columbia Broadcasting System Inc., 14 UCC Rep. Serv. 1427 (1974). 

42. Id. 

هذا، بـا ملحـوظ نمـودن وقـايع      مع. با غمض عين از وقايع موضوعي دعوا، عبارت مذكور داراي استدالل خوب و مناسبي است    
 نفـع   ذيسد اختالف بين خريـدار و       ر  نظر مي   به «كننده است؛ زيرا      موضوعي دعوا و محتويات پرونده، نتيجه نهايي دعوا مأيوس        

چنين مـوردي     كه در   واضح است   اعتبار يك دعواي سنتي مربوط به نقض تعهد تضمين صحت و سالمت مبيع بوده است، و پر                
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شود كـه معيـار تقلـب عمـدي در آن       دعوايي شناخته مي  عنوان  بهكه غالباً     دعواي ديگري 
 43 جمهـوري اسـالمي ايـران      طرفيـت   بـه رفته است، دعواي شركت امريكن بل اينترنشنال        كار    به
بـا وزارت جنـگ     ) شـود   بعد بل ناميده مي    از اين به  (شنال  در اين دعوا، امريكن بل اينترن     . باشد  مي

  قـراردادي منعقـد   ) شـود   بعد حكومت شاهنشاهي ناميده مـي      از اين به  (حكومت شاهنشاهي ايران    
 اي ارائـه داده و       حكومت شاهنشاهي خـدمات مـشاوره      بهآن بل متعهد شد     موجب    بهكرده بود كه    

پرداخـت نمـود و       ت شاهنـشاهي مبلغـي را پـيش       حكوم.  تجهيزات مخابراتي فراهم آورد    براي آن 
شــود تعهــد بــل بــه اســترداد ايــن  كــه انجــام مــي كــاري  نــسبت مطــابق قــرارداد مقــرر شــد بــه

]  عـدم اتمـام كـار      در صـورت  [پرداخـت      تضمين استرداد پـيش    منظور  به. كاهش يابد   پرداخت  پيش
ارائـه دهـد كـه ايـن        اي بـانكي تهيـه و         نامه  كرد كه ضمانت    حكومت شاهنشاهي از بل درخواست    

طريق يك اعتبارنامه   نامه بانكي مزبور از ضمانت.  بانك ايرانشهر صادر گرديداز سوينامه  ضمانت
مطالبـه  . شـد  قابـل گرديد، تضمين مت     شركت مانيوفكچورز هانور تراست صادر     از سوي كه    تضميني

اي ارائه دهـد مبنـي بـر     وجه اين اعتبارنامه تضميني منوط بر آن بود كه بانك ايرانشهر اظهارنامه          
  .را از بانك ايرانشهر مطالبه كرده است] اصلي[نامه  اينكه حكومت شاهنشاهي وجه ضمانت

پس از مدتي، حكومت شاهنـشاهي در ايـران سـقوط كـرد و دولـت جمهـوري اسـالمي                    
پرداخـت، وجـه اعتبارنامـه تـضميني را           جانشين آن شد و بانك ايرانشهر جهت استرداد تتمه پيش         

 ايالت نيويورك اقامه دعوا كرد و تقاضـاي صـدور دسـتور موقـت               عالي  ديوانبل در   . ه نمود مطالب
 ،باشـد    منع پرداخت نمود و ازجمله ادعا كرد كه مطالبه وجه اعتبارنامه متقلبانه مي             ر ب دائرمقدماتي  

ود ايـن   وج   اند، اما با    دو از قرارداد پايه تخلف ورزيده      زيرا حكومت سابق و حكومت جديد ايران هر       
اعتبارنامـه تـضميني را     حكومت جديد جمهوري اسالمي به بانك ايرانشهر دستور داده كـه وجـه              

نمايد كه خـود از آن بـه جهـات ديگـري          اي ادعاي حق مي      لذا دولت ايران در معامله     ،مطالبه كند 
  :موهان با رد استدالل بل اظهار داشت قاضي مك. تخلف نموده است
بپذيريم كه يقيناً دليلي دال بر تخلف از قرارداد وجود دارد، باز خواهـان              حتي اگر ما اين نظر را        «

. كه براي احراز تقلب الزم و ضروري است، ناتوان اسـت            سوء نيت و قصد شرارت    از اثبات نوعي    
بينـي    كنـد يـا پـيش       كه قرارداد خود را نقض مـي        تواند ادعا كند هر شخصي      مطمئناً خواهان نمي  

صرف نقض قرارداد يا استنكاف از اجراي آن         جراي قرارداد استنكاف ورزد، به     از ا   در آينده  شود  مي
                                                                                                                                        

 .ك ر. »شود  دستور موقت منع پرداخت نبايست صادر
Justice, supra note 30, at pt. 2, 502-503. 

43. American Bell International v. Islamic Republic of Iran, 474 F. Supp. 420 (1979).  

  .ك مورد اين دعوا، ر  اي خاص در براي مطالعه
Patrick C. Reed, "A Reconsideration Of American Bell International Inc. v. Islamic Republic Of Iran", 19 

Columbia J Trans’l L 301 (1981). 
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كـه   معنـا    پهلـو اسـت، بـدين        شده ذووجهـين و دو       ادله ارائه   ...در آينده مرتكب تقلب شده است     
متقلبانـه    شود، ناشي از محاسبات اقتـصادي غيـر         مشخص نيست آيا تخلف از قرارداد كه ادعا مي        

كه در پرونده مضبوط است چنين  از داليلي.  ...  نسبت به بل فريب و تقلبقصداست يا ناشي از 
 نموده، تصميمي اخذ    پرداختكه    پرداختي  براي استرداد پيش  ] ايران[شود كه حكومت      فهميده مي 

  44.»…استنباط نيست قابلنموده كه از حيث اقتصادي منطقي است و از آن تقلب 
  
 يـا   عالماً و عامـداً   كه     ستلزم ارتكاب تدليسي است   رسد كه معيار تقلب عمدي م       مينظر    به

شـده    اينكه شخص ديگري را اغواء كند كه به آن واقعيـت قلـب   قصد  بهگيرد    مسامحتاً صورت مي  
ال دارد، نيازمند   كامن   در  تقلب كه  بنابراين، معيار تقلب عمدي همانند مفهومي     . اعتماد و اتكاء نمايد   

  : عناصر زير است
  ؛ )قلب واقعيت(ز واقعيت توصيف كذب ا) 1(
   متقلب؛ و از سويعلم يا ظن قوي ) 2(
قصد ترغيب غير به انجام كاري يا خودداري او از انجام كاري با اعتماد بر آن واقعيت                 ) 3(

اليي را معـادل و يكـسان بـا دعـاوي تقلـب عمـدي         كامنمفهوم بهگر دعاوي تقلب    ا 45.شده  قلب
انـد، فـراوان      اساس معيار تقلب عمدي رسيدگي شـده        كه بر  يا  بدانيم، در اين صورت شمار دعاوي     

  46.بود  خواهد
اليـي    تقلب در مفهـوم كـامن     /كه جهت اعمال معيار تقلب عمدي       يكي از شرايط سنگيني   

 ،الزم است، اثبات عمد يا قـصد اغفـال و فريـب متقلـب اسـت               ) كنيم  اگر اين دو را يكسان تلقي     (
 در فـرض اعتبـار      بـويژه  اين سـنگيني بـار اثبـات         47.شدبا  مي» بسيار دشوار  «كه احراز آن      شرطي

تـري    نمايـان نحـو     بـه كه جهت مطالبه وجه اعتبارنامه اسناد كمي الزم است،            اي  اسنادي تضميني 
                                                           

44. 474 F. Supp. 420, 425 (1979). 

45. Derry v. Peek, 14 App. Cas. 337, 347, (1889) (Lord Herschell). 

  .ك ر. »توان تقلب عمدي را به اثبات رساند اليي، مي با اثبات عناصر تقلب به مفهوم كامن «كه  شده است  گفته.46
Aetna Life & Casualty Co. v. Huntington National Bank, 934 F.2d 695, 698 (1991). 

انجام گرفت، نگارندگان همچنين در بانـك اطالعـاتي         » تقلب آشكار  «كه جستجو درباره      ، يعني همان روزي   2002 ژوئن   4در  
اعتبارات اسنادي  «: موصوف ساير معيارهاي تقلب را كه در اينجا مورد بحث واقع شده، با استفاده از عبارات زير جستجو نمودند

اعتبـارات   «، »اعتبارات اسنادي و تقلب خاصِ اعتبار اسنادي «، »ال كامن معناي  در  ت اسنادي و تقلباعتبارا «، »و تقلب عمدي 
  مورد رأي يافت93 و 8، 42، 284، 61، و به ترتيب تعداد    »اعتبارات اسنادي و تقلب حكمي     «، و   »انعطاف  اسنادي و تقلب قابل   

هـاي تقلبـي را در آراي مزبـور اعمـال       نشان دهد كه دادگاهها واقعاً چـه معيـار  تواند چه اين اعداد و ارقام لزوماً نمي     اگر. گرديد  
الوصف اين اعداد     اند؛ مع   كار برده  كه دادگاهها اين اصطالحات را در مباحثشان به          دهنده فراواني و دفعاتي     اند، و تنها نشان     نموده

چه نوع اصـطالحات و معيارهـايي را در ايـن زمينـه احتمـاالً               تواند نمايانگر آن باشد كه دادگاهها در اياالت متحده            و ارقام مي  
  . برند كار مي  بهبيشتر

47. Ross P. Buckley, "The 1993 Revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary 

Credits", 6 J. Banking & Finance L. & Practice 77, 97, note 278 (1995). 
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رسـد معيـار تقلـب       نمـي نظـر     بهحال، اگر عمد متقلب را بتوان به اثبات رساند،            هر  به. شود  ديده مي 
 كه در دعواي ان رو است از اين. صول و دشوار باشدالح بار تقلب آشكار صعـدازه معي ـعمدي به ان  

 زيرا دادگاه قانع شد كه خريدار ثابت نموده فروشـنده           ،گرديد  سي اينتروپريزز قاعده تقلب اعمال      ام  
وجود اين خريدار را ترغيب به انعقاد قرارداد نموده و در اين              كاال اطالع داشته، اما با      از كيفيت نازل  
  48.ر اسنادي را مطالبه كرده استحالت وجه اعتبا
 از دغـل و نادرسـت  هاي  نفع ذيكه مانع شود   به اينكه هدف قاعده تقلب آن است با توجه 

گفت معيار تقلب عمدي معياري مناسـب بـراي           توان  استفاده كنند، مي   مكانيسم اعتبار اسنادي سوء   
توانـد     نمـي  روشـني   بـه دار اسـت و       كش  كلي و    اصطالح عمد اصطالحي   هر چند ،  استاين مقصود   

  .خصايص و مختصات اعتبارات اسنادي را نشان دهد
  
  تقلب خاصِ اعتبار اسنادي. 3

 بانك  طرفيت  بهواترهوس   ـ    ريمِدر دعواي شركت اِ   » تقلب خاصِ اعتبار اسنادي    «مفهوم  
 قابـل اين دعوا مربوط به يك اعتبـار اسـنادي مت         . گرديد  جعل 49نشنالرود آيلند هاسپيتال تراست     

  بـراي را  منابع مـالي الزم     نشنالواترهوس، بانك هاسپيتال تراست     ـ    ريمِدر دعواي شركت اِ   . ودب 
. كـرد    بـا دادن وام تـأمين مـي        ،كننده اجاق بخاري بـود    كه يك وارد    كار شركت فرانكلين     و   كسب

ت وصول مطالباتي را كه اين شـرك        ها، حق    اين وام  در قبال  دادن وثيقه    منظور  بهشركت فرانكلين   
 از طريـق  اين مطالبات خود    .  اعطاء نمود  نشنالاز مشتريان خود داشت به بانك هاسپيتال تراست         

كردنـد،   نفـع فـرانكلين صـادر    هاي مـشتريان فـرانكلين بـه        كه بانك   اي    اعتبارات اسنادي تضميني  
واترهوس كه يكي از مشتريان فرانكلين بود با بانك طـرف حـساب             ـ    ريمِاِ. تضمين مجدد گرديد  

كـه      بستون توافق نمود كه جهت تضمين پرداخت ثمن كاالهـايي          نشنالد يعني بانك فرست     خو
اعتبارنامـه  . كنـد    نفع فرانكلين صادر    اي تضميني به    كند، اعتبارنامه   ري از فرانكلين خريداري مي    مِاِ

 اي امـضاء    كه فرانكلين براي مطالبه وجه اعتبار مكلـف اسـت اظهارنامـه              داشت  تضميني مقرر مي  
 مبلـغ  پرداخـت عـدم  علـت   بـه  «اينكـه     بستون ارائه دهـد مبنـي بـر      نشنالشده به بانك فرست      

مطالبه  قابلواترهوس وجه بروات ـ  ريمِ شركت اِاز سويهاي تجاري در موعد مقرر  حساب صورت
از  وجـه    بر اينكه    مبني واترهوس صورت گرفته است؛ و    ـ     اينكه مطالبه وجه از امري     بر   مبني است؛

                                                           
توانستيم اين دعوا را      حق مي    اثبات نشده بود، به    نفع  ذيسي اينتروپريزز، اگر وجود قصد اغفال و فريب نزد            ام  در دعواي ان   .48

 .ك باره ر اين در. به شمار آوريم» مسئله نقض تعهد صحت و سالمت مبيع «مصداقي از 
Report of the Task Force on the Study of UCC Article 5, "An Examination of UCC Article 5 (Letters of 

Credit)", 45 Business L. 1521, 1614 (1990) (Task Force Report). 
49. Emery-Waterhouse Co. v. Rhode Island Hospital Trust National Bank, 757 F.2d 399 (1985).  
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  50.» نشده استپرداختواترهوس يا هر منبع ديگري ـ  شركت امري سوي
كـه فـرانكلين ورشكـسته اعـالم شـد، اداره شـركت فـرانكلين در اختيـار بانـك                  هنگامي

 شخصي به نام دونلي را استخدام كـرد و از او            ك،لذا اين بان    گرفت و    قرار نشنالهاسپيتال تراست   
 تعيـين شـده و بـه بانـك     نفع ذي عنوان بهآنها فرانكلين هايي را كه در  كه وجه اعتبارنامه     خواست

كـه    اسـنادي همـراه  بهدونلي سه فقره برات  . شده بود، مطالبه نمايد      واگذار نشنالهاسپيتال تراست   
بانـك فرسـت    .  بستون ارائـه داد    نشنالحسب ظاهر با شروط اعتبار مطابق بود به بانك فرست             بر

داشـت و       را فوراً پرداخت، اما برات سوم را نـزد خـود نگـاه             ها   بستون وجه دو فقره از برات      نشنال
ـ شـركت اِ  . اطـالع داد  ) نامـه     متقاضي صـدور اعتبـار    (واترهوس  ـ    ماوقع را به شركت امري     ــ    ريمِ

 اعـالم كـرد كـه بـه         نـشنال  بانك هاسپيتال تراست      به  هم به شركت فرانكلين و هم      ،واترهوس
 صورت گرفت نيز به     نشنالود بانك هاسپيتال تراست      خ از سوي كه    تحقيقاتي. ايشان بدهي ندارد  

 نـشنال دونلي به بانك هاسپيتال تراسـت       . اي ندارد   واترهوس بدهي ـ    ريمِهمين نتيجه رسيد كه اِ    
واترهـوس در چنـين مـوردي       ــ     كه مطالبه وجه اعتبارنامه از حـساب شـركت امـري            اعالم داشت 

 همچنـان بـر مطالبـه وجـه         نشنالتال تراست   وجود اين، بانك هاسپي     با. اي نادرست است    مطالبه
كـه قـبالً      كـرد و از اسـترداد وجـه دو براتـي            شـده بـود، پافـشاري       كه روي اعتبارنامه صـادر      براتي

  .كرده بود، امتناع ورزيد دريافت
شد كـه      و مدعي  شده اقامه دعوا نمود     وجوه پرداخت واترهوس براي مطالبه    ـ    ريمِشركت اِ 

  نـدارد  نـشنال اليه طلب ادعايي يعني بانك هاسپيتال تراسـت           و منتقل اي به فرانكلين      هيچ بدهي 
دادگاه . اي متقلبانه است     مطالبه نشنال بانك هاسپيتال تراست     از سوي لذا مطالبه وجه اعتبارنامه       و

نفـع    بدوي ادعاي خواهان را مقرون به صحت دانست و رأي بـه پرداخـت خـسارات تنبيهـي بـه                   
 قضائيدادگاه پژوهش حوزه    .  پژوهش خواست  نشنالپيتال تراست   بانك هاس . خواهان صادر نمود  

  :يكم اياالت متحده ضمن تأييد رأي دادگاه نخستين، اظهار داشت
كند كه حتي اگر ادله مضبوط در پرونده وجود سـند      استدالل مي  نشنالبانك هاسپيتال تراست     «
 مجعـول يـا      است وجود اين سند    را به اثبات رساند، دادگاه مكلف     » تقلب در معامله   «يا  » مزور «

ال كـه      كـامن  مفهـوم   بـه  اتهام جداگانه ارتكاب تقلـب       خصوص دركه     چرا ،تقلب را ناديده انگارد   
 را بدان متهم كرده بـود، هيئـت منـصفه بانـك     نشنالواترهوس، بانك هاسپيتال تراست     ـ    امري

ـ        نحو قابل   به،  ذلك  مع.  نشناخته است  مسئولمزبور را    ين عناصـر متـشكله   تـوجهي فـرق اسـت ب
 اتهـام عليـه بانـك هاسـپيتال         عنوان  بهواترهوس، آن را    ـ    كه امري » اليي   كامن مفهوم  بهتقلب  «

 يـك اسـتثناء     عنوان  بهكه    اجزاي متشكله تقلب در اعتبار اسنادي        مطرح نموده، با   نشنالتراست  

                                                           
50. Id. at 402. 
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ال و اسـتثناي      ن كـام  مفهـوم   بـه حتي اگر ما بپذيريم كه تقلـب        . در قانون وضع شده است    ) ايراد(
اسـت، بـاز    » كـذب و خـالف واقـع       «قانوني تقلب در اعتبار اسنادي هر دو مستلزم اثبات اظهار           

كـرده،    اتهام عليه بانك مزبور مطرحعنوان بهواترهوس  ـ    ال كه امري     كامن مفهوم  بهدعواي تقلب   
 بـه اظهـار     »مـوجهي نحـو     بـه  «واترهـوس   ـ    كه امري   عالوه بر آن نيازمند اثبات اين شرط است       

ال    كـامن  مفهـوم   بههذا، رد اتهام تقلب       علي. …نموده است » اتكاء و اعتماد   «كذب    خالف واقع و  
 يـك اسـتثناء در   عنوان بهكه  كه تقلب در اعتبار اسنادي      هيئت منصفه، به اين معنا نيست      از سوي 

اتكـاء و   «كه شرط   آنجا  ، هيئت منصفه ازدر واقع. انتساب به بانك خوانده نباشد    قابلقانون آمده   
ال   در مفهوم كامن  ) كالهبرداري(هاي جرم تقلب      شرط  را كه يكي از پيش    » اعتماد به اظهار كذب   

  51.» ندانسته، بانك خوانده را از آن اتهام مبري دانسته است است محرز
  

حقوق اعتبارات   گيري مفهوم تقلب در دعواي فوق يكي از مهمترين دعاوي در روند شكل       
  حـالي مطالبـه      وجه اعتبارنامـه را در     نفع  ذيكه در اين دعوا،       واضح است . رود  شمار مي   اسنادي به 

همـه دادگـاه در    ، اما با اين»نداشت  يت امر مطلقاً هيچ مبنايي براي مطالبه وجوددر واقع  «كرد كه   
كـه مـسلماً      نبـرد؛ اصـطالحاتي   كـار     بـه يا اصطالحات مشابه آن را      » تقلب آشكار  «رأي اصطالح   

با آنكه . باشند انعطاف نسبت به موضوع تقلب مي قابل نشانگر يك نگرش بيش از حد خشك و غير 
 و بدون علت مشروع وجه اعتبار اسنادي را مطالبه كرد، باز دادگاه اصـطالح               عالماً و عامداً   نفع  ذي

لـب در  تق «ديد عبارت   جاي اين اصطالحات، صالح     دادگاه به . نگرفتكار    بهرا نيز   » تقلب عمدي  «
كنـد؛ عبـارتي      را اسـتعمال  »  يك اسـتثناء در قـانون وضـع شـده اسـت            عنوان  بهكه    اعتبار اسنادي 

توان    لذا اين رأي را مي     ،تاباند  مي  ادي را بر  هاي اعتبارات اسن    نيكي مختصات و ويژگي    كه به   مناسب
عتبـارات  حقـوق ا    گيـري معيـار تقلـب در         آورد كه فصلي نو در روند شـكل        شمار  به رأيي   عنوان  به

  .گشود اسنادي
  

    انعطاف قابلمعيار . 4
 طرفيـت   بـه براي تقلب در دعـواي بانـك يونايتـد ليميتـد            » انعطاف قابلمعيار   «اصطالح  

كمبريج بـراي خريـد        مطابق اين دعوا، شركت   . گرفته شد    كار به 52كمبريج   كاالي ورزشي   شركت
شـركت داك   . كـرده بـود     ك منعقد هاي ورزش بوكس قراردادي را با شركت پاكستاني دا          دستكش

با بانك پاكستاني يونايتد ليميتد و يك بانك پاكستاني ديگر به توافق رسيد كه اين دو                ) فروشنده(
صـورت وام در اختيـار داك    بانك منابع مالي الزم بـراي توليـد كاالهـاي موضـوع قـرارداد را بـه          

                                                           
51. Id. at 405. 

52. United Bank Ltd. v. Cambridge Sporting Goods Corp., 392 N.Y.S.2nd 265 (1976). 
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) خريـدار (كمبـريج     مـالي از شـركت    كننـده منـابع       دو بانك پاكستاني تـأمين    . دهند  قرار) فروشنده(
كـه    فـسخ نـزد بـانكي      قابـل طريق گشايش يك اعتبار اسـنادي غير        خواستند كه ثمن معامله را از     

 پرداخـت ) گشاينده اعتبار (خريدار با آن طرف حساب بود، يعني شركت مانيوفكچرز هانور تراست            
هـا بـه      بـا رسـيدن محمولـه     . دكـر   شركت مانيوفكچرز هانور تراست اعتبار اسنادي را افتتاح       . نمايد

كـه    هاي نويي   جاي دستكش   به «) فروشنده(مقصد، پس از بازرسي آنها معلوم شد كه شركت داك           
 و لكـه گرفتـه      خورده  هنه، فاقد اليي، پاره و جر     هايي حاوي دستكش ك     مورد سفارش بود، محموله   

)  اعتبـار  نفـع   ذيفروشـنده و    (عليـه شـركت داك      ) خريدار(كمبريج     شركت 53.»ارسال نموده است  
را نيز به دادرسـي  ) گشاينده اعتبار(مبادرت به اقامه دعوا نمود و شركت مانيوفكچرز هانور تراست          

كـه روي   وجـه برواتـي   منع گشاينده اعتبار از پرداخـت     ر ب دائرجلب كرد، و دستور موقت مقدماتي       
بار اسنادي را توقيـف     گشته بود، تحصيل نمود و متعاقب آن وجوه موضوع اعت           صادر اعتبار اسنادي 

  .كرد
 رفع اثر از توقيف مبلغ اعتبار اسنادي و منظور بهكننده منابع مالي  دو بانك پاكستاني تأمين

 شده و به آنها انتقال يافته بود، اقامه دعوا كردند و مدعي   كه روي اعتبار صادر     دريافت مبلغ برواتي  
كـه    گونه دفـاع و ايـرادي       لذا قطع نظر از هر      باشند و    بروات مي  حسن نيت   شدند كه دارنده ثالث با      

مطرح ساخت، ايشان محق هستند كه وجـه بـروات را           ) شركت داك ( اعتبار   نفع  ذيتوان عليه     مي
  :ها، اظهار داشت دادگاه پژوهش نيويورك با رد خواسته خواهان. مطالبه نمايند

بـا اقتبـاس   ] تحدالـشكل قـانون تجـارت م  [ 114 ـ 5كنندگان بند  كه تدوين الزم به تذكر است «
پذيرش  اند از   داشته   ، قصد »تقلب در معامله   «احكام مقرر در رأي سزتجن و با استعمال اصطالح          

 در خـصوص   را   انعطافي قابلمعيار  جاي آن     كنند و به    اجتناب پرهيز  قابل يك رويكرد جزمي و غير    
توان بين    دشواري مي   به. ددگر  مورد اعمال  حسب اقتضاي اوضاع و احوال هر       گزينند كه بر    تقلب بر 

 در خـصوص  نظـر متبـايعين      يا اختالف  (دعاوي مربوط به تخلف از تعهد صحت و سالمت مبيع         
جانب بايع، مرز قـاطعي ترسـيم         و دعاوي مربوط به ارتكاب تقلب صريح و مسلم از         ،  )كاال  كيفيت
سـال محمولـه     در ار  ثابـت نمـوده داك    ) خريـدار (كمبريج   حيث كه شركت   ، از اين  ذلك  مع .كرد

 بلكه بخـشي    ، و نه تنها كاالي غيرمنطبق با اوصاف مقرر در قرارداد فرستاده           مرتكب تقلب شده  
حدي مـشابه     گفت اين دعوا تا     توان  هاي فاقد ارزش و آشغال است، مي        از محموله حاوي دستكش   

  54.»دعواي سزتجن است
  

.  دعواي سـزتجن اسـت     شده، وقايع موضوعي اين دعوا شبيه       كه دادگاه نيز متذكر     همانطور
                                                           

53. Id. at 268. 
54. Id. at 271. 
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معيـار   «كمبـريج بـا حمايـت از           كـاالي ورزشـي      كـه دادگـاه در دعـواي شـركت           گفت توان  مي
 موضوع تقلب در اعتبارات اسنادي اتخـاذ     در قبال » رويكردي جزمي  «، خود   در واقع » انعطاف قابل

: نمايـد    مـي  پـذيري را تـشريح      الوصف، در اين دعوا دادگاه گستره و قلمرو انعطـاف           مع. كرده است 
 و عمـل متقلبانـه صـريح و      …تخلف از تعهد صـحت و سـالمت مبيـع          «جايگاه تقلب جايي بين     

سوي اين ريسمان، اگر صرفاً تعهد صحت و سالمت مبيع نقض شـود،                در يك  55.قرار دارد » مسلم
عمـل   « در سوي ديگر اين ريسمان، چنانچه وجـود          ،بود   استناد و اعمال نخواهد    قابلقاعده تقلب   

 بـه ايـن   بـا توجـه  . بـود  اعمال خواهـد  قابلاثبات شود، قاعده تقلب قطعاً     » قلبانه صريح و مسلم   مت
كـه      اسـت  نفـع   ذي از سـوي  خطوط راهنما، معيار تقلب مورد بحث نيازمند ارتكاب چنـان تقلبـي             

  .تر از صرف نقض تعهد صحت و سالمت مبيع باشد خطرناك
شـده   كـه در آن پذيرفتـه       و معيـار تقلبـي     خور ستايش است    اين رأي، رأيي پسنديده و در     

كـه ايـن معيـار دقيقـاً           اينكه بتوان به موقع اجرا گذاشت؛ چـرا         باشد مشروط بر    معياري مناسب مي  
هدف اين قاعده متوقـف سـاختن تقلـب در عمليـات     : همسو و منطبق با فلسفه قاعده تقلب است      

الوصـف، نظـر بـه     مـع . گرفتار آيـيم آنكه در دام اختالفات قراردادي صرف     اعتبار اسنادي است بي   
لقب گرفته است، چه بسا در معـرض سـوء تفاسـير قـرار              » انعطاف قابل «اينكه معيار مزبور، معيار     

  56.بيني اعمال شود پيش قابل نادرست و غيرنحو  بهگيرد و در عمل 
  

  تقلب حكمي. 5
ز و   بانـك سـيتيزن    طرفيـت   بـه  امريكـا معيار تقلب حكمي در دعواي شـركت دينـاميكس          

و دولت هندوستان   ) خواهان (امريكادر اين دعوا، شركت ديناميكس      .  مطرح شد  57نشنالسورزرن  
آن شركت مزبور توافق كرد تجهيزات نظـامي بـه          موجب    بهقراردادي با يكديگر منعقد نمودند كه       

اي   عالوه توافق نمود كـه از بانـك خوانـده تقاضـا كنـد اعتبارنامـه                خواهان به . دولت هند بفروشد  
 نفـع  ذي(اساس اين اعتبارنامه مقرر شد چنانچه دولـت هنـد    بر. نمايد  نفع خريدار صادر    تضميني به 

                                                           
  .ك باره ر اين   در.55

"Letters of Credit: Injunction As a Remedy for Fraud in UCC Section 5-114", 63 Minnesota L Rev 487, 

500, (1979).  
حـال، بـر اثبـات تخلـف       عـين   انـد، در    كرده  انعطاف حمايت   از معيار قابل  كه    بيشتر آرايي  «نشان نموده      كميته تحقيق خاطر   .56

  .ك ر. »اند خطرناكي معادل ارسال محموله حاوي آشغال و زباله، نيز تأكيد نموده
Task Force Report, supra note 48, 1614. 

 معيار تقلـب    در خصوص  متحدالشكل    قديم قانون تجارت   5ذلك، اين نتيجه ممكن است متأثر از اين واقعيت بوده كه ماده               مع
مـورد   كمبـريج   كاالي ورزشـي    سخن رفته، اين معيار همراه با وقايع دعواي شركت        » انعطاف  معيار قابل  «هرگاه از   . ساكت بود 

نياز   بدون كار رفته بود، و محاكم آن معيار را در قانون به» انعطاف معيار قابل «چنانچه اصطالح . گرفته است  بحث و تفسير قرار
  .كردند، وضعيت چه بسا متفاوت بود كمريج اعمال مي  كاالي ورزشي  به ملحوظ نمودن وقايع دعواي شركت

57. Dynamics Corp. of America v. Citizens & Southern National Bank, 356 F. Supp. 991 (1973). 
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بعـضي از   ) فروشـنده  (امريكـا كلي ارائه دهد مبني بر اينكه شـركت دينـاميكس             اي  گواهي) اعتبار
ت صـادره   كننده اعتبارنامه متعهد است وجه بـروا        تعهدات ناشي از معامله پايه را ايفاء نكرده، صادر        

  .توسط دولت هند را كه همراه گواهي مزبور است، بپردازد
كه اجراي بخشي از تعهدات قـرارداد پايـه هنـوز ناتمـام مانـده بـود، بـين هنـد و          حالي  در

 رسـماً فـروش و عرضـه        امريكـا دولـت وقـت ايـاالت متحـده         . ور شد   پاكستان آتش جنگ شعله   
هـاي بعـدي     و در نتيجـه تحويـل محمولـه   ردبه اين منطقه را ممنوع اعـالم كـ  تجهيزات نظامي  

متعاقب اين امر، دولت هند از پرداخت ثمن بخشي از          . گرديد  ممكن  تجهيزات موضوع قرارداد غير   
حـسب ظـاهر      كه بر   اي  همراه گواهي   و براتي را به    كرد كه قبالً تسليم شده بود، خودداري       تجهيزاتي

خواهـان  . وجـه اعتبارنامـه مزبـور ارائـه داد        مطابق شروط اعتبارنامه تضميني بود جهـت مطالبـه          
ـ  دائـر دادخواستي تقديم كرد و درخواست نمود دستور مـوقتي           كننـده اعتبارنامـه از     منـع صـادر    ر ب

كه دولت هند ارائه داده مزورانه است، از ايـن            اي  شود و ادعا نمود گواهي      پرداخت وجه برات صادر   
 قـضائي دادگـاه حـوزه     .  پايه را ايفاء نمـوده اسـت       حيث كه خواهان واقعاً تعهدات ناشي از قرارداد       

  : دستور موقت صادر نمود و اظهار داشتامريكاجورجياي جنوبي 
ها، مفهوم تقلـب را       محاكم، طي سال  . حقوقي ايستا و اليتغير نيست    » تقلب «حقوق مربوط به     «

 در  …انـد   هكه معامالت تجاري در جامعه ما دارا اسـت، انطبـاق و سـازش داد                با ماهيت متغيري  
شود ـ از قبيل دعواي حاضر ـ    اجراي مبتني بر قواعد انصاف تقاضا مي كه صدور ضمانت دعوايي

كه در دعواي مطالبه خسارات مالي الزم است،           گونه الزم نيست خواهان تمام عناصر تقلب را آن       
نـصاف قـصد    از نظـر قواعـد ا      و   تقلب در قلمرو انصاف معنايي بسيار وسيع دارد       . به اثبات رساند  

 در واقـع   .باشد  فريب و اغفال يا قصد قلب واقعيت و تدليس عنصري الزم براي اثبات تقلب نمي              
كـه    كـاري اسـت     نوع فعـل، تـرك فعـل و پنهـان           شامل هر درستي     به تقلباز نظر دادگاه انصاف     

باشد و در     متضمن نقض يك تكليف قانوني يا منصفانه، نقض امانت، يا نقض اعتماد مشروع مي             
رسد، يا در اثر آن يك امتياز و سود ناروا و خالف وجـدان از ديگـري                   ر آن به ديگري زيان مي     اث

  58.»گردد تحصيل مي
                                                           

58. Id. at 998-99. 

 :قاضي در اين دعوا به رأي زير استناد نمود
SEC v. Capital Gains Research Bureau Inc., 375 U.S. 180, 193-94 (1963).  

آيد، غالباً به دعواي شـركت دينـاميكس    سخن به ميان مي» تقلب حكمي « گاه از معيار  كه هر   الذكر است   به دليل اظهارات فوق   
 .ك براي نمونه ر. شود اشاره مي

Fellinger, supra note 4, at 13; Ho Peng Kee, "The Fraud Rule in Letters of Credit Transactions", in 

(Christine Chinkin ed.), Current Problems of International Trade Financing 235, 246 (1983). 

. ودشـ   آيد، غالباً به اين دعوا اسـتناد مـي          سخن به ميان مي   » نقض عادي قرارداد   «كه در اعتبارات اسنادي از        همچنين هنگامي 
  .ك عنوان نمونه ر به
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ـ حتي اگر اين تكليـف،        كه تكليفي را نقض نمايد     نفع  ذينوع رفتار      اساس اين رأي، هر     بر
ايـن معيـار    .  گردد به اعمال قاعده تقلب    تواند منجر   ـ مي  باشد نه قانوني  ) اخالقي(تكليف منصفانه   

اعتبـار اسـنادي را ناديـده    ها و ماهيـت معاملـه      الوصول است و ويژگي     ترديد بسيار سهل    تقلب، بي 
توانند و بايد از منافع خـود         كه مي  اي  تجربه  كه معموالً بين اشخاص با     اي تجاري    معامله ،گيرد  مي

  .شود كنند، منعقد مي مراقبت
ـ  كه در دعواي حاضر چنين است       گونه ـ آن  يين شود الوصول تع   اگر معيار تقلب بسيار سهل    

اسـتفاده همـواره        وسوسه سـوء  . شود متقاضي اعتبار از قاعده تقلب       سوءاستفادهباعث   ممكن است 
رود، تقلـب تقريبـاً يگانـه دفـاعي         خواهد از پرداخت طفره       ه شخصي مي  ك  هنگامي «: موجود است 

حد و حـصري وجـود دارد كـه           رت، تقريباً علل بي   در عالم تجا   59.»اختيار او است   كه عمالً در    است
كـه متقاضـي      در اين هنگـام اسـت     . دبريزهم    به اعتبار را    نفع  ذيد معامله متقاضي اعتبار با      توان  مي

اسـتفاده از   سـوء . اي متوسل شود گريختن از معامله اصلي به هر وسيله شود براي اعتبار وسوسه مي 
استفاده نه تنهـا ذاتـي اعتبـار          امكان اين سوء  .  او باشد  هاي  قاعده تقلب ممكن است يكي از گزينه      

كـه    طـور   همان. استفاده نيز قبالً نمايان شده است       هاي اين سوء     عالئم و نشانه    بلكه اسنادي است، 
  :نمايد نشان مي برترامس خاطر

در اعتبـارات    تقلـب    مـسئله  در خـصوص   قـضائي گذشته، حجم عظيمي از رويـه         طي سالهاي  «
كـه متقاضـي اعتبـار خطـر مطالبـه وجـه را                طبيعي است هنگـامي    ...ت  رفته اس اسنادي شكل گ  

بنـابراين،  . تشخيص داد، ادعا نمايد مطالبـه وجـه اعتبارنامـه در آن مـورد واقعـاً متقلبانـه اسـت                   
                                                                                                                                        
United Trading Co. v. Allied Arab Bank 1985(2) Lloyd's Rep. 554, 561 (Ackner LJ). 

دادگاه تكليف خود را  «كه   به اينكه در رأي شركت ديناميكس دادگاه همچنين اظهار داشتبا توجهالوصف، شايان ذكر است  مع
خـالف وجـدان      اجـازه نيابـد از وضـعيت بـر        ]  اعتبـار  نفـع   ذي[ كند دولت هنـد      داند تضمين    اين دعوا فقط اين مي     در خصوص 

، يعني »، برندارد و ببردندارد واقعيت امر هيچ مبناييدر كه  اعالميه صوريسوء نمايد، و پول خواهان را با دادن يك  برداري بهره
زمـره آرايـي       ذا رأي شركت ديناميكس گـاهي در      آمده است، ل  » تقلب آشكار  «كاربرد كه در بيشتر آراي مربوط به          عبارتي را به  

  .ك باره ر اين در. اند دفاع نموده» تقلب آشكار «گردد كه از معيار  بندي مي طبقه
Symons, supra note 15, at 373-374. 

59. R. Bertrams, Bank Guarantees in International Trade 257 (2d ed. 1996).  

بـراي  . به آن بسيار نادر است      خصوص برشمرد، اما دعاوي راجع      عنوان دفاع ديگري در اين      ان به تو  عدم مشروعيت معامله را مي    
 .ك به اين دفاع براي نمونه ر ديدن يكي از آراي راجع

United City Merchants v. Royal Bank of Canada, 1979(1) Lloyd's Rep. 267; 1981(1) Lloyd's Rep. 604; 

1983 A.C. 168. 

 .ك باره دفاع عدم مشروعيت معامله ر العه دربراي مط
McLaughlin, supra note 2. 

طرفيـت شـركت اسـكودا اكـسپورت      بـه ) با مـسئوليت محـدود  (در استراليا، متأسفانه از زمان صدور رأي شركت الكس فكاس          
عادات تجاري مـصوب      و   الف الف قانون عرف    51دفاع ديگري نيز تحت عنوان رفتار خالف وجدان در چارچوب ماده            ) 1996(

 و 125 ــ  120هاي شـماره   به رأي شركت الكس فكاس بنگريد به زيرنويس براي ديدن بحث راجع .  ايجاد گرديده است   1974
  .متن همراه آنها
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د كنـ    و البته چندان فرقي نمـي      كند مي جلوگيري از پرداخت وجه، مبادرت به اقامه دعوا          منظور  به
 داشته باشد يا صـرفاً ظـن و          مطالبه وجه كامالً ناموجه است صادقانه يقين        متقاضي به اينكه   كه

  60.»بردگمان 
  

كـه قاعـده تقلـب مـورد         طـوري الوصـول تعيـين شـود،         چنانچه معيار تقلب بـسيار سـهل      
 گيرد و هر دم بتوان پرداخت وجـه اعتبـار اسـنادي را متوقـف سـاخت، فوايـد و                      استفاده قرار   سوء

كه جزء ذاتي مكانيسم اعتبارات اسنادي اسـت، همچـون پرداخـت فـوري،           يا  كاركردهاي تجاري   
رفـت و در      خواهـد   توزيع خطرات و انتقال دادگاه صالح از كشور خريدار به كشور فروشـنده از بـين               

 مراتب فوق،   براساس. گرديد  كارايي تجاري اعتبارات اسنادي سست خواهد       نهايت قابليت اعتماد و   
  .گزيد  مي بايد دورياز پذيرش معيار تقلب حك

  
  خالصه. 6

قـانون تجـارت    قـديم  5خالل مباحث گذشته ديـديم، آراي مربـوط بـه مـاده        چنانكه در 
كه مـاده     آنجا   از. دهد   مفهوم يا معيار تقلب پاسخ منسجم و هماهنگي نمي         مسئله به   متحدالشكل

 قاعـده تقلـب را       اينكه چه نوع تقلبي، اسـتناد بـه        در خصوص  قانون تجارت متحدالشكل   قديم   5
اسـاس    كـه بـر     سازد ساكت بود، تقريباً تمامي دعاوي مربوط به تقلب در اعتبار اسنادي             ممكن مي 

 عنـوان   بـه اند، به رأي سـزتجن        گرفته   مورد رسيدگي قرار   قانون تجارت متحدالشكل   قديم   5ماده  
كـه     هـاي تقلبـي   بينـيم معيار    لذا، جاي شگفتي نيست اگـر مـي       . اند   استناد جسته  ،يك منبع معتبر  

كه    موضعي در خصوص كه نظرات     اند به همان اندازه متنوع است        در اين دعاوي برگزيده    دادگاهها
اين اختالف نظـرات را پـيش از ايـن در بحـث از دعـواي سـزتجن                  ،  در رأي سزتجن اختيار شده    

كار را  بعضي محاكم به رويكردي مضيق و محدود وفادار ماندند و معيار تقلب آشـ             . بررسي نموديم 
برگزيدند، حال آنكه بعضي ديگر از محاكم كه آماده بودند رويكـردي بـسيار متفـاوت را بپذيرنـد،          

   جايي بين اين دو انتها موضـع       دادگاههااما در اين ميان، ساير      . معيار تقلب حكمي را اختيار كردند     
  .گرفتند

                                                           
60. Bertrams, id. 

اي اعتبـارات   هـ   نفـع   ذياسـتفاده     افزون سـوء    اثر افزايش روز    به گفته پروفسور بوريس كوزلچيك طي بيست سال گذشته، در           بنا
هـا، دادگاههـا و نويـسندگان         اساس مفاد عبارات اعتبارنامه     فقدان حق مطالبه بر    «اسنادي از اختيار مطالبه وجه اعتبار، به علت         

رويـه  . دهنـد   قرار    اعتبارات اسنادي مورد ارزيابي مجدد     در حقوق اند كه معنا و مفهوم دقت و انطباق دقيق اسناد را              ناگزير شده 
 گرايـي ناشـي   كـه از شـكل   روض قـانوني گرايي و يقين مف  تواند بين شكل    گرفته كه به دشواري مي      سر دو راهي قرار   قضائي بر   

 ديگر دست به انتخاب بزند؛ چه اينكه ايـن هـر دو   از سويآيد  كه از آن پديد مي    سوي، و انصاف و عدم قطعيتي       شود از يك    مي
  .ك ر. »سو به يك اندازه خطرناكند

Boris Kozolchyk, Preface, 24 Arizona L. Rev. 235, 235 (1982). 
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دهنـد    اي قرار   زنجيره «ند معيارهاي تقلب مورد اشاره را در        ا  هنويسندگان اين مقاله كوشيد   
 ديگـر آن رويكـرد   انتهـايي دارد و در حلقـه    كه در يك حلقه انتهايي آن معيار تقلب آشـكار قـرار        

الوصف،  مع 61.»رود  نميشمار بهكه در آن قصد اغفال و فريب عنصري الزم      تر تقلب حكمي    موسع
شايد بتوان تفاوت   . يستاي ن   هاي اين زنجيره كار سهل و ساده        هاي حلقه   تشخيص و تمييز تفاوت   

ـ يعنـي تفـاوت بـين معيـار تقلـب       دارد  هاي دو انتهاي اين زنجيره قرار كه ميان حلقه سطح تقلبي 
 كه معيار   بگويد شايد بتواند  همچنين هر فردي     ،گفت   باز آساني بهـ را    آشكار و معيار تقلب حكمي    

 تخلف از تعهد صحت     ،معيار اول  موجب  به، زيرا    برتر است  انعطاف تقلب از معيار تقلب حكمي      قابل
تـوان تفـاوت بـين معيـار          آساني نمي ه   اما ب  ،گردد  از شمول مفهوم تقلب خارج مي     و سالمت مبيع    

اگر اساساً بين دو معيار اخير تفـاوتي        . تقلب عمدي و معيار تقلب خاصِ اعتبار اسنادي را نشان داد          
ر متوجه حالت رواني شـخص متقلـب        باشد، آن تفاوت شايد اين باشد كه معيار تقلب عمدي بيشت          

ه تقلـب بـر    كـ نادي به شدت و حدت و وخامت اثريكه معيار تقلب خاصِ اعتبار اس       حالي  است، در 
  .نمايد معامله دارد، تأكيد مي

  
   اياالت متحدهـ  تقلب در اعتبارات اسنادي در دعاوي ايران. 7

بـارات اسـنادي     اعت در خـصوص   ايران باعث طـرح دعـاوي فراوانـي          1979انقالب سال   
دعـاوي ايرانـي    . انـد    دعاوي ايرانـي شـهرت يافتـه       بهاين دعاوي   . تضميني در اياالت متحده شد    

ويژه معيار باي موضوعات  اي را درباره پاره هاي جدي  مسائل حقوقي جديدي مطرح ساخت و بحث      
  62. سبب گرديدن از آ پس بلكه،تقلب در اعتبارات اسنادي نه تنها در آن زمان

                                                           
61. Kee, supra note 58, 242. 

  .در ميان آنها باشد» تقلب خاصِ اعتبار اسنادي «آنكه معيار  برد، بي كي در منبع فوق چهار نوع معيار تقلب را نام مي
  .ك  براي ديدن فهرستي از دعاوي امريكايي ر.62

Getz, supra note 22, 248-252. 

هـاي امريكـايي جهـت متوقـف سـاختن پرداخـت وجـه            عالوه بر امكان اقامه دعوا، مجاري و طرق ديگري نيز براي شـركت            
ـ  ر 1979 نوامبر   14در تاريخ   . رديدگ  هاي تضميني مفتوح    اعتبارنامه يس جمهـوري ايـاالت متحـده امريكـا بـراي منـع انتقـال         ئ

هـا و منـافع    كنتـرل دولـت ايـران، و دارايـي      سسات تحتؤها و م ايران، سازمانهاي متعلق به دولت   ها و منافع دارايي    دارايي«
  .ك باره ر اين در. فرماني اجرايي صادر نمود» هاي متعلق به بانك مركزي ايران دارايي

Executive Order No. 12170, 44 Fed. Reg. 65,729 (1979). 

  :نقل از
Touche Ross & Co. v. Manufacturers Hanover Trust Co., 434 N.Y.S.2d 575, 576 (1980). 

نامه   در ابتدا، آيين  . هاي ايران را تدوين نمود      نامه كنترل دارايي    داري امريكا آيين    منظور اجراي فرمان اجرايي فوق، اداره خزانه        به
هاي ايراني صادر     نفع  ذينفع    بهكه    هاي تضميني   داد وجه اعتبارنامه    كننده اعتبارنامه اجازه مي     هاي امريكايي صادر    مزبور به بانك  

وسيله تعهد خود را ايفاء كنند؛ اما پس از مدتي پرداخت وجه  ها واريز و بدين نفع ذيشده اين   هاي مسدود اند، را به حساب نموده
 .ك ر. هاي تضميني را مستقيماً ممنوع اعالم نمود اعتبارنامه

Mark P. Zimmett, "Standby Letters of Credit in the Iran Litigation: Two Hundred Problems in Search of 

a Solution", 16 L. & Policy Int’l Business 927, 941 (1984). 
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گيري و دعـاوي   دعاوي پيش از گروگان: توان به دو گروه تقسيم كرد راني را مي دعاوي اي 
ي بـود كـه قبـل از اشـغال سـفارت          ا  گيري، دعاوي   دعاوي پيش از گروگان   . گيري  پس از گروگان  

. گرفتـه اسـت     گيري مورد اتخاذ تـصميم قـرار        گروگان   و ماجراي  1979 در تهران در نوامبر      امريكا
. تگرفـ    ي بود كه پس از آن تاريخ مورد اتخاذ تصميم قـرار           ا  گيري دعاوي  دعاوي پس از گروگان   
 اگـر معيـار يـا       دهنـد   كه نشان مي    ي است ا   دعاوي شاخص يهاگيري مثال   دعاوي پس از گروگان   

 طرفين نادرست از سوي تعريف نشود، به چه سان ممكن است قاعده تقلب روشني بهمفهوم تقلب 
  .غلط آن را بپذيرند و اعمال نمايند م بهگيرد و محاك  مورد استناد قرار

پـيش از پيـروزي انقـالب ايـران،       . وقايع موضوعي دعاوي ايراني با يكديگر مشابه اسـت        
هـاي    بـسياري از شـركت    . كشور كرد   سازي  حكومت شاهنشاهي ايران ميلياردها دالر صرف مدرن      

و حكومـت    63ندكـالن بـه كـشور ايـران سـرازير شـد             يي براي سهم بـردن از ايـن ثـروت         امريكا
حـال، حكومـت شاهنـشاهي        عـين   در. كـرد   شاهنشاهي ايران قراردادهاي پرسودي را با آنها منعقد       

خواست براي تضمين حسن اجراي اين قراردادها يـا تـضمين اسـترداد               ها مي   ايران، از اين شركت   
تـضميني،  هـاي      اعتبارنامه از طريق هاي مستقل بانكي ارائه دهند كه         نامه  ها، ضمانت   پرداخت  پيش

يي، يـك   امريكايك شركت   : كليه معامالت مشتمل بر چهار طرف بود      . متقابالً تضمين شده بودند   
يي براي تهيه كاال يا امريكاشركت . ييامريكا و يك بانك ، يك بانك ايرانييسازمان دولتي ايران

 باال گفتيم،   مطابق آنچه در  . بست   قراردادي مي  يارائه خدمات به ايران با يك سازمان دولتي ايران        
نامه   نفع سازمان دولتي طرف قرارداد ضمانت       يي مزبور به  امريكاشد كه شركت      در قرارداد مقرر مي   

ايـن  . گـشت    يك بانك ايراني صـادر مـي       از سوي نامه مستقل     ضمانت. مستقل بانكي فراهم آورد   
ـ     يي به امريكاكه توسط يك بانك        يك اعتبارنامه تضميني   از طريق نامه    ضمانت ك ايرانـي   نفـع بان
گـشت، تـضمين    يي صـادر مـي   امريكـا درخواسـت شـركت      نامه مـستقل و بـه       كننده ضمانت   صادر

                                                                                                                                        
هاي امريكايي، ايـاالت متحـده امريكـا و ايـران توافـق               گروگان   سازي  نامه آزاد   عنوان بخشي از موافقت      به 1981 ژانويه   19در  

اتبـاع ايـران عليـه        اتباع اياالت متحده عليه ايران و دعاوي و دعـاوي متقابـل             عاوي متقابل فصل دعاوي و د     و  نمودند براي حل  
  .ك  اين ديوان ردر خصوصبراي مطالعه تفصيلي . اياالت متحده در الهه تشكيل شود ـ اياالت متحده، ديوان دعاوي ايران

Symposium, "On The Iran-United States Claims Tribunal", 16 L. & Policy Int’l Business 667 et seq. 

(1984). 

 .ك  دعاوي ايراني نگارش يافته است ردر خصوصكه  براي مطالعه بعضي مقاالتي
Joseph D. Becker, "Standby Letters of Credit and Iranian Cases: Will the Independence of Credit 

Survive?", 13 UCC L. J. 335 (1981); Comment, "Fraud in the Transaction: Enjoining Letters of Credit 

during the Iranian Revolution", 93 Harvard L. Rev. 992 (1980); Richard J. Driscoll, "The Role Of 

Standby Letter Of Credit In International Commerce: Reflections After Iran", 20 Virginia J. Int’l L. 459 

(1980); Getz, id; Kimball & Sanders, "Preventing Wrongful Payment of Guaranty Letters of Credit-

Lessons from Iran", 39 Business L. 417 (1984); Reed, supra note 43; Weisz & Blackman, "Standby 

Letters of Credit after Iran: Remedies of the Applicant", 1982 U. Illinios L. Rev. 355; Zimmett, id. 
63. Driscoll, id. at 459.  
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ـ       در صورت . شد  مي قابلمت ) نامـه    ضـمانت  نفـع   ذيكارفرمـا،    (ي بروز اختالف، سازمان دولتـي ايران
ـ    ) نامه  كننده ضمانت   صادر(نامه را از بانك ايراني        توانست وجه ضمانت    مي ي مطالبه كند، بانك ايران
) اعتبارنامـه تـضميني   كننـده     بانك صادر (يي  امريكاتوانست وجه اعتبارنامه تضميني را از بانك          مي

يي امريكاپرداخت وجه به شركت       توانست جهت باز    يي به نوبه خود مي    امريكا و بانك    مطالبه نمايد 
  .مراجعه كند) متقاضي صدور اعتبارنامه(

يي از بـيم اينكـه حكومـت جديـد ايـران       اامريكهاي    پي پيروزي انقالب ايران، شركت       در
 هجـوم  امريكـا ي دادگاههـا هاي تضميني را مطالبه كند، به    خودسرانه و دلخواهانه وجه اعتبارنامه    

يي بـا اسـتناد بـه تقلـب       امريكـا هـاي     در بيشتر اين دعـاوي، شـركت      . آوردند و طرح دعوا نمودند    
 عمـل  بـه هايشان ممانعـت    شدن حساب  ها و بدهكار    كه از پرداخت وجه اعتبارنامه     كردند  درخواست

هاي مزبـور در رسـيدن بـه ايـن مقـصود       موفقيت شركت «گيري،  در دعاوي پيش از گروگان . آيد 
نفـع   گيـري، تنهـا در دو دعـوا بـه     شـده پـيش از گروگـان     گـزارش   از ميان دعـاوي    64.»اندك بود 
 از ايـن دو دسـتور       يي دستور موقت مقدماتي صادر گشت، اما طولي نكشيد كه         امريكاهاي    شركت

خواست دستور موقت مـردود اعـالم   گيري يا در در ساير دعاوي پيش از گروگان   65.نيز رفع اثر شد   
 مثال، در دعواي شركت امريكن بل       عنوان  به 66.گشت  صادر» دستور موقت اخطاري   « يا صرفاً    شد

ز  كـه يـك نمونـه شـاخص از دعـاوي پـيش ا              67 جمهوري اسـالمي ايـران     طرفيت  بهاينترنشنال  
اجراهاي  راني از حيث وقايع موضوعي، ضمانت     نماينده دعاوي اي    معرف و   « و  گيري است   گروگان

 كـه    را  ادعاي تقلـب   ،باشد، دادگاه   مي 68»شده، و نتايج حاصله     هاي طرح   مورد درخواست، استدالل  
ـ           دادگاه استدالل .  نپذيرفت ،كرد   مطرح مي  متقاضي اعتبار  ت كرد كه متقاضـي اعتبـار نتوانـسته ثاب

متقاضـي اعتبـار را     » قصد اغفال و فريـب     «يا  » نيت و قصد شرارت     سوء « اعتبار   نفع  ذينمايد كه   

                                                           
64. Zimmett, supra note 62, at 930. 

65. Id. at 937.  

  :دو دعواي موصوف عبارت بودند از
John Carl Warnecke & Assocs v. Bank of America Nat’l Trust & Savings Ass’n, No. 749626 (N.D. Cal. 

April 17, 1979) and KMW International v. Chase Manhattan Bank N A, No. 79 Civ. 1067 (S.D.N.Y. Mar. 

29, 1979), payment injunction vacated 606 F.2d 10 (1979). 

66. Zimmett, supra note 62, at 937. 

كه  بود تور موقت اخطاري، دستور موقتيدس. گرفت اي در دعاوي ايراني مورد استفاده قرار نحو گسترده  موقت اخطاري به    دستور
كرد كه پيش از      كرد، بلكه خواهان دستور موقت صرفاً درخواست مي          آن خواهان منع پرداخت وجه اعتبار را تقاضا نمي         از طريق 

و مشخص گشاينده اعتبار، مطالبه به خواهان اطالع داده شود تا او بتواند وقايع را بررسي و تحقيق نموده         از سوي پرداخت وجه   
  .ك ر. كند كه آيا مطالبه وجه متقلبانه است يا خير

 Id. at 938. 

67. American Bell International v. Islamic Republic of Iran, 474 F. Supp. 420 (1979).  
68. Driscoll, supra note 62, at 475. 
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گيـري، در   در دعـاوي پـس از گروگـان      69.لذا نتوانسته معيار تقلب عمـدي را احـراز نمايـد            دارد و 
چـشمگير و  نحـو   بـه  مواضـع خـود را   امريكـا ي دادگاههاگيري  مقايسه با دعاوي پيش از گروگان    

نفـع     بـه  امريكـا ي  دادگاههـا گيـري،     گروگـان   پـس از وقـوع بحـران      . انگيزي تغييـر دادنـد      فتشگ
 مـوارد، دسـتور   ي و در بعـض كردند دستور موقت مقـدماتي  عوا ميكه فوج فوج طرح د   هايي  شركت

. گرديد  ها بدون رسيدگي، منع     بسياري موارد، پرداخت وجه اعتبارنامه      در. كردند   موقت دائمي صادر  
كه نـزد محـاكم حـوزه          نظران، از ميان چهارده درخواست دستور موقت        گفته يكي از صاحب   به    بنا

گرديد و تنها در دو مورد از آنهـا درخواسـت             فدرال مطرح شد، در دوازده مورد دستور موقت صادر        
شد،    صورت رأي مستدل صادر    از ميان آن دوازده دستور موقت، تنها سه مورد به         . مردود اعالم شد  

گرديد و در يك مورد باقيمانده دستور موقـت بـدون تنظـيم               ورد بدون رأي مستدل صادر    هشت م 
 بعـضي از    ،ي فـدرال محـدود نمانـد      دادگاههابه  صدور آراي فاقد استدالل     . رأي مكتوب داده شد   

  .ي ايالتي نيز رويه مشابهي در پيش گرفتنددادگاهها
 متخصصان  سختي  بهشده    رائهشد، استدالالت ا     كه رأي مستدل صادر    هماي    يدر آن دعاو  

 شـركت  طرفيت بهكمپاني    مثال، در دعواي توچ روس وعنوان به. كرد  اعتبارات اسنادي را قانع مي    
هاي مـالي قراردادهـاي       توچ براي حسابرسي، بازرسي و بازبيني جنبه       70مانيوفكچرز هانور تراست،  

ست اجـرا داشـتند، قـراردادي بـا         يي براي دولت ايران در د     امريكاكه پيمانكاران مختلف      اي  نظامي
در اين قرارداد توچ ملزم گرديد جهـت تـضمين حـسن            . كرده بود   حكومت شاهنشاهي ايران منعقد   

ميزان ده   نامه حسن انجام قرارداد از بانك صادرات ايران به          اجراي تعهدات قراردادي، يك ضمانت    
كـه شـركت      نامـه تـضميني    يـك اعتبار   از طريـق  نامـه     اين ضـمانت  . درصد مبلغ قرارداد اخذ كند    

 ديـداري محـض ارائـه يـك بـرات          بـه . شـد  قابلمانيوفكچرز هانور تراست صادر نمود، تضمين مت      
يكي از مديران اين بانـك رسـيده        كه به امضاي       اسنادي شامل اظهارنامه بانك صادرات     همراه  به
ارت جنـگ ايـران   نامه را بـه وز  شده بانك صادرات مبني بر اينكه وجه ضمانت     د، يا تلكس تأييد   وب
  .گرديد  ميپرداخت قابلپرداخته، وجه اعتبارنامه مزبور ) نامه  ضمانتنفع ذي(

 وقـوع مـوارد     صـورت  درآن  موجب    بهدر قرارداد شرط فورس ماژور گنجانده شده بود كه          
علت   بهكه قرارداد     داشت در صورتي    قرارداد همچنين مقرر مي   . فسخ بود  قابلفورس ماژور، قرارداد    

گيري در    گروگان  پس از وقوع ماجراي   . نامه بانكي آزاد خواهد شد      اژور فسخ شود، ضمانت   فورس م 
وجود ايـن، تـوچ    با. تهران، توچ به شرط فورس ماژور استناد جست و قرارداد را يكجانبه فسخ كرد     

وجـه اعتبارنامـه را از شـركت        )  اعتبارنامـه تـضميني    نفـع   ذي(گرديـد كـه بانـك صـادرات           مطلع
                                                           

  .ك شد، ر صادركه در آن رأي مشابهي  گيري  براي ديدن دعواي ديگر پيش از گروگان.69
 KMW International v. Chase Manhattan Bank NA, 606 F.2d 10 (1979). 

70. Touche Ross & Co. v. Manufacturers Hanover Trust Co., 434 N.Y.S.2d 575 (1980). 
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  71.هانور تراست مطالبه نموده استمانيوفكچرز 
ـ  دائـر كرد دستور موقت مقدماتي       جريان دعوا، از دادگاه درخواست      توچ در   منـع شـركت     ر ب

شـده رأي     كند، ليكن از گـزارش منتـشر        مانيوفكچرز هانور تراست از پرداخت وجه اعتبارنامه صادر       
درخواست صـدور دسـتور   آورده، آيا عمل  بهگردد كه توچ اين درخواست را چه موقع       مشخص نمي 
 بانك صادرات وجه اعتبارنامـه را مطالبـه كنـد صـورت گرفتـه يـا بعـد از آن،                     آنكهموقت قبل از    

مبناي   مبناي تقلب يا بر     گرفته، بر   اساس چه مبنايي صورت     همچنين معلوم نيست اين درخواست بر     
كـرد و اظهـار       در ايالت نيويورك دستور موقت مورد تقاضاي خواهان را صـا          عالي  ديوان 72.ديگري
  :داشت

نامه يا اعتبارنامه     نامه آزاد شده است و ديگر مطالبه وجه ضمانت          ضمانت] فسخ قرارداد [علت    به «
  .…باشد تضميني مشروع نمي

هـذا    نظر به اينكه كليه موسسات مالي، از جمله بانك صادرات در ايران ملـي شـده اسـت، علـي                   
توانـسته    بانك صادرات قانوناً نمي   . ي ايران است  بانك صادرات در مالكيت دولت جمهوري اسالم      

  ايـن بانـك     بانك صادرات اگـر    شدن زيرا با دولتي  ] و نپرداخته است  [نامه را بپردازد      وجه ضمانت 
گونـه مطالبـه وجـه        بنـابراين، هـر   . نامه را بپردازد گويا وجه را به خود پرداخته است           وجه ضمانت 

  73.»بود  اعتبارنامه تضميني متقلبانه خواهد
  

نخـستين دليـل،    . دادگاه در دعواي توچ براي اعمال قاعده تقلب به دو دليل اسـتناد كـرد              
صحت استناد بـه ايـن دليـل از دو          .  متقاضي اعتبار بود   از سوي ثير استناد به شرط فورس ماژور         تأ

  :جهت محل ترديد است
يـران در    اينكه آيا حوادثي همچون وقوع انقـالب ا        در خصوص  طرفين   د،رس  مينظر    به. 1

 زيرا يك طرف به شرط ،يا خير، با يكديگر اختالف داشتندگيرد  شمول شرط فورس ماژور قرار مي
كـه طـرف      حـالي   نامه مستقل آزاد شده اسـت، در         و مدعي بود ضمانت    كرد   ميفورس ماژور استناد    

ـ . كرد مينامه مستقل را مطالبه   ديگر با ناديده گرفتن شرط مزبور وجه ضمانت        ور ايـن  اختالف مزب
 يـك اخـتالف قـراردادي       عنـوان   بـه بايست اين دعوا     مينمايد كه آيا ن      را به ذهن متبادر مي     سؤال

                                                           
 به آنكـه    با توجه  حال،  هر هب. گيري پيش كشيده نشد     از گروگان كه چرا موضوع فورس ماژور در دعاوي پيش            معلوم نيست  .71

رود كه قراردادها حاوي      اي بودند، تصور نمي     مليتي با تجربه    هاي چند   ربط شركت  هاي ذي   مبلغ اين قراردادها كالن بود، و طرف      
  . چنين شرطي نبوده باشد

  .هاي دعوا مشخص نيست  گزارش منتشره اين دعوا نسبتاً مختصر است و بسياري از جنبه.72
73. Supra note 70, at 577-578 (Schwartz J.). 

كـه معـادل اصـطالح         ديگـري دانـست     شـود واژه    شده اين دعوا مشاهده مـي       را كه در گزارش منتشر    » ضمانت «توان لفظ     مي
  . كه موضوع بحث است، به كار رفته است» نامه مستقل ضمانت«
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  .اساس قاعده تقلب در اعتبار اسنادي گرفت، نه بر صرف مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار مي
 اثر وجود شرط فورس ماژور در قرارداد آزاد شود، ايـن             نامه مستقل در    حتي اگر ضمانت  . 2

كننده اعتبارنامـه     شود تعهد صادر    نامه مستقل، باعث مي     ترديد وجود دارد كه آيا آزاد شدن ضمانت       
 اعتبارنامـه   خـصوص در   طي در ايـن   تضميني خود به خـود سـاقط گـردد؛ چـه اينكـه هـيچ شـر                

نامـه اصـلي و اعتبارنامـه         مانتضـ [حقوق اعتبارات اسـنادي ايـن دو           و در  گنجانده نشده   تضميني
  74.ز يكديگر مستقلندا] متقابل

كه مبناي صـدور ايـن        نظران را به حيرت فرو برده، دليل دومي است          آنچه بيشتر، صاحب  
» گونه مطالبه   هر «كه   ملي شدن موسسات مالي در ايران بدين معنا است        : دهد  رأي را تشكيل مي   

نوع پرداخت وجـه       متقلبانه است؛ زيرا هر   )  اعتبارنامه نفع  ذي( بانك ايراني    از سوي وجه اعتبارنامه   
 به  با توجه گفته، قاعده تقلب      بنابر منطق اين  . بود   نامه مستقل توسط بانك مشروع نخواهد       ضمانت
رسـد    مـي نظـر     به.  چه انجام داده است    نفع  ذي به اينكه    با توجه  نه   اعمال است  قابل نفع  ذيهويت  
 ايجـاد شـده، بـسيار دور        كـه بـراي آن       قاعده تقلب را از مقـصود و غـايتي         در واقع اي    گفته   چنين
  75.گرداند مي

گوناگوني ناشي شده بود،   متعددي بود كه از اوضاع و احوالبا آنكه دعاوي ايراني، دعاوي    
زده    اين دعاوي، جهان اعتبارات اسـنادي را بهـت         در قبال  امريكاي  دادگاههاتغيير ناگهاني موضع    

  كـه آيـا آراي پـس از مـاجراي          مطـرح نماينـد     را سـؤال  ايـن     تـا  نظران را واداشت    كرد و صاحب  
نبـوده  » كه ايـران بايـد مجـازات و تنبيـه شـود             متأثر از اين هيجان عمومي     «گيري واقعاً     گروگان

كه الزم اسـت قاعـده        خوبي روشن ساخت   چه باشد، دعاوي ايراني به      پاسخ اين پرسش هر    76.است
                                                           

  : مقايسه كنيد با.74
Arthur Loke, "Standby Letters of Credit and Performance Bonds: The Lesson of the Iranian Experience", 

in (Christine Chinkin ed.), Current Problems of International Trade Financing 283, 289 (1983). 

هـاي مـستقل و اعتبـارات اسـنادي تـضميني       نامه به ضمانت كه مطابق كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع      براي ديدن مواردي  
  . كنوانسيون مزبور19ماده ) 2(از بند  ) ه(را متوقف ساخت، رجوع كنيد به شق  نامه متقابل  پرداخت وجه ضمانتانتو مي
گرديـد،    الوصول گيري نه تنها معيار تقلب آسان و سهل سازد كه در دعاوي ايراني پس از گروگان نشان مي  برترامس خاطر .75

واي مـاهوي،  قبيـل احتمـال پيـروزي در دعـ       مبتني بر انصاف الزم است، از     اجراي   كه براي صدور ضمانت     بلكه ساير شرايطي  
  .ك باره ر اين  در. گرفته نشد سخت و كه بايد سفت آنچنان

Bertrams, supra note 59, 270-271, notes 58-61 and accompanying text. 
76. Zimmett, supra note 62, 946. 

  .ك همچنين ر
Freiherr von Marschall, "Recent Developments in the Fields of Standby Letters of Credit, Bank 

Guarantees and Performance Bonds", in (Christine Chinkin ed.), Current Problems of International Trade 

Financing 260, 282 (1983). 

كـه   گفته معروف اسـت  ال خوبي براي اينجربه دعاوي ايراني مثرسد ت نظر مي به «: نويسد فريهر ون مارشال در منبع فوق مي 
 مقام رسيدگي به مسائل ناشي از انقالب ايـران صـادر             كه در   آرايي. كند  حل مصرح، حقوق بد ايجاد مي       دعاوي دشوار و فاقد راه    

طـرح در ايـن آراء كـالً         اين آراء همواره بايست جويـا بـود كـه آيـا اسـتدالل م               در خصوص شود، و     دقت مطالعه   شد، بايست به    
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  .گردد   اصالح ارائه تعريفي مناسب يا ارائه معياري براي تقلب، فوراًاز طريقتقلب 
  
   قانون تجارت متحدالشكل اصالحي5 مطابق ماده امريكاموضع حقوق . ج

  كميته تحقيق   مالحظات و پيشنهادات. 1
 آغاز شود، كميته تحقيقـي      قانون تجارت متحدالشكل   5نظر در ماده     پيش از آنكه تجديد   

 اصالح اين مـاده     ر خصوص دگذشته را مطالعه كند و پيشنهاداتي را           قضائيگرديد تا رويه      تشكيل
هنگام اعمال قاعده تقلـب       به امريكاكه محاكم    هاي تقلبي   مورد معيار   كميته تحقيق در  . ارائه نمايد 

  :اند، مالحظات زير را ارائه داد  اجرا گذاشتهموردبه 
نظر دارند كه دفاع تقلب در معامله بايد مبتني بر رفتـار             شده بر اين نكته اتفاق       گزارش يآرا. 1 «
كـه از اصـل       ريـزد كـه اهـداف مـشروعي         اساس معامله را چنان بر هم مي       «طرناكي باشد كه    خ

  77.»تحقق نيست قابلرود، ديگر  استقالل تعهد گشاينده اعتبار انتظار مي
اسـت يـا    » تقلب آشكار  «شده در خصوص اينكه آيا مقصود از تقلب در معامله،              گزارش يآرا. 2 
انعطاف تقلب است، از حيث لفظ نه نتيجـه، بـا       قابلال معيار   يا اينكه مقصود اعم   » تقلب عمدي «

حـال بـه      عين  اند، در   انعطاف تقلب حمايت نموده    قابلكه از معيار       بيشتر آرايي  …يكديگر متفاوتند 
، نيـز    باشـد  لزوم اثبات تخلفي خطرناك كه معـادل بـا ارسـال محمولـه حـاوي زبالـه و آشـغال                   

  78.اند كرده تأكيد
تفسير شده كه مستلزم اثبات قـصد فعـل و اثبـات            نحوي    بهمعموالً  » ر معامله تقلب د  «دفاع  . 3 

اساس معامله پايه، هيچ مبناي ظاهري يا منطقي براي مطالبه وجـه اعتبـار     كه بر    اين شرط است  
  79.»ندارد  وجودنفع ذي از سوي

  
 نفـع   ذي از سـوي  نـوع تخلفـي        هر «كه     كميته تحقيق افزون بر اين، خاطر نشان ساخت       

اختالفات عـادي قـراردادي بايـد    . گردد نبايد باعث توقف يا معافيت از پرداخت وجه اعتبار اسنادي   
كامالً از تعهد ناشـي از اعتبـار اسـنادي جـدا       فصل شود و و  و متقاضي اعتبار حلنفع ذيبين خود  

اظهـار  واترهوس اختيار شـده،     ـ    كه در دعواي امري     كميته تدوين همسو با موضعي     80.»باقي بماند 
                                                                                                                                        

كـه بـه تـازگي        توجه بـه مـسائل اقتـصادي        قبول است، يا اينكه آيا ممكن است قاضي با ذهني متأثر از تصوير رهبري بي                قابل
  .  »كرده باشد يا خير اهللا خميني نمايش داده بوده، چنين رأيي صادر تلويزيون از آيت

77. Task Force Report, supra note 35, 1613. 

 :نمايد رش كميته تحقيق به رأي زير استناد ميگزا
Intraworld Industries Inc. v. Girard Trust Bank, 336 A.2d 316, 324 (1975). 
78. Id. at 1614. 
79. Id. at 1613. 

80. Id. at 1614. 
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بـا تقلـب در   ــ   سـازد    را مجاز مي قضائيكه دخالت     يعني رفتاري ـ     تقلب در اعتبار اسنادي    «: نمود
اينكه معيار   «همه، كميته تحقيق اذعان كرد        با اين  81.»ال دارد، يكسان نيست     كامن كه در  معنايي

 شـامل   مبهمـي مـصاديق    « زيـرا    82»اي نيـست    كنيم، كار ساده     الزم براي تقلب را چگونه تدوين     
 اما آنچنان خطرناك نيستند كـه توقـف          وجود دارد،  شوند،  كه خطا محسوب مي     رفتارهاي نادرست 

  :كميته تحقيق متذكر شد 83.»گردش عادي عمليات اعتبار اسنادي را توجيه نمايند
يا بـا   ،  داردال    كامن  كه در   كه تقلب در اعتبار اسنادي با تقلب در معنايي         كه اين احتمال   آنجا  از «

 و نظر به اهميـت فـراوان تعيـين معيـاري بـراي تقلـب        جدي است  گردد   ساير اقسام تقلب خلط   
كه حدود و ثغور تقلب را دقيقًا مشخص كند، كميته تحقيق معتقـد اسـت بايـد تـدبيري                     ينحو  به

نـوع    صـرف هـر   ] براي استناد به قاعده تقلب    [انديشيد كه طرفين معامله و محاكم هشيار باشند         
  84.»كند كفايت نمي تقلبي

  
معيـار   اعتبـارات اسـنادي تجـاري        در خصوص  دقيق نهايتاً پيشنهاد كرد كه باي     كميته تح 

 اعتبارات اسـنادي    در خصوص  85.شويم لئ اعتبارات اسنادي تضميني قا    مقابل تقلب متفاوتي را در   
 شـده اسـت يـا       هدف معامله پايه واقعاً فاقد ارزش      «تجاري بايد بر اين نكته تمركز نماييم كه آيا          

آيـا وجـه اعتبارنامـه       «بود كـه       اين خواهد  مسئله اعتبارات اسنادي تضميني     در خصوص  86.»خير
  87.»بدون وجود هيچ مبناي مشخصي مطالبه شده يا خير

  
  ) قانون تجارت متحدالشكل اصالحي5ماده (موضع قانون . 2

ي جلـسات بحـث و      كميته تحقيق و برگـزار      كميته تدوين پس از تأمل درباره پيشنهادات      
 قـانون    اصالحي 5حقوق اعتبارات اسنادي را در ماده          مورد آن، معيار تقلب در       مشاوره گسترده در  

  قـانون تجـارت متحدالـشكل       اصـالحي  5 از ماده    )109 ـ 5(بند  .  بيان داشت  تجارت متحدالشكل 
  :دارد مقرر مي

 باشد، يا پرداخت وجـه اعتبـار   رانهعمده مزو  طور مجعول يا به يكي از اسناد الزم  ...ه چنانچ. 1«
گـشاينده اعتبـار يـا متقاضـي       بـه زيـان   نفع  ذي از سوي آن سند ارتكاب تقلب عمده را         قابلم   در

                                                           
81. Id. at 1615. 

82. Id. 
83. Id. at 1614. 

84. Id. at 1615. 

85. Robert S. Rendell, "Fraud and Injunctive Relief", 56 Brooklyn L. Rev. 111, 113 (1990). 

86. Task Force Report, supra note 48, at 1615. 

87. Id. 
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 اختيار دارد سند مزبور را پذيرفته و        حسن نيت  گشاينده اعتبار با رعايت      …: اعتبار، تسهيل نمايد  
  .  ...كند  ت وجه خودداريوجه اعتبار را بپردازد يا از پذيرش اين سند و پرداخ

 يـا   اسـت عمده مزورانـه    طور  مجعول يا به  چنانچه متقاضي اعتبار ادعا كند يكي از اسناد الزم          . 2 
گـشاينده     بـه زيـان    نفع  ذي از سوي  ارتكاب تقلب عمده را      ،آن سند  قابلم   پرداخت وجه اعتبار در   

تواند گشاينده اعتبار را موقتـاً يـا          مينمايد، دادگاه صالحيتدار      اعتبار يا متقاضي اعتبار تسهيل مي     
اجـراي مـشابهي     آن منع نمايد يا ضمانت قبال درر  دائماً از پذيرش آن سند و پرداخت وجه اعتبا        

  88.»دهد را عليه گشاينده اعتبار يا اشخاص ديگر مورد دستور قرار
  

در  معيـار تقلـب      عنـوان   بـه را  » تقلب عمده   « قانون تجارت متحدالشكل    اصالحي 5ماده  
 امـا شـرح     89كنـد،   چه خود اين ماده تقلب عمده را تعريف نمي          اگر. اعتبارات اسنادي پذيرفته است   

 اعتبـارات   در خـصوص  .  نموده تا مفهوم اين اصطالح را روشن سازد         كوشش) 109 ـ 5(رسمي بند   
 سندكه جنبه متقلبانه  مستلزم آن است «دارد كه تقلب عمده  اسنادي تجاري، شرح رسمي بيان مي

 يا اينكه عمل متقلبانه نزد اشخاص دخيل در معامله پايـه اهميـت              نزد خريدار اساسي و مهم باشد     
  :دهد دست مي خصوص به   جهت تقريب به ذهن، شرح رسمي مثالي در اين90.»داشته باشد

 عدد بطـري    1000قرارداد متعهد است تعداد     موجب    به) فروشنده( اعتبار   نفع  ذي …فرض كنيد  «
طـري روغـن     عدد ب  998 اعتبار با علم به اينكه تعداد        نفع  ذي. ه خريدار تسليم كند   روغن ساالد ب  
 عـدد   1000نموده تعـداد       كند كه در آن قيد       ارائه مي  اي  حساب تجاري  داده، صورت   ساالد تحويل 

 تـايي   1000چنانچه كسر دو بطري از يك محموله        . كرده است   بطري حاوي روغن ساالد ارسال    
، اگرچـه ممكـن اسـت       نفـع   ذياساسي قرارداد پايه محسوب شود، عمـل          يربنيادي و غ    نقض غير 

لذا اين عمل، صدور دستور موقت منـع پرداخـت     رود و  نميشمار بهمتقلبانه باشد، اما تقلب عمده  
حساب تجاري با مشخصات فوق و تحويل تنها         برعكس، ارائه آگاهانه صورت   . سازد را موجه نمي  

  91.»نمايد آيد و صدور دستور موقت منع پرداخت را توجيه مي يحساب م  بطري تقلب عمده به5
  

اعتبارنامـه   در «دارد كـه       شرح رسـمي بيـان مـي       ، اعتبارات اسنادي تضميني   در خصوص 
                                                           

88. Revised UCC Article 5, § 109.  
  ).تأكيد در عبارات متن از ما است(

  .ك  همچنين ر.89
Paul S. Turner, "Revised UCC Article 5: The New US Uniform Law on Letters of Credit", 11 Banking & 

Finance L. Rev. 205, 225 (1996). 
90. Official Comment to Article 5 of the Uniform Commercial Code 1, 2nd para.  
91. Id. 
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 حـق مطالبـه     نفع  ذيظاهراً انتظار نرود     تقلب عمده رخ داده كه       نفع  ذي از سوي تضميني هنگامي   
 هـيچ مبنـايي دال بـر حـق مطالبـه وجـه اعتبـار        يـت امـر  در واقعيـا  وجه اعتبار را داشـته باشـد       

گرونـد ايـر       براي توضيح بيشتر اين مفهوم، شرح رسمي عبارت زيـر را از دعـواي              92.»ندارد  وجود
  :كند  وستايتز ايرالينز نقل ميطرفيت بهترنسفر 

ده عـام   كه بر قاع    توانند با استناد به استثناي مهمي        معموالً نمي  دادگاههاايم كه     ما همواره گفته   «
كـه در     طـور   همـان . كننـد   وارد شده، به صدور دستور موقت مبادرت      » عدم صدور دستور موقت    «

ـ           آنچنـان  ياسـت، تقلبـ   » تقلـب  «ور مربـوط بـه      دعواي آيتك نيز تشريح نموديم، اسـتثناي مزب
 كنـد    وجه اعتبار را دريافتدهد مي اجازه نفع ذي  و بهخطرناك كه آشكارا ناحق و ناعادالنه است 

ر دهد وجه اعتبا     اجازه نمي  نفع  ذيدهد كه معامله پايه به        نشان مي » وضوح  به « اوضاع و احوال     يا
اسـاس قـرارداد پايـه،     دهـد كـه بـر     يا اوضاع و احوال نشان ميدعواي آيتك. ك را مطالبه كند ر 

وضـاع و    يا قرارداد پايه و ا     همان. ك  ه اعتبارنامه را ندارد ر    حق مطالبه وج  » ظاهراً « حتي   نفع  ذي
يـت  واقع درمطلقاً هيچ مبنـايي       «نفع  ذي از سوي كند كه مطالبه وجه اعتبارنامه        احوال معلوم مي  

 نفـع  ذي يا رفتـار  امريكا دعواي شركت ديناميكس  همان،.ك همان، همچنين ر. ك ر. »امر ندارد 
ه اعتبـار   كه از استقالل تعهد گـشايند       ريزد كه اهداف مشروعي     هم مي  چنان اساس معامله را به     «
با نقل قول از دعواي شركت رومن       . (دعواي آيتك . ك  ر. »تحقق نيست  قابلرود، ديگر     نتظار مي ا

در ). با نقل قول از دعواي اينتراورد اينداسـتريز       (،  )1983 (نشنال بانك پيپلز    طرفيت  بهسراميكس  
  93.»كند تواند پرداخت وجه اعتبار را منع كه دادگاه مي اين موارد است

  
 و نه شرح رسمي آن،       قانون تجارت متحدالشكل    اصالحي 5 از ماده    )109 ـ 5(ند  بنه متن   

بنـابراين،  .  به اغفـال و فريـب بايـد بـه اثبـات برسـد              نفع  ذي داللت ندارد بر اينكه قصد       يك  هيچ
بيشتر به    « قانون تجارت متحدالشكل    اصالحي 5ماده  موجب    به» تقلب عمده  «كه    گفت   توان  مي

 94.»نفـع   ذيگذارد، توجه دارد تا بـه حالـت روانـي             كه تقلب بر معامله مي     يريشدت و وخامت تأث   
 از  )109 ــ  5(بنـد   . بخش اسـت     بسيار اميد   قانون تجارت متحدالشكل    اصالحي 5 ماده   نكته عمدة 

نـوع   «داشـته اسـت، بلكـه معيـار           حقوق اعتبارات اسنادي مقـرر        نه تنها معيار تقلب را در      5ماده  
                                                           

92. Id. at 3rd para, 1st sentence.  
93. Id. 

 :استكرده   عبارت مذكور را از دعواي زير نقل،شرح رسمي
Ground Air Transfer v. Westates Airlines, 899 F.2d 1269, 1272-1273 (1990). 
94. Buckley, supra note 47, at 97. 

 .ك همچنين ر
Task Report, supra note 48, at 1615. 



   مطالعه تطبيقي قاعده...  277

كه خاص   داشته؛ معياري     است نيز بيان   95»تقلب در اعتبار اسنادي    «كه همان    را» خاصي از تقلب  
در . اعتبارات اسنادي طراحي شده تا با ارتكاب تقلب در اين مكانيسم خاص تجـاري مبـارزه كنـد                 

 كميته تحقيق را پذيرفتـه       يشنهادات پ  قانون تجارت متحدالشكل    اصالحي 5انجام اين مهم، ماده     
  .كرده است واترهوس اتخاذ شد، تأييدـ  در دعواي امريو رويكردي را كه 

: بخـش نيـست     كامـل رضـايت      طـور    به )109 ـ 5(، يكي از ابعاد شرح رسمي بند        ذلك  مع
كه براي توضيح معناي معيار تقلب در دعاوي اعتبارات اسنادي تضميني ارائه شده، چنانكـه                 مثالي

گرونـد ايـر ترنـسفر        ل مذكور، يعني در دعـواي     در مثا .  نيست يالمصداق  كثير  بايد، مثال شاخص و   
كرده بود كه      وستايتز با شركت چارتر وان قرارداد اجاره هواپيما منعقد         96 وستايتز ايرالينز،  طرفيت  به
اي، هواپيما و خدمه در اختيار شركت چارتر وان         جهت پروازهاي اجاره  ) موجر(اساس آن وستايتز      بر
اد اجاره هواپيما شرط گرديد كه چارتر وان يك اعتبارنامه تضميني           در قرارد . داد  مي    قرار) مستأجر(
تعهدات ناشي از قـرارداد اجـاره هواپيمـا را          ) مستأجر(كند تا چنانچه چارتر وان           نفع وستايتز اخذ    به

توافـق شـد كـه مـوجر        . كنـد   ايفاء نكرد، وستايتز خسارات خود را از محـل آن اعتبارنامـه جبـران             
كنـد و بـه       اي براي مـستأجر ارسـال       ز از تاريخ تخلف از انجام تعهد اخطاريه       ظرف ده رو  ) نفع  ذي(

  .كننده اعتبارنامه ارائه نمايد هنگام مطالبه وجه اعتبارنامه يك نسخه از اين اخطاريه را به صادر
يك از طرفين ادعا كرد طرف ديگر        كرد و هر    كه اختالف بين طرفين قرارداد بروز       هنگامي
ـ  دائـر اقـدام مـوجر       قابـل م  ده اسـت، چـارتر وان در      كر  قرارداد را نقض    عـدم تحويـل يكـي از        ر ب

االجـاره و عـدم پرداخـت آن در سررسـيد از خـود                هواپيماهاي مورد اجاره، با كسر مقداري از مال       
كـرد وسـتايتز وجـه اعتبارنامـه را مطالبـه كنـد،         بيني مي   كه پيش   آنجا   العمل نشان داد و از      عكس
 منع وسـتايتز از دريافـت       ر ب دائردادگاه درخواست نمود دستور موقت مقدماتي       كرد و از      دستي  پيش

 اعتبـار در    نفـع   ذيرود    كه احتمـال نمـي       اين استدالل  ادادگاه بدوي ب  . نمايد  وجه اعتبارنامه صادر  
قرارداد پايه با متقاضي اعتبار دارد، پيروز شود، مبادرت به صدور دستور موقت             به    راجعكه   اختالفي

  :كه  اين استداللا يكم اين رأي را فسخ نمود، بقضائي اما دادگاه حوزه 97.نمود
نامـه را جهـت     درستي حق دارد بگويد كـه شـرايط مـصرح در اعتبار             به)  اعتبار نفع  ذي(وستايتز   «

 او ظرف ده روز از تاريخ تخلف از تعهد اخطاريه قـصور بـراي چـارتر وان                  ،مطالبه وجه دارا است   
طـور   بـه » ظـاهراً  «اساس قرارداد حـداقل    به آنكه وستايتز بر با توجه ز اين،   تر ا   مهم. …فرستاده

 وستايتز در شـمول اسـتثناي سـنتي      از سوي مشروع وجه اعتبار را مطالبه نموده، لذا مطالبه وجه          

                                                           
95. Dolan, supra note 25, at 7-47. 
96. Ground Air Transfer v. Westates Airlines, 899 F.2nd 1269 (1990). 
97. Id. at 1274. 
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  98.»]تا صدور دستور موقت موجه باشد[گيرد  جعل يا تقلب قرار نمي
  

گـردد كـه ايـن دعـوا          ترنسفر مـشخص مـي    گروند اير      با مطالعه وقايع موضوعي دعواي    
كه در آن بحث از مطالبـه احتمـالي            اختالفات قراردادي صرف است   به    مربوط  اي از دعاوي      نمونه

تقلـب   «رسد بـه  عوا اصالً تقلبي وجود نداشت، چه     در اين د  .  آمده است  ميان  بهوجه اعتبارنامه نيز    
نيـز  » عمده « بلكه آن تقلب     ،تقلب ديده شود   كه نه تنها در آن       يك مثال ويژه  حال،    هر به. »عمده
  .كند  درستي راهنمايي به» عمده «تواند ما را در فهم تقلب  مي، باشد

  
  متحدالشكل تجارت قانون  اصالحي5 ماده 109ـ 5 بند به راجع دعاوي مطالعه. 3

گـذرد، تقريبـاً       مـي  قانون تجـارت متحدالـشكل     5با آنكه فقط هفت سال از اصالح ماده         
 امريكاي دادگاهها 1997بار در سپتامبر ن اند و نخستي    اين ماده را پذيرفته    امريكاهاي    ي ايالت تمام

 مقـرر شـده، هنـوز       5 ماده   109 ـ 5وجود اين، معيار تقلب كه در بند           با. اين ماده را اعمال نمودند    
  99.چندان به بوته آزمون نهاده نشده است

 شـركت وسـترن     100ك سـوزرن اورگـون،     بان طرفيت  بهدر دعواي شركت وسترن شورِتي      
                                                           

98. Id. 
كه تـا ايـن اواخـر رسـيدگي شـده،             اي    مهمترين دليل اينكه بيشتر دعاوي    . شمرد  داليلي چند را بر   توان براي اين امر       مي .99

 كه اعتبارات اسنادي مطـرح در ايـن دعـاوي پـيش از              اند؛ چرا    قديم قانون تجارت متحدالشكل را اعمال نموده       5همچنان ماده   
علت ديگر ممكن است اين باشد كه پس از وضع ماده        . اند   اصالحي قانون تجارت متحدالشكل افتتاح شده بوده       5تصويب ماده   

  .ك ر. »كاهش يافته است  توجهي نحو قابل تعداد دعاوي مربوط به تقلب به « اصالحي قانون تجارت متحدالشكل، 5
James G. Barnes & James E. Byrne, "Letters of Credit: 1995 Cases", 51 Business L. 1417, 1425 (1996). 

 اصـالحي قـانون تجـارت متحدالـشكل         5 ماده   …هاي تأثير   نشانه «به گفته دو نويسنده فوق، كاهش تعداد دعاوي يكي از             بنا
  .ك ر. »است

Id. at 1418.  

هايي را براي دادگاهها در رسيدگي به  عمده، رهنمون  با بيان معيار تقلب      109 ـ 5اي منطقي است؛ چه اينكه بند         گفته، گفته   اين
تقلب  «اي همچون  كاربران اعتبارات اسنادي را خاطر جمع كرده كه اقامه دعوا بر مباني  اي از اين دست فراهم آورده، و   دعاوي
متحدالشكل با اسـتناد     اصالحي قانون تجارت     5كه پيش از تدوين ماده        نتيجه، اشخاصي    در. نخواهد برد    جايي  راه به » حكمي
رويه قضائي  «نگارندگان، در بخش . اند اساس چنين جهاتي متوقف شده  كردند، از اقامه دعوا بر      گونه مباني اقامه دعوا مي      به اين 

 3تنهـا  .  بـود 2002 ژوئـن  5 چندين مرتبه جستجو نمودند كه آخرين آنها در        (Lexis) بانك اطالعاتي لكسيز  » فدرال و ايالتي  
  :گرديد كه عبارتند از  خصوص يافت اين  دعوا در

Mid-America Tire v. PTZ Trading Ltd. Import and Export Agents, 2000 Ohio App. LEXIS 5402; 43 UCC 

Rep. Serv. 2d (Callaghan) 964 (2000); New Orleans Brass v. Whitney National Bank and the Louisiana 

Stadium and Exposition District, La. App. LEXIS 1764 (2002); and Western Surety Co. v. Bank of 

Southern Oregon, 257 F.3d 933 (1999); 2001 U.S. App. LEXIS 15565; 44 U.C.C. Rep. Serv. 2d 

(Callaghan) 1239 (2001). 
100. Western Surety Co. v. Bank of Southern Oregon, 257 F.3d 933; aff’d 2001 U.S. App. LEXIS 

15565; 44 U.C.C. Rep. Serv. 2d (Callaghan) 1239 (2001). 
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ن كه اين شركت در ايالـت واشـنگت   اي سازي بالك اك جهت پروژه شورِتي براي شركت ساختمان  
شـركت وسـترن شـورِتي      . نمود  هاي حسن اجراي قراداد صادر      نامه  در دست انجام داشت، ضمانت    

ال انجـام داشـت،     ح  سازي بالك اك در اورگون در       كه شركت ساختمان     اي  همچنين، براي پروژه  
هاي مزبـور،   نامه  ضمانت  قابل تضمين مت  منظور  به. دكر هاي حسن اجراي قرارداد صادر      نامه  ضمانت

. كرد نفع شركت وسترن شورِتي صادر   دو فقره اعتبارنامه تضميني به    ) خوانده(بانك سوزرن اورگون    
ساسـاً  ، ا مبلغ كـل اعتبارنامـه     شماره سريال، تاريخ صدور، تاريخ انقضاء و          از غيراين دو اعتبارنامه    
يـك بـه       از اين دو اعتبارنامه تضميني تصريح نشده بود كـه هـر            يك  هيچدر  . مشابه يكديگر بود  

كه در    اي  جام پروژه سازي بالك اك از ان      شركت ساختمان . يك از دو پروژه فوق ارتباط دارند       كدام
هـاي حـسن اجـراي قـرارداد          نامـه   كرد و وجه ضمانت     ن در دست اجرا داشت، تخلف     ايالت واشنگت 

 شركت وسترن شورِتي برواتي به بانك سوزرن ارگون ارائـه داد و وجـه هـر دو                  لذا. ديدمطالبه گر 
 دليلكرد به اين  بانك سوزرن اورگون از پرداخت وجه خودداري. اعتبارنامه تضميني را مطالبه كرد

حال اجرا بوده، صادر      در ارگون در  كه   اي  ها براي پروژه     از اعتبارنامه  كرده يكي   كه بانك تصور مي   
 ديگـر، بانـك معتقـد بـود ايـن دو      عبـارت   بـه [ن نـدارد     و هيچ ارتباطي به پروژه واشـنگت       شود  مي

تمام رهـا شـده، فقـط        كه صرفاً يكي از دو پروژه نا        حال اعتبارنامه براي دو پروژه جداگانه است و      
  ].باشد مطالبه مي ابلقوجه يكي از دو اعتبارنامه كه به آن پروژه مرتبط است 

 عليه بانـك سـوزرن اورگـون اقامـه          ،شركت وسترن شورِتي جهت امتناع ناروا از پرداخت       
كه بانك خوانده نتوانست ثابت نمايد اعتبارنامه ويژه پروژه خاصي است، دادگـاه             آنجا   از. دعوا كرد 

 قـانون تجـارت      اصـالحي  5 مـاده    109 ــ  5 مـذكور در بنـد       ،»تقلـب عمـده    «با استناد به معيـار      
  :در بخشي از رأي دادگاه آمده است. نفع خواهان رأي داد  بهمتحدالشكل

كـه چنانچـه پرداخـت وجـه بـرات           دارد  مـي   خصوص مقرر  قانون مربوطه ايالت ارگون در اين      «
توانـد بـا       را تسهيل نمايد، بانك گشاينده اعتبار مي       نفع  ذي از سوي شده ارتكاب تقلب عمده       ارائه

  . وجه برات صادره روي اعتبار اسنادي را نپردازدنيتحسن رعايت 
مضيق نحو    به يك دفاع قاطع در برابر تعهد ناشي از اعتبار اسنادي، بايد             عنوان  بهتقلب  حال،    هر به

واقعيت امر حق مطالبه وجه اعتبار را داشـته باشـد،              حتي ظاهراً يا در    نفع  ذياگر  . …تفسير شود 
  101.»بود پذيرش نخواهد لقاب دفاع عنوان بهديگر تقلب 

  
قـانون   109 ــ  5مـذكور در بنـد   » تقلب عمده «در اين رأي با آنكه دادگاه ظاهراً به معيار  

كه دادگاه در اين رأي اتخاذ نمـوده مـشابه موضـعي               استناد نمود، اما موضعي    تجارت متحدالشكل 
                                                           

101. Id.  
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  . گرديده استكه پيش از اين بررسي شد، اتخاذ» تقلب آشكار «كه در آراي مبتني بر  است
 و اسـتاديوم و نمايـشگاه       نـشنال  بانـك ويتنـي      طرفيـت   بـه س  در دعواي نيو اورلئان بـر     

س كه يك باشگاه ورزشي هاكي روي يخ بود براي استفاده از استاديوم             نيو اورلئان بر   102لوئيزيانا،
ن پرداخـت   تـضمي منظـور  بـه . كـرده بـود   اي را با استاديوم و نمايشگاه لوئيزيانا منعقد        قرارداد اجاره 

 درخواسـت نمـود يـك اعتبارنامـه         نـشنال از بانك ويتني    ) مستأجر(س   نيو اورلئان بر   ،االجاره  مال
االجـاره     پرداخت مـال   در خصوص . كند  صادر) موجر(نفع استاديوم و نمايشگاه لوئيزيانا        تضميني به 

مطالبـه وجـه    كرد و استاديوم و نمايـشگاه لوئيزيانـا اسـنادي را جهـت                اختالفي بين طرفين بروز   
شده حاوي اظهارات خالف واقع        اينكه اسناد ارائه    به  استناد اس ب ن بر نيو اورلئا . اعتبارنامه ارائه داد  

كـرد     جبران خواهد شد، از دادگـاه درخواسـت        قابل هاي غير   است و پرداخت وجه اعتبار باعث زيان      
  . درخواست او رد شد ليكن،نمايد   منع پرداخت وجه اعتبارنامه صادرر بدائردستور موقتي 

ـ      چهارم رأي دادگـاه بـدوي را تأييـد   قضائيدر مرحله پژوهش، دادگاه حوزه       ايـن  اكـرد ب
 قـانون تجـارت      اصـالحي  5 ماده   )109 ـ 5(طبق آنچه در بند     » اي  تقلب عمده  «كه هيچ     استدالل

تـصميم بـه    دادگاه مزبور در اتخاذ اين      . شود   در اين پرونده مشاهده نمي      تعريف شده  متحدالشكل
 بـويژه ،   قانون تجارت متحدالـشكل     اصالحي 5 ماده   )109 ـ 5(مذكور در بند    » تقلب عمده  «معيار  

گروند اير ترنـسفر را كـه پـيش از ايـن       كرد و بخش كاملي از عبارت رأي        شرح رسمي آن استناد   
ه تـوان بـه قاعـد       كه تنها هنگـامي مـي       نمود كه مضمون آن عبارت اين است       كرديم نقل    بررسي

يت امـر مطلقـاً هـيچ مبنـايي نداشـته           در واقع  «كه مطالبه وجه اعتبار اسنادي         تقلب استناد جست  
كـه از اسـتقالل      هم ريزد كه اهداف مشروعي     آنچنان اساس معامله را به      «نفع  ذييا رفتار   » باشد

ي در ايـن رأي، دادگـاه موضـع        103.»تحقـق نباشـد    قابـل رود ديگر     تعهد گشاينده اعتبار انتظار مي    
كه دقيقاً با رويكـرد آراي    همانند موضع دعواي شركت وسترن شورتي اتخاذ كرد، يعني رويكردي        

  .، مشابه است»آشكار «مبتني بر معيار تقلب 
زد تريدينگ    تي   شركت واردات و صادرات پي     طرفيت  به تاير   امريكا ـ در دعواي شركت ميد   

ت جنكو مشتركاً جهت خريد تايرهـايي بـا          تاير و شرك   امريكا ـ  شركت ميد  104ليميتد و نمايندگان،  
زد تريدينگ ليميتد عقد بيعي منعقد نمودنـد و مقـرر شـد       تي   با نمايندگان شركت پي    ،اوصاف ويژه 

زد   تـي   طـي مـذاكرات، نماينـدگان شـركت پـي           در.  اعتبار اسنادي پرداخت شود    طريق ازكه ثمن   
                                                           

102. New Orleans Brass v. Whitney National Bank and the Louisiana Stadium and Exposition District, 

La. App. LEXIS 1764 (2002). 

  .همراه آن و متن 93نويس شماره   بنگريد به زير.103
104. Mid-America Tire v. PTZ Trading Ltd. Import and Export Agents, 2000 Ohio App. LEXIS 5402; 

43 U.C.C. Rep. Serv. 2d (Callaghan) 964 (2000). 

  ).در اين دعوا، قاضي يانگ رأي را انشاء كرد؛ قاضي والش با اين رأي موافق، و قاضي والن داراي نظر مخالف بود(
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هـاي السـتيك بـه     قيمت حلقه و  كميت، كيفيتدر خصوصفات خاصي را تريدينگ ليميتد توصي  
 و قيمـت تايرهـاي      ارداد، مشخص شد كه كميت، كيفيت     پس از انعقاد قر   . داشتند  خريداران اظهار 

خريداران از دادگاه درخواست    . طبق نيست نيك با آنچه وعده داده شده بود، م         موضوع قرارداد هيچ  
دادگاه با استناد بـه اينكـه       . كند  منع پرداخت وجه اعتبار اسنادي صادر      ر ب دائرنمودند دستور موقتي    

انـد، بـا      كـذب و تقلـب عمـده گرديـده           نمايندگان فروشنده نسبت به خريداران مرتكب اظهـارات       
  .نمود  درخواست موافقت و دستور موقت صادر

دادگاه پژوهش، نخـست    . ، اين رأي در مرحله پژوهش با اكثريت آراء فسخ گرديد          ذلك  مع
پـس از    105؟» تفـسير شـود    … چگونـه بايـد    »تقلـب عمـده    «ح  اصطال «: كرد   را مطرح  سؤالاين  
طور مـضيق محـدود بـه         بايد به  «كه تقلب عمده      دهد  هاي طوالني دادگاه پژوهش پاسخ مي       بحث

يـا مطالبـه وجـه       106،»ريـزد   هم مـي    اساس معامله را به    …نفع  ذيكه تخلف     مواردي از تقلب شود   
سـان، دادگـاه پـژوهش همـان          بـدين  107.» باشـد  يت امر مطلقاً مبنايي نداشته    در واقع  «اعتبارنامه  

  .بودكرده كه دعواي نيو اورلئان پذيرفته   معيار تقلب اختياردر خصوصرويكردي را 
خـصوص   دادگاه پژوهش مخالف بود و در اين، قاضي والن با نظر اكثريت قضات     ذلك  مع

  :داشت اظهار
ب تقلب از تعهدات خـود مبنـي بـر          زد تريدينگ ليميتد با ارتكا      تي   اينجانب، شركت پي  نظر    به «
 اعتبار  نفع  ذيچنانچه  . …كرده است   تخلف»  و اعمال مراقبت   عدالت، دقت،   حسن نيت رعايت  «
 را رعايت نكند و نسبت بـه متقاضـي          حسن نيت در معامالت خود    ) زد تريدينگ  تي   شركت پي (

اعتبـار اسـنادي را     تـوان پرداخـت وجـه         گردد، مي   مرتكب تقلب )  تاير امريكاـ   شركت ميد (اعتبار  
  108.»متوقف ساخت

  
حـسن  رعايـت    « از تعهـدات     نفـع   ذيكردن تخلف     رسد قاضي والن با محسوب      مي  نظر به

كه براي او  ، در عين احترامي»تقلب عمده « ارتكاب  عنوان  به»  و اعمال مراقبت   عدالت، دقت،   نيت
 تقلـب عمـده     …كرده است   مايتمعناي بسيار موسع ح    ايراد تقلب به   «نامناسبي از      نحو   بهقائليم،  

                                                           
105. Id. 

106. Id. 

  :قاضي اين عبارت را از رأي زير نقل نموده است
Roman Ceramics Corp. v. People's Nat’l. Bank, 714 F.2d 1207, 1212 footnote 12 (C.A.3, 1983). 

 همراه آن، مورد  و متن26كه ما آن را در زيرنويس شماره  كرده است رأي فوق نيز به نوبه خود عبارت مذكور را از رأي زير نقل
  :ايم داده  بررسي قرار

Intraworld Industries, Inc. v. Girard Trust Bank, 461 Pa. 343, 359, 336 A.2d 316, 324-325 (1975).  

107. Id. 
108. Id. 
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 توضيح داده شده و در هـيچ جـاي ايـن            قانون تجارت متحدالشكل   )109 ـ 5(در شرح رسمي بند     
  109.»شود ديده نمي» حسن نيت «شرح، اصطالحي معادل با مفهوم 

تقلـب   « در اعمـال معيـار       امريكـا ي  دادگاههـا دهد كه     اين مرور اجمالي بر آراء نشان مي      
حسب ظاهر عموماً رويكردي مـشابه بـا           آمده، بر  قانون تجارت متحدالشكل   5كه در ماده    » عمده

كـه ايـن       بنابر موضعي  .اند  ، اختيار نموده  شد  كه قبالً مطالعه  » آشكار «رويكرد آراي مبتني بر تقلب      
واقعيت امر مطلقـاً       در «كه مطالبه وجه اعتبار اسنادي        اند صرفاً در موارد معدودي       پذيرفته دادگاهها

بـيش از حـد مـضيق و     «اين موضع، رويكردي . كرد  توان قاعده تقلب را اعمال   مي» نايي ندارد مب
تقلب  « قضات معيار ي ازبينيم بعض  است آنكه ميتر  كننده  كه نگران   اي  مسئلهاما   110.است» محدود
تعبيـر  »  و اعمـال مراقبـت     عـدالت ، دقـت،    حسن نيت رعايت   «را معادل با تخلف از تعهد       » عمده
  .نندك مي

باشـد    كـرديم، مـي     كه قبالً مطالعـه   » تقلب حكمي  «كه نزديك به معيار موسع        اين تفسير 
آنكه معيار يكنواخت و مناسبي زير عنـوان معيـار            گفت با   توان  سان، مي   بدين. كامالً نامناسب است  

شـده اسـت، همچنـان در          مقرر قانون تجارت متحدالشكل   5 ماده   )109 ـ 5(در بند   » تقلب عمده «
  . ديده خواهد شدامريكا معيار تقلب در در خصوصهاي متنوع و متبايني  نده نيز ديدگاهآي
  

  موضع حقوق بريتانيا. سوم
  

حقـوق    هـاي حقـوقي، قاعـده تقلـب را در        حقوق انگلستان نيز هماننـد بـسياري از نظـام         
ريتانيا هـيچ    در ب  ،امريكاخالف نظام حقوقي      ، بر ذلك  مع. شناخته است   رسميت اعتبارات اسنادي به  

 رويـه (الي    كامن  اين قاعده را صرفاً در    . ندارد  قاعده تقلب وجود   در خصوص اي    مقررات موضوعه 
 قاعده تقلب، دعواي يونايتد     در خصوص دعواي مشهور انگليسي    . توان يافت   انگلستان مي ) قضائي

در اين دعـوا     لرد ديپالك    ،باشد  مي 111كانادا  رويال بانك    طرفيت  به) اينوستمنتس(سيتي مرچنتس   
  :نظر نمود اظهار

كـه     و آن مـوردي اسـت  شـده وارد شـده   تهيك اسـتثناي شـناخ  ] استقالل اعتبار[كلي    بر اصل  «
كننـده    مطالبه وجه اعتبار اسنادي با تزوير و تقلب اسـنادي را بـه بانـك تأييـد        منظور  بهفروشنده  

به عدم صحت آن اسـناد علـم         كند كه صريحاً يا ضمناً حاوي تقلب عمده است و           اعتبار ارائه مي  
                                                           

109. James G. Barnes & James E. Byrne, "Letters of Credit: 2000 Cases", 56 Business L. 4 (2001), 

reprinted in Annual Survey of Letter of Credit Law & Practice 13, 18 (2002). 

110. Id. 
111. United City Merchants (Investments) Ltd. v. Royal Bank of Canada, [1979] 1 Lloyd's Rep. 267, 

[1981] 1 Lloyd's Rep. 604, [1983] A.C. 168.  
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كـه در آن، اسـتثناء مـذكور اعمـال شـده              اگرچه در ميان آراي معتبر انگليسي هيچ دعوايي       . دارد
يي تثبيت شده كه دعواي     امريكاكه در دعاوي      ها است    اما اين استثناء مدت    ،شود  باشد، ديده نمي  

پريـشن، از جملـه آنهـا     هـانري شـرودر بانكينـگ كور   طرفيت بهسزتجن » ساز  قاعده «مشهور يا   
  112.»است

  
 انگلـستان   حقـوق    كه عبارت فوق، بياني خالصه از جايگاه قاعده تقلـب در             گفت توان  مي

بـه    راجـع كليه دعاوي انگليسي       بعد عبارت مذكور تقريباً در     كه از آن زمان به      رو است   و از اين   است
اظهـارنظر فـوق نـشان داد كـه در          . گرفته اسـت     تقلب در اعتبار اسنادي، نقل و مورد استناد قرار        

سـنگ   «عالوه روشن ساخت رأي سـزتجن         و به  شود   شناخته مي  رسميت  بهعده تقلب   انگلستان قا 
  113.باشد مي» زمينه  اين  زيربناي حقوق انگلستان در

شده، محاكم انگليس چنـدان تمـايلي        دانسته   وجود آنكه قاعده تقلب در انگلستان معتبر        با
نظر مشهور لرد جنكينـز، قاضـي         اظهار. اند   اعتبار اسنادي از خود نشان نداده      به مداخله در عمليات   

 114 بريتيش ايمكس اينداستريز ليميتد    طرفيت  بهدادگاه پژوهش، در دعواي حمزه مالس و پسران         
  :نمايد ميلي را تبيين مي دليل اين بي

اي اسـت بـين       عاملـه شـده م    رسد كه گشايش اعتبار اسنادي تأييد       مينظر    بهكافي روشن     به قدر  «
نهـد، قطـع نظـر از هـر           بانك و فروشنده كاال كه تعهد مطلـق پرداخـت را برعهـده بانـك مـي                

 اينكـه آيـا كـاال مطـابق منـدرجات           در خصوص كه ممكن است بين خريدار و فروشنده          اختالفي
اين مكانيسم تجاري پيچيـده، بـر ايـن مبنـا قـوام يافتـه كـه                 .  مطرح باشد  ،قرارداد است يا خير   

كـه ايـن        صـحيح نيـست    من   نظر به. اي باشد   شده داراي چنين خصيصه     عتبارات اسنادي تأييده  ا
 …آن مكانيـسم  . …شده و ديرينـه را زيـر پـا گـذارد            دادگاه در دعواي حاضر اين رويه شناخته      

اگـر مـن   (خريدار باعث مسدود شدن وجـه      كامالً از كار خواهد افتاد اگر اختالف بين فروشنده و         
  115.»مورد آن افتتاح شده است گردد كه اعتبار در حسابي) كار ببرم هب  تعبير رابتوانم اين

  
ي انگلستان معموالً رويه عدم مداخله در عمليات اعتبار اسنادي را در            دادگاهها از آنجا كه  

  راحقوق انگلستان، برخـي مـسائل ديگـر     اند، الزم است پيش از بررسي معيار تقلب در     گرفته  پيش
معيـار  ) 1: (ائل عبارتنـد از اين مس . دهيم  گذارند، مورد اشاره قرار     قاعده تقلب تأثير مي   كه بر اعمال    

                                                           
112. [1983] A.C. 168, 183, per Lord Diplock. 

113. Raymond Jack et al., Documentary Credits (3rd edn 2001), 260. 

114. Hamzeh Malas & Sons v. British Imex Industriers Ltd., [1958] 2 QB 127. 
115. Id., 129. 
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  .نفع ذيلزوم تقلب ) 2( و اثبات
  

  معيار اثبات. الف
ي انگلستان با اصرار بر رويه عمومي عدم مداخله در عمليات اعتبارات اسـنادي،              دادگاهها

اند كه خواهـان      قلب وضع نموده و الزم دانسته     معيار اثباتي بسيار سنگيني را جهت اعمال قاعده ت        
ليميتـد  ) مركانتيل( هاربوتل   . دي .در دعواي آر  . وضوح در معامله تقلب رخ داده است        نمايد به   ثابت
  :نظر نمود كِر اظهار قاضي 116 وستمينستر ليميتد،نشنال بانك طرفيت به

 در سـاير مـوارد، محـاكم        ريمبگـذ  ، كه بانك از آن مطلع باشد      يموارد احتمالي تقلب آشكار   از   «
 چنانچـه بـراي ايـشان       تـا گذارند    مي را به خود بازرگانان وا    ] پايه[اختالفات ناشي از قراردادهاي     

 در. …كننـد   فصل  و  حلطريق دادخواهي يا داوري       ازفراهم باشد يا در قرارداد شرط كرده باشند،         
جبرانـي لطمـه     قابـل رز غير طـ  المللـي بـه     غير اين صـورت، اعتمـاد و اطمينـان در تجـارت بـين             

  117.»بيند مي
  

 بانـك   طرفيـت   بـه  ريكـوردز ليميتـد      ديسكانتدشواري احراز اين معيار اثباتي، در دعواي        
كه يك خريـدار انگليـسي بـود بـا         در اين دعوا خواهان   . يافته است  خوبي نمود   به 118باركليز ليميتد 

 825فحه گرامـافون و      صـ   عدد 8625يك شركت فرانسوي به نام پروموديسك براي خريد تعداد          
به بانك خوانده دستور داد كـه يـك         ) خواهان(خريدار  . كرد  صوت عقد بيعي منعقد    عدد نوار ضبط  

كـه ظـاهراً منطبـق بـا كـاالي مـورد               كااليي ،فروشنده. كند   نفع فروشنده افتتاح    اعتبار اسنادي به  
حسب ظاهر مرتب بودند، بـه        ركه ب    اسنادي همراه  بهكرد و براتي را        رسيد ارسال   مينظر    بهسفارش  

با رسيدن كاال به مقـصد،      . كننده اعتبار واقع در پاريس ارائه داد و بانك آنها را پذيرفت             بانك تأييد 
 كاال مـشخص سـاخت      بازرسي. كرد  بانك گشاينده اعتبار بازرسي   حضور نماينده     درخريدار كاال را    

 عدد كارتن با آشـغال يـا پوشـال      5،  استالي  كه دو عدد از آنها خ        دارد   عدد كارتن وجود   94 «كه    
هاي صفحه گرامافون و سه جعبه از نوارهاي ضبط صوت   تعداد بيست و پنج عدد از جعبهوپرشده 

 عـدد نـوار   518 عدد نوار ضبط صوت مورد سـفارش تنهـا   825 جاي  بهاستشده  طور ناقص پر  به
 75شـده،   نوار ضبط صوت تحويـل  518از ميان تعداد و   …دارد قاب نوار وجود     25ضبط صوت و    

 275 صفحه گرام مـورد سـفارش، تنهـا          8625از ميان   همچنين   …نيستدرصد مطابق سفارش    
ــفارش   ــابق س ــدد مط ــفارش  اســت وع ــق س ــه طب ــست بقي ــاالي وازدهني ــا ك ــت و ي ــا  اس  ي

                                                           
116. R. D. Harbottle (Mercantile) Ltd. v. Nat’l Westminister Bank Ltd., [1977] 2 All ER 862. 

117. Id., 870.  

118. Discount Records Ltd. v. Barclays Bank Ltd., [1975] 1 All ER 1071. 
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  119.»نرفتني فروش
كه   براتيكرد گشاينده اعتبار را از پرداخت وجه          خريدار با استناد به دعواي سزتجن تالش      

 سازد و ادعا نمود كه فروشنده مرتكب تقلب         منعنموده بود،      روي اعتبار اسنادي صادر    فروشنده بر 
كرده، بين دعواي حاضر    قاضي مرگاري از دادگاه چانسري ديويژن ادعاي خريدار را رد         . شده است 

  :داشت  گرديد و اظهار  و دعواي سزتجن قائل به تفاوت
علـت   بهدر دعواي سزتجن دادرسي مشتمل بر درخواست رد دادخواست كه  الزم به توجه است  «

از اين روي، دادگاه ناگزير بود وقايع مـذكور در دادخواسـت را حقيقـت               . عدم ذكر سبب دعوا بود    
در . لذا دادگاه با تقلب محرز سـروكار داشـت    در دادخواست، ادعاي تقلب شده بود و  . فرض نمايد 

.  بلكـه صـرفاً ادعـاي تقلـب مطـرح اسـت            ،ندارد   محرزي وجود هيچ تقلب   دعواي حاضر مسلماً    
مـورد موضـوع     رود هيچ دليلي در     كه انتظار مي    گونه كه با موضوع ارتباطي ندارند، همان       خواندگان

كـه پروموديـسك يـك طـرف آن           رسد هر دعـوايي     مينظر    به، بعيد   در واقع . اند  تقلب ارائه نداده  
 بايد بر ايـن اسـاس   مسئلهبنابراين، . فصل اين موضوع باشد  و نباشد، دربردارنده دليلي براي حل    

  120.»فيصله يابد كه در دعواي حاضر تقلب ادعا شده اما به اثبات نرسيده است
  

) گشاينده اعتبار (ثالث     حضور شخص    در دعواي دسكنت ريكوردز، خريدار دليل خود را در        
جالـب  . هـاي خـالي اسـت       يا كارتن اي از كاال آشغال       نمود بخش عمده    كرد كه ثابت مي      تحصيل

ندارد، بلكه صـرفاً ادعـاي تقلـب مطـرح       اي وجود   شده تقلب ثابت  «كه دادگاه رأي داد        توجه است 
» صـرفاً ادعـاي تقلـب      «شود خواهـان      گفته مي    اي   در يك چنين پرونده    با توجه به اينكه   . »است

ار اسنادي اثبات تقلب تا چه پايـه        اعتب نموده، تصور اينكه در محاكم انگلستان در دعواي تقلب در         
  .بود  دشوار است، ديگر چندان مشكل نخواهد

  
  نفع ذي از سويلزوم ارتكاب تقلب . ب

 در ارتكاب تقلب يا اطـالع او        نفع  ذيحقوق انگلستان براي اعمال قاعده تقلب، دخالت          در
ارتكاب يافته باشد،  نفع ذي شخصي غير از  از سوي  ديگر، اگر تقلب     عبارت  به. از تقلب شرط است   

ايـن معنـا در دعـواي       . چند در معامله تقلـب وجـود دارد          توان قاعده تقلب را اعمال نمود، هر        نمي
واي ـ و دعـ   121كانـادا     بانـك     رويــال  طرفيـت   بـه ليميتد  ) وستمنتسـاين(د سيتي مرچنتس    ـيونايت

                                                           
119. Id., 1073.  

120. Id., 1074.  
121. United City Merchants (Investments) Ltd. v. Royal Bank of Canada, [1979] 1 Lloyd's Rep. 267, 

[1981] 1 Lloyd's Rep. 604, [1983] A.C. 168.  
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 بـه   خـوبي   بـه  122) محـدود  مسئوليتبا  (كوتر فلشورتريبس      شركت گروند  طرفيت  بهمونترود ليميتد   
كه وقايع موضوعي اين دو دعوا جديد است و مباحـث مطـرح در                آنجا   از. كشيده شده است    تصوير

تفـصيل در     اين دعـاوي بـه     يدو   نمايد هر   مداقه است، شايسته مي    قابلآن در تكامل قاعده تقلب      
  . شوداينجا مطالعه

  
  دعواي يونايتد سيتي مرچنتس. 1

در كـه در ايـن دعـوا           وقايع موضوعي بديع آن و اسـتداللي       جهت دعواي يونايتد سيتي به   
گالس فـايبر     در اين دعوا، شركت انگليسي     123.ثالث ارائه شده، شهرت دارد       تقلب شخص  خصوص

گالس با يك شركت پرويي به نام شـركت           اند اكويپمنت ليميتد براي فروش يك خط توليد فايبر        
 يـك اعتبـار اسـنادي       از طريـق  مقرر شـد ثمـن      . كرد  فوئرزوس قرارداد بيعي منعقد   رسهامي ويترو 

كانتيننتـال پـرو افتتـاح و       بانك سـهامي  از سوي اعتبار اسنادي مزبور    . شود  فسخ پرداخت  قابل غير
فروشـنده و   (گالس فايبر اند اكويپمنت ليميتد        شركت. گرديد  كانادا تأييد    توسط بانك شاهنشاهي  

                                                           
122. Montrod Ltd. v. Grundkotter Fleischvertriebs GmbH., [2001] EWCA Civ. 1954, [2002] 3 All ER 

697, [2002] 1 All ER (Comm.) 257, [2002] 1 WLR 1975. 
  .ك باره اين دعوا ر  براي مطالعه بيشتر در.123

Xiang Gao, "The Identity of the Fraudulent Party under the Fraud Rule in the Law of Letters of Credit", 

(2001) 24 U. New South Wales L. J. 119, at 128 et seq.  

كـه    باشـد، و آن موضـوع ايـن اسـت            حقوق اعتبارات اسنادي نيز مـي      در خصوص اين دعوا متضمن يك موضوع مهم ديگري        
شركت سهامي ويتروفوئرزوس   . االجرا است يا خير      پرداخت وجه اعتبار اسنادي الزم     مشروع باشد، آيا تعهد     چنانچه معامله پايه نا   

كرد و فروشنده موافقت نمـود كـه در اسـناد مربوطـه      درخواست) فروشنده(گالس فايبر اند اكويپمنت ليميتد      از شركت ) خريدار(
كه ارتباط نزديكـي بـا خريـدار          مستقر در ميامي  نفع يك شركت امريكايي       المسمي اعالم شود و مبلغ مازاد به        ثمن دو برابر ثمن   

موجب آن خروج ارز از كشور پرو و انتقال آن به  كشور پرو بود كه به كنترل ارزي علت اين امر، فرار از مقررات. گردد داشت حواله
گـالس فـايبر    ركتو ش) خريدار(لذا، استدالل شد كه معامله پايه بين شركت سهامي ويتروفوئرزوس        . اياالت متحده ممنوع بود   

كنتـرل    باشد؛ چه اينكه اجراي اين قرارداد مخـالف بـا مقـررات             اجرا مي   قابل  يا غير /مشروع بوده و    نا) فروشنده(اكويپمنت ليميتد   
اين استدالل در مرحله رسيدگي بدوي تماماً مقبول افتاد، اما در         . است) 1946(نامه برتون وودز      كشور پرو و احكام موافقت      ارزي

گرديد؛ بدين معنا كه پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي مجاز دانسته شـد، و                  ژوهش جزئي از اين استدالل پذيرفته     مرحله پ 
دادگاه بدوي رأي داد كه عقد بيع بين خريدار و فروشنده يك قرارداد مبادله ارز شـمرده                 . گرديد  پرداخت بخشي ديگر از آن منع     

 ترتيب اثر   در واقع و پرداخت وجه اعتبار اسنادي      »  كه در پوشش بيع پنهان شده است       يك مبادله ارزي بوده    «شود، زيرا آن      مي
) 1946(نامه برتـون وودز       كشور پرو و احكام موافقت      كنترل ارزي   كه مخالف مقررات    دادن به مفاد يك قرارداد مبادله ارزي است       

دادگاه پژوهش با اين نكته كه درون عقـد بيـع       . اجرا است   قابل  لذا، دادگاه بدوي رأي داد كه معامله اعتبار اسنادي غير         . باشد  مي
اي بوده كه براي فرار از        حيله» جزء الينفك  «موافق بود و رأي داد كه اعتبار اسنادي         » يك معامله ارزي پنهان شده     « در واقع 
نبود، نافـذ   لف قوانين پروذلك، دادگاه پژوهش آن بخش از عقد بيع را كه مخا     مع. كنترل ارزي پرو انديشيده شده است       مقررات

مجلـس اعيـان رأي دادگـاه    . كند  اعتبار اسنادي مطالبه از طريق شناخت و به خواهان اجازه داد كه ثمن دستگاههاي ارسالي را            
كه بحث از اين موضوع از حوصله مقاله حاضر خارج است، بيش از ايـن                 آنجا  از. كرد    اين موضوع تأييد   در خصوص پژوهش را   
  .ك  اين موضوع براي نمونه ردر خصوصبراي مطالعه تفصيلي . ردازيمپ بدان نمي

Linda C. Cansler, "International Letters Of Credit - The American Accord Case - Fraud Exception 

Limited", (1982) 17 Texas Int’l L. J. 229, 241; Gerald T. McLaughlin, "Letters Of Credit and Illegal 

Contracts: The Limits of the Independence Principle", (1989) 49 Ohio State L. J. 1197. 
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ع ناشي از اين اعتبار اسنادي را به شركت يونايتد سيتي  و مناف  كليه حقوق، امتيازات  )  اعتبار نفع  ذي
 از آن يا پـيش از  1976 دسامبر 15مطابق قرارداد بيع، محموله بايد در تاريخ       . داد   مرچنتس انتقال 

 تكميل تجهيزات موضوع قرارداد، شركت فروشنده آنها        محض  به. گرديد  لندن به كاالئو ارسال مي    
كه بايـد در      كه با آنها طرف حساب بود، فرستاد و جزئيات مندرجاتي            نقل  و  را براي نمايندگان حمل   

 كـه ايـشان   ،شد، از جمله آخرين مهلت ارسال بار را به نمايندگان حمل دسـتور داد     بارنامه قيد مي  
 بارگيري بـود،    مسئولنيز به نوبه خود درج اين جزئيات را به آقاي بيكر كه يكي از خدمه شركت                 

 دسـامبر  15گرديد نه در تاريخ       دسامبر ارسال  16 اين تفاصيل، كاال در تاريخ       با همه . اعالم داشتند 
  لـذا  ،رديـد گ  متوجـه ايـن تزويـر     ) كننـده اعتبـار     تأييد(كانادا    رويال بانك   بود و      كه در قرارداد مقرر   

  .كه اسناد جهت مطالبه وجه ارائه شد، بانك مزبور اسناد را نپذيرفت هنگامي
 قابـل م  خوانـدگان در  . كـرد   اروا از پرداخت وجه اعتبار اقامه دعوا      جهت امتناع ن   خواهان به 

 دسامبر بارگيري نشده، مزورانـه      15كه كاال در تاريخ       حيث   شده از اين    نمودند كه اسناد ارائه      دفاع 
هـا در   آقاي بيكر نماينده خواهـان  « رأي داد كه     نيژقاضي موكاتا از دادگاه كوئينز بنچ ديو      . است

، و در ارائـه     ] فعل يا ترك فعـل او باشـند        مسئولها    تا خواهان [دور بارنامه نبوده است     تنظيم و ص  
سـبب  ة  قاضي مزبور با اسـتناد بـه قاعـد         124.»ها رخ نداده است     جانب خواهان    اسناد هيچ تقلبي از   

  :گرفت  كرد و نتيجه  دفاعيات خواندگان را مردود اعالممتقلبانه موجد حق اقامه دعوا نيست 
كنـد، خـود شخـصاً مرتكـب          موجب اعتبار اسنادي ارائه مـي       به كه اسناد را     اي  چه فروشنده چنان «

سبب متقلبانه موجـد حـق اقامـه        ة  اساس قاعد   اخالقي شده باشد، بر     تقلب يا رفتار نادرست و غير     
كـه ظـاهراً       اسـنادي  قبـال  درتوان بانك را مجاز دانست از پرداخت وجه           حق مي   ، به دعوا نيست 

جانـب      در پرونـده حاضـر هـيچ تقلبـي از           معتقدم اما. كند   شروط اعتبار است، خودداري    مطابق با 
هنگام ارائه اسناد از اينكه تاريخ       ها به   كنم كه خواهان     احساس نمي  در واقع ها رخ نداده، و       خواهان

 حـق   …هـا    خواهان …اينجانبنظر    بهبنابراين،  . …اند  ها كذب است، اطالع داشته      روي بارنامه 
  125.»كنند   سابق وجه اعتبار را مطالبهنفع ذي  مقامي  به قائمدارند

  
كه   دادگاه پژوهش استدالل نمود نيابتي    . گرديد   رأي دادگاه بدوي در مرحله پژوهش فسخ      

 اسناد اصل و    در قبال كه بانك وجه را       متقاضي اعتبار به بانك اعطاء نموده تنها ناظر به اين است          
از كه تقلـب       و اين واقعيت   باشد  ين دستور نبوده و معتبر نمي     طابق ا اسناد مجعول م  . صحيح بپردازد 

كه بانـك، دفـاع تقلـب را در            ارتكاب يافته است مانع از آن نيست       نفع  ذيثالثي بجز      شخص سوي
                                                           

. Queen's Bench Division. 

124. [1979] 1 Lloyd's Rep. 267, 278. 
125. [1979] 1 Lloyd's Rep. 267, 278.  
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.  اسناد مجعول موجه اسـت    در قبال هذا، امتناع بانك از پرداخت وجه         علي. كند    مطرح نفع  ذيبرابر  
  :شتدا قاضي لرد آكنر اظهار

بـه  ) متقاضي اعتبار (كرد كه خريدار      توان فرض   ديگري توافق شده باشد، نمي    نحو    بهمگر اينكه    «
اگـر اسـناد   . كـه بـه جعليـت آن علـم دارد بپـردازد      بانك اجازه داده باشد وجه را در برابر اسنادي        

نـين  دستورات خريـدار بـه بانـك بايـد چ         . كه آن اسناد اعتباري ندارد       مجعول باشد، واضح است   
  .…تفسير شود كه خريدار الزم دانسته فقط اسناد معتبر پذيرفته شود

كه بايد در تعيين اينكه سند مطابق شروط اعتبار است يـا نيـست، مبنـاي                   اين ماهيت سند است   
چنانچـه نظـر اينجانـب مبنـي بـر اينكـه            . …كننده سند   گيرد نه هويت صادر      گيري قرار   تصميم

كننده   ند سند مطابق شروط اعتبار است يا نيست نه هويت صادر          ك  كه تعيين مي    ماهيت سند است  
هـا توسـط      كه چنانچه بانـك مطلـع باشـد بارنامـه           سند، صحيح باشد مقتضاي اين نظر آن است       

منطبـق    مزورانه تنظيم شده است، بانك مكلف اسـت آن سـند را سـند غيـر               نحو    بهثالث    شخص
  126.»ت خود خريدار مرتكب تقلب شده استياف كه اگر اطالع مي  محسوب نمايد به همان طريق

  
، و حـق    )گنـاه   بي (حسن نيت   مسائل توزيع زيان بين اشخاص با      همچنيندادگاه پژوهش   

. داد  ثالث، مورد بررسي قرار      شخص از سوي  ارتكاب تقلب    در صورت گشاينده اعتبار را       وثيقه بانك 
  :داشت  استفنسون اظهارقاضي لرد) گناه توزيع زيان بين اشخاص بي( نخست مسئله در خصوص

  بـراي تهيـه اسـنادي   نفع ذيچنانچه . نمايد  اعتماد مي نفع ذيبانك براي ارائه اسناد صحيح به   «
هـاي درگيـر مهـم        كليه طـرف    كند، براي    كند ناگزير باشد به اشخاص ديگر مراجعه        كه ارائه مي    

 و اگـر    باشـد  ر نيز مطابقت داشـته    قعيت امو كه آن اسناد نه تنها با مقررات اعتبار، بلكه با وا             است
كه در تهيه اسناد دخيلند، اسناد داراي          يك از اشخاصي     وجود قصد اغفال و فريب نزد هر      علت    به

 را  نفـع   ذيگنـاه،     كه در مقام انتخاب بين دو شخص بـي         بينم  چنين ويژگي نباشد، من صالح مي     
  127.»)متقاضي اعتبار(انك كنم نه بر بانك يا مشتري ب  برگزينم و زيان را بر او تحميل

  
 از سـوي  ارتكـاب تقلـب   صـورت  در نفـع   ذيحـق وثيقـه     ( دوم   مـسئله  در خصوص و اما   

  :داشت  قاضي لرد آكنر بيان) ثالث شخص
هـاي   شـرط   نمود مگر اينكه كليـه پـيش      ملزمتوان بانك را به پرداخت وجه اعتبار اسنادي           نمي «

 در قبـال  ايد مكلف به قبـول و پرداخـت وجـه           الزم براي پرداخت وجه اجرا شده باشد و بانك نب         
اگر نظري بجز اين بدهيم، گشاينده اعتبار       . اي بيش نيستند    كه علم دارد كاغذ باطله      اسنادي باشد 

                                                           
126. [1981] 1 Lloyd's Rep. 604, 628-9. 
127. Id., 620. 
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كه يكـي از    اي  حق وثيقه،ايم گردانيده  پرداخت وجه دارد، محروم     قابلم  كه در    اي  را از حق وثيقه   
  128.»رود مي  شمار بهعتبار اسنادي  ااز طريقخصايص اصلي روش تأمين مالي 

  
بر اين، دادگاه پژوهش با استناد به اصل انطباق دقيق اسـناد معتقـد بـود كـه رأي                    افزون

  :به گفته دادگاه پژوهش. نهد دوش بانك مي  غريبي را بر  قاضي موكاتا نقش عجيب و
 در تـاريخ     واقـع  درآالت    ماشـين .  بود 1976 دسامبر   15آالت    آخرين مهلت براي ارسال ماشين     «

در بارنامـه   )  دسـامبر  16(گرديد و چنانچه فرضـاً همـان تـاريخ واقعـي               ارسال 1976 دسامبر   16
كـه اسـناد بايـد از هـر جهـت بـا        اين قاعده دقيقعلت   بهشد، بانك      تاريخ حمل قيد مي    عنوان  به

 …كرد    اري مي ارائه آن اسناد خودد      مقابل   از پرداخت وجه در    شروط اعتبار اسنادي منطبق باشند    
 16ارسـال بـار را      درستي و صادقانه تـاريخ         چنانچه سند به   ،بود اين حكم عجيب و غريب خواهد     

كـه     درحـالي   اگـر سـند     و كنـد    ملزم باشد از پرداخت امتناع      بانك  با اين وجود   دسامبر نشان دهد  
ـ    15 به دروغ تاريخ ارسال بـار را          دسامبر است،  16تاريخ واقعي ارسال بار        و شان دهـد   دسـامبر ن

  129.»دارد مكلف باشد وجه اعتبار را بپردازد  رغم اينكه بانك از اين تزوير اطالع به
  

كـه قاضـي موكاتـا در      كرد و دوبـاره بـه رأيـي         مجلس اعيان رأي دادگاه پژوهش را نقض      
 130را انـشاء نمـود،    ) مجلـس اعيـان   (لرد ديپالك كه رأي دادگاه      . مرحله بدوي داده بود، بازگشت    

 مبنـاي اعمـال     عنـوان   بـه ،  سبب متقلبانه موجد حق اقامه دعوا نيست      استناد به قاعده     با   همچنين
اجـرا نيـست، زيـرا تقلـب توسـط يـك        قابـل ايـن دعـوا     قاعده تقلب، رأي داد كه قاعده تقلب در      

  :داشت  لرد ديپالك اظهار.  از آن مطلع باشد، ارتكاب يافته استنفع ذيآنكه  ثالث و بي شخص
  قاضي موكاتا رأي داده اسـت . گيرد واي حاضر در شمول استثناي تقلب قرار نمي      حال، دع   به هر  «

 تـاريخ واقعـي     عنـوان   بـه كـه آقـاي بيكـر در بارنامـه            كه فروشندگان از عـدم صـحت تـاريخي        
گمـان    فروشـندگان . انـد   اطـالع بـوده     كشتي امريكن اكورد قيد نموده، بـي         روي   كاال بر   بارگيري

 يا تاريخي پـيش از آن،  1976 دسامبر   15كاال واقعاً در       يخ واقعي است و   كردند اين تاريخ، تار     مي
  …شده بود، بارگيري شده است  كه در اعتبار اسنادي الزم دانسته

را بـه وجـود نادرسـتي در اسـناد الزم     ) نفع ذي(كه براي اعمال قاعده تقلب، علم فروشنده   نظري
وده و آن را به موجودي زائـد و مـزاحم تبـديل    شمارد، به گرمي از استثناي تقلب استقبال نم    نمي

                                                           
128. Id., 628.  
129. Ibid, per Griffith LJ.  

  . لرد فرازر، لرد راسل، لرد اسكارمن، و لرد بريج با رأي مزبور موافق بودند.130
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  131.»كرد  خواهد
  

كننده اعتبار قانوناً مكلـف نيـست وجـه      كرد كه بانك تأييد     كانادا استدالل مي    رويال بانك   
 يـك   در خصوص  بپردازد كه حاوي اظهارات نادرست       نفع  ذي اسنادي به    در قبال اعتبار اسنادي را    

امـا، لـرد    .  با شروط اعتبـار باشـند       مطابق حسب ظاهر   ف بر چه اسناد موصو    واقعيت مهم است، اگر   
 مطـابق   دليـل كـه   كـرد بـه ايـن          كانادا را نپذيرفت و مردود اعالم       رويال بانك   ديپالك استدالل   

شـده    كـه اسـناد ارائـه       همـين ) .پـي .سي.يو(عادات متحدالشكل اعتبارات اسنادي      مقررات عرف و  
د بانك مكلـف اسـت وجـه اعتبـار اسـنادي را بـه               حسب ظاهرشان با شروط اعتبار منطبق باش        بر

  :داشت  باره اظهار اين  لرد ديپالك در.  بپردازدنفع ذي
 تعهـد قـراردادي بانـك    ،شده فسخ و تأييد قابل  در يك اعتبار اسنادي غير     ،هيچ شك و ترديد     بي «

متقاضـي  (خريـدار   برابـر    گـشاينده اعتبـار در       بانك گشاينده، و   بانك  قابلم  كننده اعتبار در    تأييد
گردنـد كـه     كنند تا مطمئن  شده را با مراقبت معقولي بررسي كه كليه اسناد ارائه      اين است ) اعتبار

اين صورت وجـه    باشد، و در  منطبق با شروط و تعليقات اعتبار مي    حسب ظاهرشان   بر اسناد مزبور 
، بپردازند، يـا چنانچـه در اعتبـار         كه اسناد را ارئه داده    ) ينفع  ذي(اي    مقرر در اعتبار را به فروشنده     

نموده قبول يا بدون حـق رجـوع بـه             صادر) نفع  ذي(شده باشد، براتي را كه فروشنده         چنين مقرر 
عـادات    و  ايـن معنـا در آخـرين ويـرايش عـرف      ). تنزيل بدون حق رجـوع    (كنند     براتكش تنزيل 

  132.»…نيز بيان شده است) .پي.سي.يو(متحدالشكل اعتبارات اسنادي 
  

نظـر از      اينكه بانـك حـق دارد صـرف        مبني بر نهايتاً لرد ديپالك حكم دادگاه پژوهش را        
 كرد و نظر     كند، مردود اعالم    هويت متقلب، از پرداخت وجه اعتبار در برابر اسناد مجعول خودداري          

ك لرد ديـپال  . داد در اين دعوا ذكر تاريخ مقدم بر تاريخ واقعي در بارنامه باعث بطالن سند نيست                 
  :داشت  خصوص بيان  در اين

شده و قياسي فراهم آورده كه مقدمه و نتيجه   دادگاه پژوهش در اين دعوا به خلط مبحث دچار         «
كننده اعتبار    كرده كه بانك تأييد      دادگاه پژوهش از اين مقدمه آغاز     . آن با يكديگر ارتباطي ندارند    

كند، حتي     ه به جعليت آن علم دارد، خودداري      ك   اسنادي  قابلم  تواند از پرداخت وجه اعتبار در       مي
 دادگـاه پـژوهش     ،از ايـن مقدمـه    . بـه واقعيـت امـر جاهـل باشـد         )  اعتبـار  نفع  ذي(اگر فروشنده   

كننـده اعتبـار را از تعهـد          ثالث بانك تأييد      شخص از سوي كه اگر ارتكاب جعل       گرفته است   نتيجه
                                                           

131. [1983] A.C. 168, 184.  

  . شود كه كاال روي آن بارگيري شده بود، دعواي امريكن اكورد ناميده مي اي اين دعوا غالباً به نام كشتي
132. [1983] A.C. 168, 184. 
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  شـخص از سـوي داند، پس ارتكاب تقلـب  گر معاف مي)  اعتبارنفع ذي(پرداخت وجه به فروشنده    
  .ثالث نيز بايد همين نتيجه را داشته باشد 

كـه در رأي دادگـاه پـژوهش آمـده صـحيح              اسناد مجعول به    راجعخواهم بگويم مقدمه      من نمي 
باطـل   كه به سبب جعلي بودن، سند فاقـد هرگونـه اثـر حقـوقي بـوده و                   موردي  است، حتي در  

 در قبـال  كننـده اعتبـار       اي براي بانك تأييـد       ارزش نداشته باشد وثيقه    رود و در نتيجه    مي شمار  به
 مـسئله دهـم فعـالً بـه ايـن           من ترجيح مي  . …گيرد  پردازد، قرار   كه به حساب خريدار مي      وجهي

از ارتكاب جعل   علت    بهدهد     مي   ارائه حسن نيت  با) نفع  ذي(كه فروشنده     نپردازم كه چنانچه سندي   
  بـا ) نفـع  ذي(اطالع باشـد، فروشـنده    ده و فروشنده از جعليت سند بيثالثي باطل بو   شخص سوي

 در دعـواي حاضـر   مـسئله كننده اعتبار چه حقوقي دارد؛ زيرا اين      بانك تأييد  قابل در م  حسن نيت 
كه نماينده متصدي حمل تاريخ بارگيري را خالف واقع روي آن قيـد               اي  بارنامه. شود  مطرح نمي 

كـاال    انتقال دال بر تحويل    قابلاين بارنامه رسيدي معتبر و      . اثر نيست نموده، سندي باطل و فاقد      
از ) كـاالئو  يعنـي (مقـصد   دهـد كـاال را در   باشد كه به دارنـده آن حـق مـي        به متصدي حمل مي   
كـه ضـمن آن آمـده        دليل انعقاد قرارداد حمل و شروطي     كند، و همچنين       متصدي حمل مطالبه  

  133.»باشد مي
  

تـر   كننده نظر اصول حقوقي و مصلحت تجاري رأي دادگاه پژوهش قانع  كه از  بايد پذيرفت 
 كه در ادامه خواهد آمد، رأي قاضي موكاتا و رأي مجلس اعيان را              به داليلي   و بنا  134رسد  مينظر    به

  :توان پذيرفت مشكل ميـ  كه براي ايشان قائليم  با همه احتراميـ  
دارد كـه در      مقرر مي ) .پي.سي.يو( اسنادي   متحدالشكل اعتبارات هاي    مقررات و رويه  ،  اوالً

يـا  /كار دارند، نه بـا كـاال، خـدمات و           و  هاي درگير با اسناد سر      كليه طرف  «عمليات اعتبار اسنادي    
شـده ظـاهراً بـا شـروط          كه اسناد ارائـه      و همين  135،»كه اسناد به آنها مرتبط است       اجراي تعهداتي 

هدف از اين مقرره حمايـت از بانـك و          . د را ايفاء كند   اعتبار مطابق باشد، بانك حق دارد تعهد خو       
  هـا و    كـه از محـدوده فعاليـت         اي   باب بازرسي دقيق معامله پايه توسط بانك است؛ بازرسي         بستن

                                                           
133. Id., 187-188. 

  .ك  در تأييد اين نظر همچنين ر.134
Clive M. Schmitthoff (1981) J. Business L. 381, 383. 

بـويژه، آن بخـش از      . رأي دادگاه پژوهش بيانگر منطق تجاري مستحكمي است        «: نويسد  كاليو ام اشميتوف در مقاله فوق مي      
زور ارائه شود و بانك نسبت به اين تزوير مطلع باشد، نبايـست وجـه اعتبـار اسـنادي را                  كند چنانچه بارنامه م     كه اعالم مي    رأي

در وقـوع تخلـف دخالـت    ]  اعتبـار نفع ذي[كه آيا فروشنده   اين موضوع، مهم نيستدر خصوص . رسد  نظر مي   بپردازد، صحيح به  
در اگر بانـك را ملـزم بـدانيم كـه     . فته باشدثالثي بدون اطالع فروشنده ارتكاب يا عكس تقلب توسط شخص داشته، يا اينكه بر  

  .»ايم داشته كار بانك را از شتاب و حركت الزم باز  و   ماهيت و نوع تقلب تحقيقات مفصلي را انجام دهد، كسبخصوص
  . متحدالشكل اعتبارات اسناديهاي مقررات و رويه 4 ماده .135



     292  ششم و شمارة سي/ مجلة حقوقي

كه حتي اگـر بانـك مطلـع باشـد             اين بدان معنا نيست     اما 136،كار عادي بانك خارج است        و    كسب
بانك مكلف باشد وجـه     ) اند  شده، جعل شده      همثال، اسناد ارائ   عنوان  به(اسناد بيانگر واقعيت نيستند     

كـه در     كه تنها شغل و وظيفه هـر شخـصي          آنجا   از. كننده اسناد بپردازد     يا ارائه  نفع  ذياعتبار را به    
عمليات اعتبار اسنادي مشاركت دارد و تنها توجه ايشان، صرفاً بررسي اسناد اسـت، كيفيـت الزم                 

حسب ظاهر منطبق با شروط اعتبار باشد، بلكه بايد           اسناد نه تنها بايد بر    .  باشد براي اسناد بايد باال   
 پايـه و اسـاس      ،اصالت و صـحت اسـناد     . اصل، صحيح و معتبر بوده و نمايانگر واقعيت امور باشد         

در شده مجعول يا مزورانـه باشـد،           چنانچه اسناد ارائه   137.موفقيت مكانيسم اعتبارات اسنادي است    
 اسـناد از حيـث ظـاهر بـا          هر چنـد  باشد،    نمي  ات اسنادي چنين اسنادي مطابق اعتبار      اعتبار حقوق

: دارد  كـه اهميـت       و نه هويت شخص متقلب اسـت       اين ماهيت اسناد  . طابق بنمايد شروط اعتبار م  
و اينكـه چـه كـسي    [شـود،     شده مجعول يا مزورانه باشد، قاعده تقلـب اعمـال مـي             اگر اسناد ارائه  

  ].ب شده است، محلي از اعراب نداردمرتكب جعل يا تقل
بـه    راجـع كنوانـسيون سـازمان ملـل متحـد            و امريكـا   قانون تجارت متحدالشكل   مقررات

بند موجب    به. اند  كرده  هاي تضميني نيز از اين ديدگاه حمايت        هاي مستقل و اعتبارنامه     نامه  ضمانت
ي از اسـناد الزم مجعـول يـا    يكـ  « چنانچـه   قانون تجارت متحدالشكل   قديم   5ماده  ) 2()114 ـ 5(

نظر از هويت شخص متقلب، قاعـده تقلـب           صرف»  باشد يا تقلبي در معامله رخ داده باشد        انهمزور
  قـانون تجـارت متحدالـشكل       اصالحي 5 ماده   )109 ـ 5(حال حاضر، بند      در. بود  اعمال خواهد  قابل

بـه    راجـع لـل متحـد      كنوانـسيون سـازمان م     19مـاده   ) الف( بند   138.حاوي مقررات مشابهي است   
واضـح و    «دارد كه چنانچه      المللي مقرر مي    هاي تضميني بين    مه  هاي مستقل و اعتبارنا     نامه  ضمانت

                                                           
  :كنيد با  مقايسه.136

Roy Goode, Commercial Law (2nd edn. 1995), 1008. 
137. [1981] 1 Lloyd's Rep. 604, 620; A. G. Davis, The Law Relating to Commercial Letters of Credit 

3rd (1963), 149. 

دستور خريدار . كه اسناد معتبر به شمار نخواهد آمد   اگر اسناد مجعول باشد، بديهي است      «: نويسد  الذكر مي   داويس در كتاب فوق   
شود كـه خريـدار الزم دانـسته صـرفاً اسـناد معتبـر             به بانك مبني بر گشايش اعتبار بايد چنين تفسير        ] گشايش اعتبار   متقاضي[

هر تفسير ديگـري جـز ايـن،        . گردد  نيز بايد به همين شكل تفسير     ]  اعتبار نفع  ذي[فروشنده    مقابل  پذيرفته شود، و تعهد بانك در     
  .ك همچنين ر. »بود تبار اسنادي خواهدمخالف با هدف و غليت اصلي از معامالت اع

Maurice Megrah, "Risk Aspects of the Irrevocable Documentary Credit" (1982) 24 Ariz. L. Rev. 255, 

257.  

» اصـل و صـحيح   «كـه   كند وجه اعتبار را در برابر اسناد منطبقي طور ضمني تعهد مي بانك به «: نويسد مگره در مقاله فوق مي    
  خواهـد   كالهبرداري قـرار   گونه معرض هر  شد و در اي خواهد ، اعتبارات اسنادي تبديل به حقه   اين صورت ، بپردازد؛ در غير     باشد
  .»داشت
براي ديدن تجزيـه و تحليـل بيـشتر ايـن           .  و متن همراه آن    88نويس شماره      براي ديدن متن اين مقرره بنگريد به زير        .138

  .ك مقرره ر
Xiang Gao, "The Identity of the Fraudulent Party under the Fraud Rule in the Law of Letters of Credit", 

(2001) 24 U. New South Wales L. J. 119, 123-124. 
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تـوان بـه      ، مـي  » اسـت  انهيك از اسناد اصل و صحيح نبوده يا مجعول و مزور           هر «باشد  » آشكار
اهيت اسناد توجه دارد نـه       ديگر، كنوانسيون مزبور نيز اساساً به م       عبارت  به. كرد  قاعده تقلب استناد  
  139.كه مرتكب تقلب شده است به هويت شخصي

شده، مـورد     كه در داخل يا خارج از بريتانيا صادر          بسياري از آرايي    اين ديدگاه همچنين در   
 بانـك  طرفيـت  بـه  نمونه، در دعواي ادوارد اون انجنيرينگ ليميتـد  عنوان به. گرفته است   تأييد قرار 

اسناد مجعـول   چنانچه بانك مطلع باشد      «كه    داشت  لرد دنينگ اظهار   140ميتد،باركليز اينترنشنال لي  
گرفتـه كـه هـيچ حقـي بـراي مطالبـه              متقلبانـه در شـرايطي صـورت      نحو    به يا مطالبه وجه     است
 در دعـواي استابليـسمنت اسـفكا        141.»ندارد، بانـك نبايـد وجـه اعتبـار اسـنادي را بپـردازد               وجود

  :دادگاه اظهار نمود 142نك مركزي نيجريه، باطرفيت بهاينترنشنال آنستال 
ارائه اسناد مجعـول يـا      علت    به اگر   .بايد صحيح و معتبر باشد    ها    يك از بسته    اسناد مربوط به هر    «

) بانـك (نظر حقوقي خواندگان       اين شرط محقق نباشد، از    ـ   ها  يك از بسته    مربوط به هر  ـ   مزورانه
  143.»كند   دفاع مطرحعنوان بهن امر را تواند اي  تعهد مربوط به آن بسته ميدر خصوص

  
 144كمپـاني    اليـرز تايتـل و بانـك تراسـت         طرفيت  بهدر دعواي شركت الد كلوني تراست       

كرد، و استدالل      را تأييد  انه امتناع بانك از پذيرفتن قبض انبار مزور       امريكا دوم   قضائيدادگاه حوزه   
يـت  در واقعرغم ظاهر صـحيح،    به سنديككه   گشاينده اعتبار مطلع باشد  چنانچه بانك  «نمود كه   

 سـند   عنـوان   بهتوان از بانك خواست چنين سندي را          قانوني است، نمي     يا غير  انهامر مجعول، مزور  
اعمال اين  «كه   داشت  در رأي سزتجن، دادگاه اظهار 145.»منطبق با شروط اعتبار اسنادي بشناسد

اسناد همـراه بـرات اصـل و        كه    شرط است  نيازمند اين پيش  ) يعني اصل استقالل اعتبار   (دكترين  
  146.» و با مقررات اعتبار اسنادي مطابقت داردصحيح بوده
شـده لزومـاً اصـل و     كه اسـناد ارائـه    نمايد  ، ماهيت عمليات اعتبار اسنادي اقتضاء مي      ثانياً
شده تا انجـام معاملـه پايـه بـين متقاضـي اعتبـار و                 اعتبار اسنادي ساخته و پرداخته    . صحيح باشد 

                                                           
براي ديدن تجزيه و تحليل بيشتر اين ماده .  و متن همراه آن200نويس شماره   براي ديدن متن اين ماده بنگريد به زير.139

  .ك ر
Gao, ibid, at 124-125. 
140. Edward Owen Engineering Ltd. v. Barclays Bank Int’l Ltd., [1978] 1 All ER 976. 

141. Id., 982. 
142. Etablissment Esefka International Anstall v. Central Bank of Nigeria, [1979] 1 Lloyd's Rep. 445. 

143. Id., 447, per Lord Denning MR.  
144. Old Colony Trust Co. v. Lawyers’ Title and Bank Trust Co., (1924) 297 F. 152. 
145. Id., 158.  

146. 31 N.Y.S. 2d 631, 634.  
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كاركردها و وظايف خاصـي را   اسناد الزم در عمليات اعتبار اسنادي. نمايد   اعتبار را تسهيل  نفع  ذي
حـساب تجـاري و      مثال، در عمليات اعتبار اسـنادي تجـاري يـك صـورت            عنوان  به. كنند  ايفاء مي 

 نفـع  ذيحـساب تجـاري حـاوي اظهـارات      صـورت . شـود  مجموعه كامل بارنامه الزم دانسته مـي    
كـاال توسـط       ل بر دريافـت   بارنامه سندي است دا   . شده است   كاالي ارسال   در خصوص ) فروشنده(

كه متقاضي    هنگامي. كند  كاالي موضوع حمل نيز عمل مي        سند مالكيت  عنوان  به و   متصدي حمل 
نمايد،    اسناد مي  در قبال  نفع  ذيخواست افتتاح اعتبار و پرداخت وجه اعتبار به           از گشاينده اعتبار در   

 را بـه    نفـع   ذي از سوي كه اجراي تعهدات ناشي از معامله پايه          رود اسناد، اسنادي باشند      مي انتظار
گشاينده اعتبار، با افتتاح اعتبار اسـنادي و پرداخـت وجـه گـشاينده اعتبـار                  از منظر . اثبات رسانند 

رسـانند، اسـناد     را به انجـام      وظيفهبراي اينكه اسناد اين     . نگرد   وثيقه مي  عنوان  بهمعموالً به اسناد    
توانـد    كه مـي    تنها اسناد صحيح است   . بايد لزوماً اصل و صحيح بوده و دليل بر واقعيت امر باشند           

 اسناد  گونه  اينها و متقاضيان اعتبار تنها         و بانك   برساند ،اند  كه از معامله داشته      طرفين را به هدفي   
متقاضي اعتبـار   . ماند  فوظ نخواهد    منافع ايشان مح   اين صورت كه در غير      را خواهند پذيرفت، چرا   

دهـد وجـه را بـه         شد به گشاينده اعتبار اجـازه مـي           اينكه اسناد صحيحي ارائه خواهد      به  اعتماد اب
 بپردازد مـشروط بـر      نفع  ذيكند وجه را به       توافق مي ] نفع  ذيبا  [گشاينده اعتبار      بپردازد، و  نفع  ذي

گـشاينده اعتبـار توافـق          متقاضـي اعتبـار و     ،دارد  كه ظاهراً مطابق باشـد، دريافـت        اينكه اسنادي 
پي احراز صـحت و سـقم وقـايع مـذكور در               گيرند و در     كار كنند مكانيسم اعتبار اسنادي را به       مي

اگر اسناد را نتوان دليلي بر صحت وقايع مذكور در آنها دانست، پايه و اساس تجاري    . اسناد نباشند 
كـه    گـردد   كليه اعتبارات اسنادي صريحاً شـرط نمـي          در  چند هر 147.ريزد  مي اعتبارات اسنادي فرو  

  شـود   طور ضمني متعهد مي     كننده اسناد به     يا ارائه  نفع  ذياسناد بايد اصل و صحيح باشد، اما منطقاً         
  148.شده اصل و صحيح باشد كه اسناد ارائه
اد كـه اسـن   كنـد   اعتبـارات اسـنادي ايجـاب مـي        در حقوق ، اصل انطباق دقيق اسناد      ثالثاً

حتـي انحـراف جزئـي از        «. داشته باشد    شده جهت مطالبه وجه دقيقاً با شروط اعتبار مطابقت          ارائه
 است،  نفع  ذي از سوي نظر تجاري اهميتي نداشته باشد، مانع حق مطالبه وجه             كه از   شروط اعتبار 

الـشكل  عـادات متحد    و  شمول موارد مسامحه مذكور در عـرف        كه اين انحراف در     موردي  مگر در 
                                                           

  :كنيد با  مقايسه.147
Roy Goode, "Abstract Payment Undertakings" in Peter Cane and Jane Stapleton (ed.), Essays for Patrick 

Atiyah (1992), 209, 230-231. 

  .ك عنوان نمونه ر  به.148
Benjamin's Sale of Goods, 5th ed. (1997), 1715; Henry Harfield, Bank Credits and Acceptances, 5th ed. 

(1974), 80; Reade H. Ryan, "Who Should Be Immune from the "Fraud in the Transaction" Defense in a 

Letter of Credit Transaction", (1990) 56 Brooklyn L. Rev. 119, 126; G W Smith, "Irrevocable Letters of 

Credit and Third Party Fraud: The American Accord" (1983) 24 Virginia J. Int’l L. 55, 58.  
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 براي نمونه، اگـر     149.»گيرد  ، چنانچه در اعتبار شرط شده باشد، قرار       ).پي.سي.يو(اعتبارات اسنادي   
 دسـامبر يـا تـاريخي       15كند محموله در تـاريخ         شود كه بارنامه بايد ثابت      در اعتبار اسنادي مقرر   

شـده، بانـك      بر ارسـال   دسام 16دهد كه كاال در        شده نشان   شده، اما بارنامه ارائه     پيش از آن ارسال   
خواني مـورد   كنـد، مگـر اينكـه ايـن نـاهم          ودداريمكلف است از پرداخت وجه اعتبار اسنادي خـ        

 اينكـه بانـك      به  استناد اتواند ب   مي) متقاضي اعتبار (، خريدار   اين صورت در غير   . گيرد   اغماض قرار 
ـ    دقيقاً از دستورات او اطاعت نكرده است از بازپرداخت وجه خـودداري            در دعـواي يونايتـد     . دنماي

   يـك بارنامـه    نفـع   ذيشد يـا      ها با تزوير تاريخ مقدم قيد نمي        سيتي مرچنتس، اگر فرضاً در بارنامه     
توانست با استناد بـه        مي آساني  بهشده بود، بانك      كه تاريخ واقعي بارگيري در آن ذكر         داد  ارائه مي 

 هـم بـراي اقامـه       نفـع   ذيكند و     ددارياصل انطباق دقيق اسناد، از قبول اسناد و پرداخت وجه خو          
شـد،    كه در اسناد با تزوير تـاريخ مقـدم قيـد            اما همين  150.نداشت  دعوا عليه بانك دليلي در اختيار     

نظـران را     كند و در دعوا پيـروز شـود كـه ايـن امـر صـاحب                  توانست در دادگاه اقامه دعوا     نفع  ذي
  :واداشت زبان به انتقاد بگشايند

 بانـك    و شـود    تاريخ واقعي بـارگيري قيـد      ، ببينيم در يك سند     اگر ني است جاي تعجب و نگرا    «
كـه در آن      كند، اما سـندي      بتواند با استناد به دكترين انطباق دقيق اسناد از قبول سند خودداري           

 يك سند معتبـر     عنوان  بهنمايد،    مي   واقعي قيد    غير صورت  بهصادركننده با تزوير تاريخ بارگيري را       
  151!!» شمرده شودنفع ذيدر دست 

  
گيرند تـا خطـرات معاملـه         ميكار    بهكه متعاقدين آن را        ، اعتبار اسنادي ابزاري است    رابعاً

گشاينده اعتبار به اميـد دسـتيابي بـه           متقاضي اعتبار و  . كنند  پايه را كاهش دهند و بين خود توزيع       
انـد    كـرده   بينـي   انـد و پـيش     اسناد صحيح و معتبر با يكديگر قرارداد گشايش اعتبار منعقـد نمـوده            

كنند، اما قانوناً ديگـر نبايـد ملـزم باشـند              قبول ،دهد  كه در روند عادي تجارت رخ مي       را   خطراتي
اسـت  خـود شخـصاً متعهـد         «نفع  ذي. كشند  دوش  خطر پذيرش اسناد مجعول و مزورانه را نيز بر        

                                                           
149. Goode, supra note 147, 228. 

  :كنيد با  مقايسه.150
Griffith LJ. in United City Merchants v. Royal Bank of Canada, [1981] 1 Lloyd's Rep. 604, 632. 
151. Benjamin's Sale of Goods 5th ed. (1997), 1715.  

  .ك همچنين ر
Cansler, supra note 123, 240. 

  :نويسد الذكر مي كنسلر در مقاله فوق
كننده اعتبار  موجب اعتبار اسنادي، بانك تأييد به. دهد  و نابهنجاري قرار ميعادي ها را در وضعيت غير رأي مجلس اعيان بانك «

پـس از رأي دعـواي امـريكن اكـورد،          . مكلف است اسنادي را كه مطابق شروط اعتبار باشد، پذيرفته و وجه اعتبـار را بپـردازد                
 نفـع  ذيد، مگر اينكه جعل يا تزوير در اسناد توسط  و مجعول را پذيرفته و وجه اعتبار را بپردازنانهكه اسناد مزور ها مكلفند   بانك

  .  »ارتكاب يافته باشد
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   عمـل  حسن نيـت     اسناد مجعول با   كه او در ارائه     اين واقعيت  لذا    و اسناد مرتب و منظم ارائه دهد     
او ) حـسن نيـت   نيـت يـا        سوء( و علم يا جهل      نفع  ذي حالت رواني    152.»ثر در مقام نيست   ؤكرده م 

رسد در دعـواي يونايتـد سـيتي مـرچنتس قاضـي       مينظر  به  «اما 153،تأثيري بر اين موضوع ندارد 
قاضي موكاتا در ايـن دعـوا       . نكته اساسي فوق را ناديده گرفته است      ] و بعداً مجلس اعيان   [موكاتا  
 نفع  ذيكه     رأي داد  ،شده بود     قيد اي  مزورانهنحو    به آنكه در بارنامه تاريخ ارسال محموله        رغم  علي

كـه نماينـده       كارگزار بارگيري   از سوي كه تقلب      اين استدالل  اكند، ب   حق دارد وجه اعتبار را وصول     
  154.») اعتبارنفع ذي(ع  باياز سويمتصدي حمل بوده ارتكاب يافته است، نه 

 نفـع  ذيثالـث را بـر     كند خطر زيان ناشـي از تقلـب شـخص        مصلحت تجاري اقتضاء مي   
 از سـوي  كـه تقلـب       رأي صادره در دعواي يونايتد سيتي مرچنتس بر ايـن نظريـه             . كنيم   تحميل
 در ايـن   امـا ،گنـاه اسـت      بـي  نفع  ذي پس   ، ارتكاب يافته است   نفع  ذيثالث و بدون اطالع      شخص

يعنـي متقاضـي   ــ    كه در عمليات اعتبار اسنادي مـستقيماً مداخلـه داشـتند             هايي  وا، كليه طرف  دع
 تنها آقاي بيكر مرتكب تقلب شده ،گناه بودند  همگي بي ـ     هاي درگير    اعتبار، و بانك   نفع  ذياعتبار،  

ادي كسي شايسته است زيان وارده را متحمل شود؟ اگرچه روابط قرارد           در چنين شرايطي چه   . بود
كـه    دهـد   نگرفته، اما حقايق نـشان مـي        با عاملين بارگيري در اين دعوا مورد بحث و بررسي قرار          

در چنـين   . ربـط يـا متقاضـي اعتبـار        هاي ذي    تا بانك  هرابطه نزديكتري با آنها داشت     اعتبار   نفع  ذي
و او   نمـود    دار صـدور بارنامـه      را عهـده  ] كـارگزار بـارگيري   [كه   « اعتبار بود    نفع  ذيشرايطي، اين   

 كه بايد تاوان تقلب او را … همو است…كرد، و  طور مزورانه صادر  بارنامه را به   ]كارگزار بارگيري [
  155.»بدهد

 بايست   هم، كنترل و مبارزه با تقلب به قضيه بنگريم          منظر مصلحت و نظم عمومي       اگر از 
هاي ناشي از  كه كليه زيان   باشدنفع ذيگيرد و اين     شمول قاعده تقلب قرار      ثالث در    تقلب شخص 
ه معموالً خود اسناد را      ك نفع  ذيگردد    چنين حكمي باعث مي   . كشد   دوش   ثالث را بر     تقلب شخص 

دهد، انگيزه بيابد مراقبـت و        دارد و سپس جهت مطالبه وجه ارائه مي         ثالث دريافت مي   از اشخاص 
 تقلب خـود    نفع  ذيشود    اعث مي ديدگاه مقابل، ب  . كند  دقت بيشتري را بر رفتار آن اشخاص اعمال       

ثالثي بجز او   شخصاز سويتواند ادعا كند كه تقلب   ميخوبي به نفع ذيكند، زيرا   را آسانتر پنهان
  :نظر شده است اثر اين رأي مجلس اعيان، اظهار  كه در  جاي شگفتي نيست. ارتكاب يافته است

                                                           
152. Goode, supra note 147, 294.  

   Smith, id., 62.                                                                                                                 .ك همچنين ر
153. Smith, ibid. 

154. Goode, supra note 147, 294.  

155. United City Merchants v. Royal Bank of Canada, [1981] 1 Lloyd's Rep. 604, 623, per Stephenson 

LJ. 
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كـه از خـدمات     آنان نمايد يت ميحما  از فروشندگان زيركي…رسد حقوق انگلستان   مينظر    به «
شـان را نـزد    كه راز اعمـال متقلبانـه   كنند  مي  استفاده بسيار محتاط و پنهانكاري     و ثالث   اشخاص

كـه    كنـد مـادامي     مـي    را ترغيـب    فروشـندگان   انگلـستان  بدينسان، عمالً حقـوق   . خود نگاهدارند 
كـه در      ثـالثي    اشـخاص   اليـت  جزئيـات فع   در خصوص رسند،    مينظر    بهها صحيح و معتبر       بارنامه

تقلـب شـانس فروشـنده را در     گونه علم نـسبت بـه   نكنند، زيرا هر آنها درگيرند تحقيق     معامالت
از بـر ارتكـاب تقلـب     مـتقن دال  دليلي كه خارج از اسناد  بانكي .اندازد مي مخاطره دريافت وجه به  

كه در حكومـت     يا  ر اسنادي تواند از پرداخت وجه اعتبا      دست آورد هم نمي    ثالث به  شخص سوي
كه ايـن معنـا در رأي يونايتـد سـيتي مـرچنتس       گونه كند، همان  حقوق انگلستان باشد، خودداري 

  156.»شده است  بيان) امريكن اكورد(
  

اين رويكرد محاكم انگلستان را قبالً به       . كه اين نتيجه، نتيجه مطلوبي نيست       بديهي است 
گرونـدكوتر    شـركت  طرفيـت   بـه اي اخير مـونترود ليميتـد       دعو. كرد  كرده و خواهد    بيراهه رهنمون 
  .گمراهي است  اي از اين  نمونه157) محدودمسئوليت با(فلشورتريبس 

  
  دعواي مونترود. 2

مطـابق دعـواي مـونترود، شـركت        . وقايع موضوعي دعواي مونترود، جديد و بديع اسـت        
وشت منجمـد خـوك بـه يـك         گ  مقدار زيادي )  محدود مسئوليت با(گروندكوتر فلشورتريبس     آلماني

كه توسط بانـك     يا   اعتبار اسنادي  از طريق شد ثمن      مقرر. شركت روسي به نام باالريس فروخت     
. شـود  گرديد، به فروشنده پرداخت     افتتاح) فروشنده(گروندكوتر     نفع شركت   استاندارد چارترد لندن به   

. گرديـد   ابالغ) كوتر گروند كتشر (نفع  ذيبانك به     كامرز  گشايش اعتبار اسنادي توسط بانك آلماني     
كه اين بانك نيز بـه نوبـه خـود      گرفت  گشايش اين اعتبار اسنادي به تقاضاي بانك فيبي صورت 

گـشايش     جانب او از بانك چارترد لنـدن تقاضـاي          كرده بود و از      اساس دستورات مونترود عمل     بر
كه بـراي ديگـران       گذاري بود   ايهسسه مالي و اعتباري و سرم     ؤمونترود يك م  (تبار اسنادي نمود    اع

كـه در آن مـونترود        اعتبار اسنادي مزبـور   ). آورد  المللي اعتبارات اسنادي فراهم مي      در تجارت بين  
نـشريه  (عـادات متحدالـشكل اعتبـارات اسـنادي           و   شد، تابع عرف      متقاضي اعتبار تعيين   عنوان  به

 اسـناد   در هنگـام ارائـه     روز پس از رؤيت      45بود و وجه آن     ) المللي   اتاق بازرگاني بين   500شماره  
رسـيده،  ) متقاضـي اعتبـار   (كـه بـه امـضاي مـونترود            هـاي بازرسـي     جملـه گـواهي    مشخص، از 

                                                           
156. Smith, supra note 148, 58, 70. 

157. Montrod Ltd. v. Grundkotter Fleischvertriebs GmbH., [2001] EWCA Civ. 1954, [2002] 3 All ER 

697, [2002] 1 All ER (Comm.) 257, [2002] 1 WLR 1975. 
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  .بود پرداخت قابل
مونترود، اساساً  . خالف اكثر معامالت اعتبار اسنادي، مونترود خريدار در معامله پايه نبود            بر

واسطه يك شـركت     به. هيچ ارتباطي نداشت  ) فروشنده(وتر  ك  و نه با گروند   ) خريدار(نه با باالريس    
در . [كنـد    كه معامله بين خريدار و فروشنده را تأمين اعتبار           شده بود    سنگاپوري از مونترود خواسته   

 يك واسـطه از مـونترود درخواسـت اعطـاي تـسهيالت             از طريق ) خريدار(، شركت باالريس    واقع
  داد كه از   دادن اين تسهيالت اعتباري به بانك فيبي دستور    ورمنظ  بهاعتباري نموده بود و مونترود      

 آن اعتبـار    نفـع   ذيكنـد كـه       جانب او اعتباري اسنادي نزد بانك استاندارد چـارترد لنـدن افتتـاح            
كه بـين      طي مذاكراتي ]. فروشد  مي) يعني باالريس (كه كاال را به تسهيالت گيرنده        شخصي باشد 

جانـب    توانـد از  كـه بـاالريس مـي     كوتر بنايش بر اين بود     شت، گروند دا   خريدار و فروشنده جريان   
حيـث از      به اتكاي اينكه باالريس از اين      در واقع سخن بگويد و    ) گشايش اعتبار   متقاضي(مونترود  

كـه    باالريس به گرونـدكوتر چنـين القـاء نمـود         . دارد، حاضر به معامله با او شد        مونترود نمايندگي 
) جانـب   از(دگي  گروندكوتر به نام آقـاي وايلـر، بـه نماينـ             را يكي از كاركنان   هاي بازرسي     گواهي

جانب    حق ندارد ازدر واقع) خريدار(از اينكه باالريس ) فروشنده(كوتر   گروند اما،كند مونترود امضاء
  ارائـه  مـونترود . اطـالع بـود      محتويـات اعتبـار اسـنادي سـخن بگويـد، بـي            در خصوص مونترود  
تـدبير   « يـك  عنـوان  به بود تا از امضاي خود     شرط كرده شده توسط خودش را        ضاءهاي ام   گواهي
به ) متقاضي تسهيالت (كه تا مطمئن نشده وجه توسط باالريس          معنا   بدين ،كند   استفاده» حفاظتي

هاي بازرسـي،     گواهي گرديده، با خودداري از امضاء كردن       واريز) دهنده  تسهيالت(حساب مونترود   
در اظهارات فروشنده آمـده كـه اگـر فروشـنده از     . [سازدممكن  را غير اعتبار اسنادي پرداخت وجه   

  ].گرديد، اساساً حاضر به انعقاد قرارداد بيع با باالريس نبود مطلع مي» شرط حفاظتي «وجود اين 
 كـاميون حـاوي محمولـه       20وسـيله    هاي موضوع قرارداد را به      كاال) فروشنده(كوتر    گروند

هـا توسـط    يك از كـاميون   هاي بازرسي مربوط به محموله هر    گواهي  كرد و    رسالبراي باالريس ا  
 شـش مجموعـه از      2000 مـارس    22در تـاريخ    . گرديد   آقاي وايلر به نمايندگي از مونترود امضاء      

 در تاريخ  اما،گرفت  ارد چارترد و بانك فيبي ارائه شد و مورد پذيرش آنها قرار   اسناد به بانك استاند   
نشده و    هاي بازرسي توسط او صادر      گواهي داد كه     مونترود به بانك فيبي اطالع     2000  مارس 27

گـشاينده  (در همان روز، بانك فيبي به بانك اسـتاندارد چـارترد            . گيرد  هيچ پرداختي نبايد صورت   
 2000 آوريـل    6در تـاريخ    . باشند  هاي بازرسي مورد ارائه، مجعول مي       داد كه گواهي     اطالع) اعتبار

كـه      اسـنادي  عنوان  بهكه     داشت  انك استاندارد چارترد چهارده مجموعه ديگر از اسناد را دريافت         ب
  .حسب ظاهر منطبق با شروط اعتبار اسنادي هستند، پذيرفته شدند بر

  حكمـي صـادر   ) 1: (كـرد    مونترود از دادگاه عالي انگلستان درخواست      2000 آوريل   11در  
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كه منطبق با مقررات و شروط        مونترود از سوي هي بازرسي معتبري    بر اينكه هيچ گوا     نمايد مبني 
 منع بانـك فيبـي و بانـك         ر ب دائرصدور دستور وقت    ) 2(؛ و    صادر نشده  اعتبار اسنادي مزبور باشد   

 قاضي اسـتيل    2000 آوريل   19 در تاريخ    اما. ز پرداخت وجه اعتبار اسنادي    استاندارد چارترد لندن ا   
 بـه محتويـات پرونـده،      بـا توجـه   قاضي اسـتيل رأي داد كـه        . كرد   اعالمهاي او را مردود       خواسته

، يا اطالع بانك استاندارد چـارترد از        )فروشنده(كوتر    گروند از سوي مونترود نتوانسته ارتكاب تقلب     
كه چنانچـه مـونترود        نمايد  حال، قاضي مزبور تأييد مي       عين  چنين تقلبي را به اثبات رساند؛ اما در       

  .تجديد تقاضا نمايد  در اختيار داشت حق دارددليل جديدي
 قاضـي   از سـوي   اينكه درخواست مـونترود       به  استناد ا ژوئن بانك استاندارد چارترد ب     7در  

 گاه به تجديد درخواست نيز مبادرت      و مونترود به اتكاي ادله جديد در داد        شده استيل مردود اعالم  
ندارد چـارترد از بانـك فيبـي خواسـت وجـه را             بانك اسـتا  . نكرده، وجه اعتبار اسنادي را پرداخت     

رأي بـدون نيـاز بـه       (كند و بانك فيبي نيز از دادگاه تقاضـاي صـدور رأي اختـصاري                  پرداخت  باز
بانك استاندارد چارترد محكوم بـه بازپرداخـت     قابلم   نمود تا چنانچه در  را عليه مونترود ) رسيدگي

بنابراين، پيش از آنكـه دعـواي       . كند  ونترود مراجعه وجه شود، او نيز بتواند جهت مطالبه وجه به م         
نزد قاضي ريموند جـك     ) كوتر فلشورتريبس   گروند    شركت طرفيت  بهمونترود ليميتد   (مورد بررسي   

، پـول    بود شده  پرداخت نفع  ذيوجه اعتبار اسنادي به      158شود،  ژن مطرح يدر دادگاه كوينز بنچ ديو    
صحنه رفتـه و      از) باالريس(خريدار     و  شده خارج) د چارترد بانك استاندار (دست گشاينده اعتبار       از
  .شده بود  پديد نا

بـه هنگـام پرداخـت وجـه توسـط      ) 1: (در دعواي مونترود به دو دليل زير استناد شده بود  
هـاي    گـواهي ) 2(نزد بانك مزبور واضح بود؛ و       ) نفع  ذي(كوتر    گروند   بانك استاندارد چارترد، تقلب   

منطبق بـا اعتبـار       گرديده، باطل بوده و غير       مونترود امضاء   شود به نمايندگي از     يكه ادعا م    بازرسي
 اسـتدالل نخـست،     در خـصوص  . يك از اين دو استدالل پذيرفتـه نـشد          اما هيچ . روند   مي شمار  به

اجـازه مـونترود امـضاء گرديـده، امـا           ازرسـي بـدون   هاي ب   قاضي ريموند جك رأي داد كه گواهي      
كـه    چـرا [شود؛    متقلب محسوب نمي   )هاي بازرسي   گواهي كننده  ، امضاء  اعتبار نفع  ذي(كوتر    گروند
مـشخص  (بـاره دليـل نخـست         قاضي ريموند جك در   ]. نيت بوده است     خصوص فاقد سوء     در اين 

  :داشت اظهار)  نزد بانك چارترد به هنگام پرداخت وجه اعتبارنفع ذيبودن تقلب 
 آوريـل   10كوتر حداقل تا تـاريخ        گروند  ام كه   نده قانع شده  كه در ادامه خواهم گفت، ب       داليلي به «

 كـه بـراي امـضاي     گواهي آقـاي هـوري را ارائـه داد، اطـالع نداشـته اسـت             كه مونترود  2000
كرده كه داراي چنـين   كوتر تصور مي گروند. جانب مونترود نمايندگي ندارد     هاي بازرسي از    گواهي  

                                                           
  .  به دعوا رسيدگي و اتخاذ تصميم نمود2000 نوامبر 28گزارش منتشره پرونده، قاضي ريموند جك در تاريخ   مطابق.158



     300  ششم و شمارة سي/ مجلة حقوقي

نداشـته، جـز آنچـه از         تر از اعمال و نيات مونترود اطالعـي       كو  موقع، گروند    تا آن . اختياري است 
  .…نكرده است  كوتر متقلبانه عمل گروند. …مشاهده بوده است  قابلظاهر خود اعتبار اسنادي 

نتيجه، مونترود و بانك فيبي براي اثبات اينكه به هنگام ارائه اسناد يـا پرداخـت وجـه دليـل                       در
ظـر  ن لـذا، بـا صـرف     . دارد چارترد بوده، بسيار ناتوانند    نانك استا قاطع و روشني دال بر تقلب نزد ب       

خـواهيم داد، بانـك اسـتاندارد         نمودن از استدالل بطالن اسناد كه در ادامه مـورد بررسـي قـرار             
  159.»پرداخت وجه را بخواهد چارترد حق دارد از بانك فيبي باز

  
جانـب     نماينـدگي از   عـدم اعطـاي   علـت     بهبطالن اسناد   ( استدالل دوم    در خصوص و اما   

 انگلستان جهـت جلـوگيري از پرداخـت وجـه          در حقوق ، قاضي ريموند جك رأي داد كه        )مونترود
مطـابق بـا شـروط اعتبـار باشـد،          » حـسب ظـاهر     بر «شده    كه اسناد ارائه    يدر صورت اعتبار اسنادي   

جك پـس   قاضي ريموند   .  شناخته نشده است   رسميت  به» استثناي بطالن  «استثنايي تحت عنوان    
كامل لرد ديپالك در دعواي يونايتد سيتي مرچنتس كه پيش از اين در مقاله حاضر   از نقل عبارت

  :نمود   اظهار160آمده،
موازات اسـتثناي تقلـب،      كه به     اثبات اين نظر را ندارد     توانعبارت لرد ديپالك در دعواي فوق        «

ام پرداخت وجه اطـالع دارد اسـناد        كه بانك به هنگ     استثناي دومي نيز وجود دارد ناظر به موردي       
تا آنجا كـه مـن      .  باشد گناه  اي مبري و بي     حيله   نسبت به هر   نفع  ذيچه    شده باطل است، اگر     ارائه
شـده    گـزارش    رسـاند، در آراي     جز عبارت لرد ديپالك كه آن نيز چنين معنايي را نمـي           دانم، ب   مي

اسـتثناي   «ي تقلب، استثنايي نيز به نام يد ديگري براي اثبات اين نظر كه در كنار استثنا       ؤهيچ م 
  161.»يافت  توان وجود دارد، نمي» بطالن

  
 كرد و بيان   نيز استناد500 .پي.سي.ي از مواد يوشمار بهبر اين، قاضي ريموند جك   افزون

تـوان   نمي) استثناي بطالن اسناد  ( نيز جايگاهي براي اين استثناء       .پي.سي.كه در مقررات يو      داشت
  :باره گفت اين  ضي ريموند جك درقا. يافت

 نيـز   .پي.سي.بنابراين، بررسي و تطبيق مواد يو     . شده است   استثناي تقلب تنها استثناي شناخته     «
كه خـاص بطـالن اسـت، اثبـات            مبني بر وجود استثناي دومي      را استدالل بانك فيبي و مونترود    

  .كند نمي
وجود .  انگلستان ندارد و نبايد داشته باشد      قدر حقو هيچ جايگاهي   » استثناي بطالن  «من،     نظر به

                                                           
159. [2001] 1 All ER (Comm.) 368. 

  . و متن همراه آن133نويس شماره   زير.رك .160
161. [2001] 1 All ER (Comm.) 368. 
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اين استثناء نهاد اعتبارات اسنادي     .  از آراي معتبر نيز تأييد نشده است       يك  هيچچنين استثنايي در    
در تعريـف اينكـه سـند باطـل چـه           . گردانـد   تر مي   را كه نيازمند سادگي و شفافيت است، پيچيده       

در توانـد تـوالي فاسـدي را          ، ايـن اسـتثناء مـي      وهعال  به. كند  سندي است، نيز مشكالتي بروز مي     
  162.»همراه آورد ثالث به   حقوق اشخاصخصوص

  
كوتر را مبري از تقلـب        خواهي، آن بخش از رأي قاضي ريموند جك كه گروند           در پژوهش 

كـه اصـطالحاً      خـواهي بـه آن بخـش از رأي          پـژوهش . نگرفـت    شناخته بود، مورد اعتراض قـرار     
در . اما دادگاه پژوهش نيـز آن را نپـذيرفت        . گرديد   گذاري شده بود، متمركز    نام» استثناي بطالن «

 بـا شـروط   حـسب ظاهرشـان   برشده    نظر دادگاه پژوهش در اين دعوا اسناد ارائه          درجه نخست، از  
 مكلـف   500 .پي.سي.اساس مقررات يو    داشتند؛ بنابراين، گشاينده اعتبار بر       اعتبار اسنادي مطابقت  

 .پـي .سـي .قاضي لرد پوتر، پس از بررسي مواد متعددي از يـو          .  بپردازد نفع  ذي را به    بود وجه اعتبار  
  :داشت اظهار

ربط در عمليات اعتبار اسنادي با        هاي ذي   از مجموع اصل استقالل اعتبار و اين قاعده كه بانك          «
اينده اعتبار بـه    گش   تعهد بانك  همراه  به،  ).پي.سي. يو 4 و   3مواد  (كار دارند و نه با كاال         و  اسناد سر 

 فهميده،  ).پي.سي. يو 9ماده(كه اسناد مقرر منطبق با شروط اعتبار باشد           يدر صورت  ،پرداخت وجه 
و بانـك    كند  شك حق دارد وجه اعتبار را وصول         اعتبار بي  نفع  ذي عنوان  بهكوتر    كه گروند   شود  مي

شـده مكلـف بـه پرداخـت اسـت،             اسناد ارائه   قابلم  گشاينده اعتبار در    عنوان  بهاستاندارد چارترد   
. ك ر(داشته باشـند     با مقررات اعتبار مطابقت»حسب ظاهرشان بر «اينكه اسناد مزبور      مشروط بر 

نيز خواهي ادعا نشده و مشخصاً        در اين پژوهش  ). .پي.سي.ج يو 14ب، و   14الف،  14الف،  13مواد  
حسب ظاهر با مقررات اعتبـار   رسي برهاي باز  گواهيبويژهشده و  كرد، كه اسناد ارئه توان  نمي ادعا

 تعهد بانك استاندارد چارترد مبني بر پرداخـت         500 .پي.سي.مقررات يو موجب    به. مطابقت ندارند 
كـه البتـه در دعـواي         يافـت    اعتبار ارتكاب مي   نفع  ذي از سوي وجه مسلم است مگر اينكه تقلبي       
  163.»ت رخ نداده اسنفع ذي از سويحاضر قاضي رأي داده تقلبي نيز 

  
 دعـواي يونايتـد سـيتي       بويژهسپس، دادگاه پژوهش بعد از بررسي بعضي آراي انگليسي،          

حسب ظاهر منطبق با شروط اعتبار باشـد،          كه چنانچه سندي بر      مرچنتس اين استدالل را رد نمود     
 كننـده حـق   كننده وجه متقلبانه باشد، مطالبـه   مطالبهحسن نيتنيت يا     نظر از سوء    اما ذاتاً و صرف   

                                                           
162. [2001] 1 All ER (Comm.) 368, 381. 
163. [2001] EWCA Civ. 1954, [2002] 3 All ER 697, [2002] 1 All ER (Comm.) 257, [2002] 1 WLR 

1975. 
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  :داشت خصوص بيان  قاضي لرد پوتر در اين. كند  ندارد وجه را وصول
شـده و      شـناخته  رسميت  به انگلستان   در حقوق  استثنايي بر اصل استقالل اعتبار       عنوان  بهتقلب   «

اساس شروط اعتبار     كه بر    يا شخص ديگري   نفع  ذيكه     محدود به تقلبي بوده     تاكنون اين استثناء 
من   نظر  و به  ،داشته است    شود يا از ارتكاب آن اطالع       مي  كند، مرتكب   ه مي اسنادي وجه را مطالب   

و نبايـد    گذاشته شـود     كنار   اين رويه نبايد  . بماند   گونه باقي   كه استثناي تقلب به همين      بهتر است 
   ازهـر چنـد  شـده     سـند ارائـه  دليل كهدهيم، به اين  اء را به موارد ديگر بسط و توسعه     اين استثن 

 امر و فارغ    در واقع اينكه سند مزبور    علت    بهدارد، اما    هر با شروط اعتبار اسنادي مطابقت     ظاحيث  
كننده حق ندارد وجـه اعتبـار را    كننده وجه متقلبانه است، مطالبه       مطالبه حسن نيت نيت يا    از سوء 
 نيروشـ  بـه من، اظهارات لرد ديپالك در دعواي يونايتد سيتي مـرچنتس نيـز      نظر به. كند  وصول

چـه لـرد ديـپالك در          اگـر  …نـدهيم  كه دامنه استثاي تقلب را توسعه       دكن  اين معنا را افاده مي    
شـمرده  » باطل «مجعول بودن علت    بهكه     سند مجعولي  در خصوص دعواي مذكور عقيده خود را      

م مـسل    گذرد، اما قدر    كنار آن به سكوت مي       ، از مسئلهدارد و صرفاً پس از طرح         شود، ابراز نمي    مي
كـه وي    شـود    نمـي  دركوجـه     از گفته لرد ديپالك در دعواي موصـوف بـه هـيچ            اين است كه  

كـه مجعـول     گـردد   اين استثناء شامل سندي    چه اگر ، شناخته باشد  رسميت  استثناي بطالن را به   
گرديده كه نسبت بـه       ، بلكه توسط شخصي سند صادر     )متقلبانه ساخته نشده  نحو    بهيعني  (نيست  

اينجانب نيز چنـين اسـتثنايي را نبايـست         نظر    به. نيت در اشتباه بوده است       سوء اختيار خود بدون  
  164.»شناخت  رسميت به

  
شد، اما وقـايع      ناميدند، تمركز » استثناي بطالن  « روي آنچه اصطالحاً     ،در دعواي مونترود  
نـه  [متقلب بـاالريس بـود      : داشته است   كه در اين دعوا تقلب وجود       دهد  موضوعي دعوا نشان مي   

 اعتبار اسنادي بود،    نفع  ذي به اينكه باالريس نه متقاضي و نه         با توجه )]. كوتر  گروند( اعتبار   نفع  ذي
بنابراين، دعـواي   . رفت  مي  شمار  بهكه نسبت به معامله اعتبار اسنادي بيگانه           ثالثي بود    لذا شخص 

لـث در اعتبـارات   ثا   اي از تقلـب شـخص       مونترود همانند دعواي يونايتد سـيتي مـرچنتس، نمونـه         
گـشته بـود،      كه در دعواي يونايتـد سـيتي مـرچنتس صـادر             رأييعلت    به،  ذلك  مع. اسنادي است 
  .كند  هاي خود را در قالب جديدي عرضه شد استدالل  خواهان ناگزير

نظر حقوقي مولود رأي يونايتد سيتي مرچنتس اسـت، امـا بـيش از پـيش       رأي مونترود از 
در دعواي يوناتد سيتي مرچنتس سند . كرد  ده تقلب را در بريتانيا محدودامكان و مجال اعمال قاع

شده بود، حـال آنكـه          جعل نفع  ذيتوسط يكي از كاركنان متقلب كارگزار بارگيري و بدون اطالع           
                                                           

164. Ibid. 



   مطالعه تطبيقي قاعده...  303

كـه    ينفع  ذيرسيد؛     گناه به انجام     بي نفع  ذيدر دعواي مونترود عنصر مادي جعل سند توسط خود          
حصل مجمـوع     رسد ما   مي  نظر به. ساخته بود   باز وضعيت واقعي را بر او مشتبه        خريدار متقلب و حقه   
كننـده    يـا شـخص مطالبـه   نفع ذي انگلستان چنانچه در حقوقاكنون  كه هم  اين دو دعوا آن است   

در حسب ظاهر مطابق شروط اعتبار اسنادي اسـت امـا             كند كه بر     اسنادي ارائه  حسن نيت   وجه، با 
 نفـع   ذيشد، حتي اگر سند مجعـول توسـط خـود              قاعده تقلب اعمال نخواهد     مجعول است،  واقع

كند كه مجعول اسـت       مي   متوجه نباشد سندي را صادر     نفع  ذياينكه      مشروط بر  ،شده باشد    ساخته
  .شود مي  آن ذكر  خالف واقع در عمده واقعيت امور بر  طور يا به

 قاضـي ريمونـد جـك و        از سـوي  ه  اساس وقايع موضوعي دعواي مونترود، آراي صـادر         بر
 يعني درست پيش از صدور 2000 ژوئن 6دفاع است؛ چه اينكه وجه اعتبار در  قابلدادگاه پژوهش 

كننـده وجـه      بانـك پرداخـت   . نبود   اعمال قابللذا ديگر قاعده تقلب        آراي فوق پرداخت شده بود و     
ر اسـنادي بـود، حـق دارد        حسب ظاهرشـان منطبـق بـا شـروط اعتبـا            شده بر   كه اسناد ارائه    همين

كـه   يدر صـورت . داشـته اسـت    شود تقلب در معامله وجود  بازپرداخت وجه را بخواهد حتي اگر ادعا 
وجه اعتبار قبالً پرداخت شده باشد، ديگر قاعده تقلب يا اينكه چه شخصي مرتكب تقلب شده، بر                 

دفاع نيست، مبنـايي     قابلرأي  آنچه در اين دو     . گذارد  حق مطالبه بانك براي بازپرداخت تأثير نمي      
را كـه  » بطـالن اسـناد   «اساس آن قاضي ريموند جـك و دادگـاه پـژوهش اسـتدالل        كه بر   است

  .كرده بود، رد نمودند  متقاضي در دعواي بدوي و پژوهشي مطرح
عـادات   و   ها در اختالفات بين طرفين معامله پايه گرفتار نيايند، عرف            اينكه بانك  منظور  به

 در قبـال كه وجه اعتبـار را    ها اجازه داده است به بانك) .پي.سي.يو(اعتبارات اسنادي متحدالشكل  
 شكل، كفايـت، صـحت،   در خصوص ي را   مسئوليتهيچ تعهد يا     «اسنادي ظاهراً منطبق بپردازند و      

  يا فعل يـا تـرك      حسن نيت  در خصوص  يا   …يك از اسناد    اصالت، جعل و تزوير يا اثر حقوقي هر       
امـا،   165.»عهـده نگيرنـد     يـك از اشـخاص بـر         هيچ …حسابي و اعتبار    جرا يا خوش  فعل، مالئت، ا  

حسب ظاهرشان مطابق با      كه بر   دهد با ارائه اسنادي      نيز حق مي   نفع  ذي به   .پي.سي.كه يو    نظر  اين
 166.دارد، نظري نادرست اسـت        امر مجعول هستند، وجه اعتبار را دريافت       در واقع شروط اعتبار اما    

كـارايي تجـاري      گـردد، فايـده و       اعتبـارات اسـنادي    در حقوق مشهور  نظر    بهه تبديل   اگر اين ديدگا  
در دعواي مورد بحث، دادگاه پژوهش بر آن بـود          . گرفت اعتبارات اسنادي مورد ترديد قرار خواهد     

 نفـع   ذيعادالنه منافع     غيرنحو    بهثالث،    يا تقلب شخص  » استثناي بطالن  «شناختن    رسميت  كه به 
  :به گفته دادگاه پژوهش. به مخاطره خواهد انداختاعتبار را 

                                                           
165. Ibid. 

  Goode, supra note 147, 229-230 .:با كنيد   مقايسه.166
  .  Davis, supra note 137, 150 .ك همچنين ر
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» ناسـتثناي بطـال   «كه با ايجاد استثناي عامي تحـت عنـوان     كند  مصالح محكمي اقتضاء مي    «
  نفـع   ذييك چنين استثنايي احتماالً نسبت به منافع        . …ندهيم قلمرو استثناي تقلب را گسترش    

نيـست      او محل ترديد   حسن نيت كه    موردي   در دارد ه در اين زنجيره قراردادي مشاركت     ك   اعتبار
الي خدمت تـأمين مـ   بنابراين، چنين تعميمي نظام اعتبار اسنادي را كه در  . گذارد  اثر ناعادالنه مي  

  167.»كرد  خواهد المللي است، تضعيف تجارت بين
  

گفت اينكه اجازه دهيم اسناد مجعـول تعهـد پرداخـت وجـه اعتبـار                 توان  مي  قابلم  اما، در 
كارايي تجـاري   لقوه خطرناك براي  به همان ميزان يك تهديد با «االجرا گرداند نيز    نادي را الزم  اس

كـه    رمز رواج و شيوع اعتبارات اسنادي در اين حقيقت نهفته اسـت            168.دارد  پي   در» اعتبار اسنادي 
ردش سالم گ. سازد مي  ربط برقرار هاي ذي  تعادلي منصفانه بين منافع متعارض طرف،اين مكانيسم

مـورد   در[ بـه ثمـن معاملـه يـا     نفـع  ذيو طبيعي اعتبار اسنادي نه تنها دسترسـي ايمـن و سـريع         
 تخلـف   در صـورت    را نفـع   ذي از سـوي  دريافت مطمئن و سريع مبلغي پـول        ] اعتبارنامه تضميني 

زايـاي  يـا م  /سـازد، بـراي متقاضـي نيـز وام و اعتبـار و              متقاضي اعتبار از اجراي تعهد ممكن مـي       
كه نـشانگر   درست  و  اصل به ارائه اسنادي نفع ذي و با ملزم نمودن  صادي ديگري فراهم آورده   اقت

مطالبه نابجاي وجه اعتبـار       قابلم  اجراي صحيح تعهدات ناشي از معامله پايه است، از متقاضي در          
االجرا    الزم چنانچه ارائه اسناد مجعول يا مزور بتواند تعهد پرداخت وجه اعتبار را           . نمايد  مراقبت مي 

همانند هـر ابـزار     . رفت   خواهد  نظر است، از ميان     كه در مكانيسم اعتبار اسنادي مد        گرداند، تعادلي 
كـه پروفـسور      گونـه  همـان . شيوع اعتبار اسنادي قائم به اعتماد كاربران آن اسـت          تجاري، رواج و  

  :نمايد كزولچيك تببين مي
كـاال يـا خـدمات       ، پول، نفع  ذي عنوان  بهكه    ي آنان اطمينان از پرداخت وجه اعتبار اسنادي برا       «

برابـر   در[امـا   . … بـس مهـم اسـت      دهنـد، عنـصري     مـي  خود را در اختيار متقاضي اعتبار قـرار       
آنكـه    كردن متقاضي اعتبار بـي      براي متقاضي اعتبار چه تمهيدي بيانديشيم؟ رها      ] ها  استفاده سوء

سان انتظارات و اميدهاي متقاضي       دهيم، نيز به همين     تقلب فراروي او قرار     قابلم   اي در   راه چاره 
ناپــذير،  گريــز  گذشــته از ايــن، اگــر اعتبــار اســنادي بــه ابــزاري. نهــاد  خواهــد  اعتبــار را ناكــام

حـسن   گردد، چگونه ممكن است متقاضـي بـا         توقيف و آسان جهت ارتكاب تقلب مبدل        غيرقابل
 و تعهد بازپرداخت وجه اعتبار به بانك گـشاينده   گشايش اعتبار اسنادي دنبال  بهگردد     حاضر نيت

كـه از    ساير نهادهاي حقوقي بازرگاني صـادق اسـت، رويكـردي   در خصوصكه  گونه باشد؟ همان 
                                                           

167. [2001] EWCA Civ. 1954, [2002] 3 All ER 697, [2002] 1 All ER (Comm.) 257, [2002] 1 WLR 

1975.  

168. Smith, supra note 148, 96. 
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كنـد، باعـث تـضعيف كـارايي آن نهـاد              ديگـر رابطـه حمايـت        يك طرف رابطه به زيان طـرف      
  169.»گردد مي

  
، بـه ماهيـت اسـناد       نهلب اعمال بشود يا     چنانكه پيش از اين مذكور افتاد، اينكه قاعده تق        

اعتبـار اسـنادي ارائـه      موجـب     بـه كـه     اسنادي. دارد، نه به هويت شخص متقلب       شده بستگي   ارائه
نمايند، بلكه بايد اصل و صحيح نيـز          حسب ظاهر با شروط اعتبار مطابقت       شوند، نه تنها بايد بر      مي

شـده    كـه اسـناد ارائـه       يدر صورت . كنند  ن داللت كه بايد بر آ      باشند و بر همان چيزي داللت نمايند      
، قاعده تقلب اعمال حسب ظاهر با شروط اعتبار مطابق باشند  باشند، حتي اگر برانهمجعول يا مزور

حـسن   بـا (نظر از اينكه جعل و تزوير اسناد توسط چه شخصي و در چه شرايطي                 ع  شد، قط   خواهد
  .گرفته است  صورت) نيت  سوء  يا بانيت

كامرزبانـك پـيش از       كه آيا بانـك     گردد  ارش منتشره دعواي مونترود مشخص نمي     از گز 
.  پرداخته يـا پـس از آن       نفع  ذيآنكه اسناد را به بانك استاندارد چارترد ارائه دهد وجه اعتبار را به              

، اگر كامرز بانك پيش از اينكه اسناد را به بانك استاندارد چارترد ارائه دهد، وجه را پرداخته باشـد                  
بانـك  (اجرا نبوده است، حتي پـيش از آنكـه گـشاينده اعتبـار               قابلاصالً قاعده تقلب در اين دعوا       

كـه دعـواي مربـوط بـه اعـالم            بانك بپردازد يا حتـي هنگـامي        وجه را به كامرز   ) استاندارد چارترد 
  .هاي بازرسي و صدور دستور موقت نزد قاضي استيل مطرح بوده است گواهي بطالن

نيز همانند دعواي يونايتد سـيتي مـرچنتس مـصلحت          ) دعواي مونترود (ضر  در دعواي حا  
در . كنـيم    تحميـل نفـع  ذي  ثالـث را بـر    نمايد خطر زيان ناشي از تقلب شخص      تجاري اقتضاء مي  

يعنـي  ــ     داشـتند    كه مستقيماً در عمليات اعتبار اسنادي مـشاركت         هايي  دعواي مونترود كليه طرف   
 تنها باالريس مرتكـب  ،گناه بودند جملگي بيـ   ربط  هاي ذي   بانك   تبار، و  اع نفع  ذيمتقاضي اعتبار،   

                                                           
169. Boris Kozolchyk, "The Immunisation of Fraudulently Procured Letter of Credit Acceptances: All 

Services Exportacao Importacao Comercio S.A. v. Banco Bamerindus Do Brazil S.A.", (1992) 58 

Brooklyn L. Rev. 369, 370.  

  .ك براي ديدن نظراتي با مضمون مشابه، همچنين ر
Albert J. Givray, "Letters of Credit", (1989) 44 Business L. 1567, 1618. 

رغـم ظـاهر      شده باشند حتي اگر بـه        اسناد ارائه  ظاهراگر گشايندگان اعتبار همواره مأخوذ به        «: نويسد  اله فوق مي  گيوري در مق  
كه   گرفت  خواهد  معرض سوء استفاده قرار  صحيح، اسناد مزبور آلوده به جعل يا تقلب ديگري باشد اعتبارات اسنادي آنچنان در          

   ؛»گشت  فايده مبدل خواهد به موجودي بي
James E. Byrne, "Critical Issues in the International and Domestic Harmonisation of Letter of Credit 

Law and Practice", in Commercial L. Annual (1995) 389, 397. 

طرفين به زيان طرف  ي ازجهت از يك كه بي دشو  اي مبدل  اگر اعتبار اسنادي به وسيله     «: نويسد  پرفسور بايرن در مقاله فوق مي     
  اعتبار از  نفع  ذيننده تعادل بين منافع متقاضي اعتبار و        ك عنوان برقرار   كند، خاصيت و جاذبه اصلي خود را به         ديگر جانبداري مي  

  .»داد  دست خواهد 
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چـه شخـصي    ]. شد  كه او نيز نسبت به عمليات اعتبار اسنادي بيگانه محسوب مي          [تقلب شده بود    
اساساً هيچ ارتبـاط مـستقيمي بـا    ) مونترود(كند؟ متقاضي اعتبار  شايسته است زيان وارده را تحمل 

. بـود كـه ارتبـاط قـراردادي بـا بـاالريس داشـت             ) فروشنده( اعتبار   نفع  ذياين  . باالريس نداشت 
كه براي باالريس موقعيتي فـراهم آورده كـه توانـسته ايـشان را بـه               اعتبار است  نفع  ذيبنابراين،  

  .كشد  دوش  كه بايست بار اين زيان را بر   اعتبار استنفع ذيلذا اين   و اشتباه اندازد
  
  تدليس عمده. ج

شـمول عنـوان     دادن يـك عمـل در   كه در بريتانيا قرار رساند ين دعاوي به اثبات مي  تمام ا 
. رود، بـسي دشـوار اسـت         مـي  شـمار   بـه كه استثنايي بر قاعده اسـتقالل اعتبـارات اسـنادي             تقلب

كه    بيند  گردد، ديگر دادگاه نيازي نمي      نمي   كه رأيي مبني بر ارتكاب تقلب در معامله صادر          هنگامي
 در انگلستان قاعده    از آنجا كه  . كند  به اعمال قاعده تقلب را بررسي        راجع مسائلب يا ساير    معيار تقل 

شده است، لذا بحث از اينكه چـه نـوع             اجرا گذاشته  مورد تقلب صرفاً در تعداد اندكي از دعاوي به       
سـازد نيـز بـه همـين ترتيـب صـرفاً در تعـداد                 تقلبي امكان استناد به قاعده تقلب را فـراهم مـي          

  .خورد چشم مي شماري از دعاوي به اندك
در دعواي يونايتـد سـيتي مـرچنتس، لـرد ديـپالك بـه هنگـام بررسـي موضـوع تقلـب                      

در عبارات لرد ديپالك كـه      . كرد  ثالث و رد ادعاي خوانده، به موضوع معيار تقلب نيز اشاره            شخص
  :گرديد، چنين آمده است پيش از اين نقل

)  اعتبـار  نفـع   ذي(كننده اعتبار در برابر بـايع         كه بانك تأييد    هداتيتع] استقالل[بر قاعده عمومي     «
 منظـور   بـه كه بايع     آن استثناء ناظر به موردي است     : گيرد، يك استثناء وارد شده است       عهده مي   بر

كه صريحاً يا      دهد  كننده اعتبار ارائه مي     متقلبانه اسنادي به بانك تأييد    نحو    بهدريافت وجه اعتبار،    
  170.»از واقعيت است، و بايع به عدم صحت اظهارات خود علم داردتدليس عمده ي ضمناً حاو

  
در كه اسـتناد بـه قاعـده تقلـب را             به گفته لرد ديپالك، تدليس عمده نوعي تقلب است          بنا

ريموند جك در مقام يك نويسنده نـه قاضـي، تـدليس عمـده را               . سازد   انگلستان ميسر مي   حقوق
بسيار نزديـك بـه    «اصطالح تدليس و نمايش خالف واقع از امور : تنموده اس   شكل زير تفسير   به

 شبه جـرم    171.»دهد  كه شبه جرم فريب را تشكيل مي        تعريف عناصر تدليس و مانور متقلبانه است      
شـده خـالف واقـع        علم به اينكه توصـيف ارائـه      ) 1( «: فريب مشتمل بر اجزاء و عناصر ذيل است       

احتياطي توجه نكند به اينكه    مدلس با بي  ) 3(شده؛ يا     ائهفقدان ظن به صحت توصيف ار     ) 2(است؛  
                                                           

  .111نويس شماره  به زير   همچنين بنگريد.170
171. Raymond Jack et al., Documentary Credits (3rd edn. 2001), 66. 
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تـدليس   «كـه      م اين معنـا اسـت     ومفه» عمده « واژه   172.»شده حقيقت است يا كذب      توصيف ارائه 
كـه اگـر      ينحو  بهگرفته، اساسي و عمده باشد        عهده  كه بانك مبني بر پرداخت بر       نسبت به تعهدي  

كـه ريمونـد       نظـري  173.»انك مكلف بود سند را نپذيرد     گفت ب   شده حقيقت مطلب را مي      سند ارائه 
كه شرح رسـمي      داده نزديك به تفسيري است       دست به» تدليس عمده  «جك در تفسير اصطالح     

ارائـه  » تقلـب عمـده    « از مفهوم    امريكا  قانون تجارت متحدالشكل    اصالحي 5 ماده   )109 ـ 5(بند  
 ،با عبارات خود لرد ديپالك در تعارض اسـت        رسد تفسير ريموند جك       مينظر    به،  ذلك  مع. دهد  مي

  :گويد آنجا كه لرد ديپالك مي
 ارائـه شـده، نـسبت بـه چـه           ،كه در اسـناد     توصيف و نمايش خالف واقعي     «كه    پاسخ اين سؤال  

؛ حيـث ارزش مـال بايـد عمـده باشـد            تـدليس از   «: بـود   اين خواهد » موضوعي بايد عمده باشد؟   
نكند، كـاالي    خريدار وجه اعتبار را به گشاينده اعتبار بازپرداخت     كنيم    معنا كه چنانچه فرض     بدين

. فروش باشد كه بتواند حق وثيقه بانك را فعليـت بخـشد   قابلشده در اسناد بايد به قيمتي    معرفي
كـاال بايـد تـدليس          به قيمـت   با توجه بنابراين،  . ، تدليس عمده رخ داده است     اين صورت   در غير 

كننده اعتبار    كه بانك تأييد     در دعواي حاضر، چنين امري تحقق نيافته       اما. عمده را تشخيص داد   
ارزش ) كـاالئو ( در مقـصد     ،كنـد    حق داشته باشـد از پرداخـت وجـه اعتبـار اسـنادي خـودداري              

شـده،    رد نظر خريدار ساخته   كه مطابق مشخصات مو     هاي توليد گالس فايبر     حصول دستگاه  قابل
 دسـامبر در    16 در   1976 دسـامبر    15جـاي     بـه ) ي ارسـالي  هـا   دسـتگاه (اينكه محموله    صرف به

  174.»يابد كاهش نمي  نگرفته و  قرار  كشتي بارگيري شده تحت تأثير تاو بر روي فليكس
  
» غير عمده  «يا  » عمده «كاال بايد      به ارزش واقعي   با توجه لرد ديپالك، تدليس    نظر     به  بنا
رج تاريخ مقدم بـر تـاريخ واقعـي در بارنامـه،            در دعواي يونايتد سيتي مرچنتس د     . گردد  محسوب

امـا،  .  زيرا اين اظهار خالف واقع بر ارزش كاال تـأثيري نگذاشـت            ؛نگرديد   تدليس عمده محسوب  
كه ريموند جك ارائه داد، درج تاريخ مقدم بر تاريخ واقعي در بارنامه را بايـد تـدليس       به تفسيري   بنا

شـد، بانـك مكلـف        ر بارنامه تاريخ واقعي بارگيري قيد مي       آورد؛ زيرا چنانچه فرضاً د     شمار  بهعمده  
 كه براي لرد ديپالك قائليم، بايد پذيرفت        وجود احترامي   با. كند  بود از پذيرش اسناد خودداري      مي

كـالم لـرد ديـپالك بهتـر اسـت            مراتب از اصل   كه به   كه تفسير ريموند جك روايت و بياني است       
كرد كه   و بايد اذعان) باشد ه لرد ديپالك در اين دعوا داد، نمي     ك   چه تفسير صحيحي از نظري      اگر(

  .همسو نيست  شده اعتبارات اسنادي همگام و  نظر لرد ديپالك با حقوق و رويه شناخته
                                                           

172. Id., at 267. 
173. Id., at 266. 

174. [1983] A.C. 168, 186.  
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نظر لرد ديپالك در دعواي يونايتد سيتي مرچنتس مبني بر اينكه تـدليس عمـده قـسمي           
سازد، در دعاوي انگليسي بعد از آن نيـز مقبـول             كه استناد به قاعده تقلب را ممكن مي         تقلب است 
در دادگاه پژوهش از سخنان لرد ديپالك  175 وستطرفيت بهدر دعواي تمهلپ ليميتد . افتاده است
 اساس آن رأي دادگاه بـدوي را تأييـد          كرد و بر    گرديد، تبعيت   كه در باال نقل       معيار تقلب  خصوص

  .نمود 
كننده اعتبار تعهـد      بانك تأييد  176 بايفرم ليميتد،  طرفيت  بهاي   سانتاندر اس   در دعواي بانكو  

مـدت زمـان   . نمـود  كرد و پرداخت  يش از سررسيد تنزيلدار را پ پرداخت يك اعتبار اسنادي وعده  
در نتيجه، گـشاينده    .  است انهشده مزور   كه بخشي از اسناد ارائه       گرديد  اندكي پس از تنزيل، كشف    

كننـده اعتبـار جهـت        بانـك تأييـد   . كرد  كننده اعتبار خودداري    أييداعتبار از پرداخت وجه به بانك ت      
كـرد و     ژن عليـه گـشاينده اعتبـار اقامـه دعـوا          يبازپرداخت مبلغ اعتبار در دادگاه كوينز بـنچ ديـو         

نمـود و   ) رأي فوري بدون نياز به طي مراحـل عـادي رسـيدگي           (درخواست صدور رأي اختصاري     
اد، وي مصون از ايراد تقلب است و قاعده تقلب در برابـر او              رغم ارتكاب تقلب در اسن      شد به   مدعي
شـده     در مقام رسيدگي به مـسائل مقـدماتي، در ايـن پرونـده تقلـب اثبـات                . باشد  استناد نمي  قابل
در . رأي داد ) خوانـده (نفع گشاينده اعتبـار       شده به    مبناي تقلب اثبات    دادگاه بدوي بر  . گرديد  فرض

 عبـارت  بهدو دادگاه بدوي و پژوهش    هر. كرد   هش رأي بدوي را تأييد    مرحله پژوهشي، دادگاه پژو   
  .كردند   معيار تقلب، با نظر مساعد استناددر خصوصالذكر لرد ديپالك  فوق

 در حقـوق  معيار تقلـب     عنوان  به» تدليس عمده  «رسد در انگلستان      مي   نظر ترتيب، به   بدين
 در خـصوص  حيث لفظي، موضع حقوق انگلستان        از. شده است   اعتبارات اسنادي پذيرفته و مستقر    

  اصـالحي  5 مـاده    )109 ــ  5 (بندموجب    به امريكاكه حقوق      معيار تقلب، نزديك به موضعي است     
يك از     هيچ از آنجا كه  . پذيرفته است » تقلب عمده  « تحت عنوان معيار     قانون تجارت متحدالشكل  

اي منطقي    كه مقايسه    ه نشده، بسيار زود است    گذاشت  كافي به بوته آزمون     قدر دو معيار فوق هنوز به    
رسـد تفاوتـشان در       مي  دو باشيم، به نظر      ليكن اگر ناگزير به مقايسه اين      ،گيرد  بين آن دو صورت   

 در قانون تجلي يافته است، امـا موضـع حقـوق انگلـستان را در           امريكااين باشد كه موضع حقوق      
 بـاره در آن اسـت       اين  دو نظام حقوقي در      موضع اين  تتفاو. يافت   توان  مي) ال  كامن (قضائيرويه  

كنند تا به    كه تقلب بر معامله دارد توجه مي        بيشتر به شدت و وخامت اثري       «امريكاي  دادگاههاكه    
آنكه محاكم انگلستان، حداقل اگر تفـسير          حال 177،»نفع  ذي) نيت    يا سوء  حسن نيت (حالت رواني   

                                                           
175. Themehelp Ltd. v. West, 1995(4) All E.R. 215.  

176. Banco Santander S.A. v. Bayfern Ltd., 1999 Lloyd's Rep. Bank 239; aff’d in 2000 Lloyd's Rep. 

Bank. 165.  

177. Buckley, supra note 47, at 97. 
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  .شمارند متقلب را الزم مي) نيت علم و سوء(ت رواني ريموند جك را بپذيريم، اثبات حال
  

  موضع حقوق كانادا. چهارم
  

انـد    كرده  موارد اعمال قاعده تقلب، بيشتر بر درجه اثبات تمركز          كانادا عموماً در    يدادگاهها
كـه اسـتناد بـه قاعـده تقلـب را             كانادا هنگام رسيدگي به نوع تقلبي       يدادگاهها. تا بر معيار تقلب   

كه آيا تقلـب       را خواهند پرسيد   سؤالسازد، همانند همكاران انگليسي خود، احتماالً اين          ن مي ممك
به اثبات رسيده است و به معيـار تقلـب          » اي قوي دال بر تقلب      وجود اماره  «يا  » روشن يا آشكار   «

 و   كه تقلـب تـا چـه ميـزان جـدي           مسئلهكنيم، يعني به اين       اينجا بررسي مي     كه ما در    در معنايي 
انـد    كانادا، همچنين به اين موضوع نيز پرداختـه          يدادگاهها. كرد  نخواهند   خطرناك است، توجهي  

كه آيا اعمال قاعده تقلب بايست منحصر به موارد ارتكاب جعل يا تزويـر در اسـناد باشـد، يـا بـه                       
ويـر    وايـت  ـ ا آنگليك طرفيت  بهدعواي بانك نوآ اسكوتيا     . موارد تقلب در معامله پايه نيز تسري يابد       

  .كشيده است  به تصويرخوبي بهاين موضوع را  178ليميتد
 اعمال قاعده تقلب مورد     در خصوص وير، دادگاه چهار موضوع را        وايت ـ در دعواي آنگليكا  

دادگـاه  . جملـه آن موضـوعات نبـود        كه محل بحث مـا اسـت از         داد، ليكن معيار تقلب     بررسي قرار 
هـاي بـاالتر در       در اين پرونده كه عبـارت بـود از درج قيمـت           هنگام رسيدگي به تقلب مورد ادعا       

كه در قرارداد بيع بر آن      دالر به ازاي هر دوجين بيش از قيمتي        17حساب تجاري تا حدود       صورت
 توجه نكرد كه تقلب تا چه ميزان جدي و خطرناك است، بلكـه بـه                مسئلهتوافق شده بود، به اين      

كـه    قدر در ديد بانـك بـوده   پيش از پرداخت وجه برات، آن     «) 1(كه آيا تقلب        پرداخت مسئلهاين  
   را در حدي0014حساب  صورت «توان  آيا مي) 2( و 179؛»گرداند  تقلب را نزد بانك آشكار يا واضح

 و حـاوي اظهـار خـالف        انهگردد، سندي مزور    مطالبه در آن مربوط مي     قابلهاي    كه به درج قيمت   
 شـمار  به) بيع( تقلب در اجراي معامله پايه عنوان بهيد اين عمل را     داشت، يا اينكه با      واقع محسوب 

 از نوع تقلبـي اسـت      «كه آيا اين عمل       رسد دادگاه با ساده شمردن اين سؤال        مي   به نظر  180.»آورد  
اي   كـه تقلـب مفهـوم سـاده          نمايد  تلويحاً اشاره مي   181»داد  شمول استثناي تقلب قرار     كه بتوان در    

  .داند كانادا از هركسي بپرسيد، مي  را دركه معناي آن  است
 اين موضوع حتي     با كانادا نسبت به معيار تقلب،      يدادگاههاكلي     رويكرد اجمالي و  علت    به

                                                           
178. Bank of Nova Scotia v. Angelica-Whitewear Ltd., 36 D.L.R. 4th 161 (1987).  

179. 36 D.L.R. 4th 161, 178 (1987). 
180. Id. 

181. Id. 
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شـده    خام برخورد گرديده، نوعاً به شكل بسيار ساده و كه در يك پرونده كانادايي مطرح  آن هنگام 
 بانـك نـوآ     طرفيـت   بـه  انـد دولپمنـت ليميتـد        دي ريسرچ   ان   نمونه، در دعواي سي    عنوان  به. است

ـ  دائـر گاليگان در مقام صدور دستور موقـت          قاضي 182اسكوتيا، گـشاينده اعتبـار از        منـع بانـك    ر ب
  :داشت  پرداخت وجه اعتبار، اظهار

از ديدگاه مـن، در ايـن       . نمود موافقت با درخواست دستور موقت       بايد من، در اين پرونده      نظر به «
اي قـوي     اولين دليل اينكه خواهـان امـاره      . كرد    بايد دستور موقت صادر    دو دليل  حداقل به    دعوا

كاال  تسليم. متقلبانه است، ارائه داده    ايران جنگ  نماينده وزارت  سوي ازدال بر اينكه مطالبه وجه      
نامه تسليم كاال، الجرم تلويحاً متـضمن ايـن           گرفته است و مطالبه وجه ضمانت       گمان صورت   بي

  183.» استكذب  روشني خالف واقع و بهكاال صورت نپذيرفته كه اين امر  كه تسليم  معنا است
  
كانادا موضوع معيار تقلب در دعواي شركت سـينپلكس            كه در   شده است   الوصف، گفته   مع

 تفـصيل بيـشتري بررسـي        با « 184هاندرد بلور وست جنرال پارتنر اينداستريز،        وان طرفيت  بهادئون  
 يـك شـركت     ، ساخت يك مجتمـع چنـد منظـوره        منظور  بهواي سينپلكس،   در دع  185.»شده است   

  شـد و در      براي اجراي پروژه ساخت قراردادهاي متعددي منعقـد       . شده بود    مختلط سهامي تشكيل  
براي تـضمين اجـراي تعهـدات ناشـي از بعـضي            ) خواهان(گرديد سينپلكس     اين قراردادها شرط  

سـينپلكس از تعهـد     . له ارائـه دهـد      امه تضميني به متعهد   عهده داشت، يك اعتبارن     قراردادها كه بر  
متقاضـي صـدور    (خواهـان   .  وجه اعتبارنامه را مطالبه نمـود      نفع  ذيلذا     كرد و   ساخت پروژه تخلف  

كـرد و ضـمن درخواسـت صـدور دسـتور موقـت منـع پرداخـت،                    در دادگاه اقامه دعوا   ) اعتبارنامه
نكرده و     شده، تخلف    تضمين اجراي آن صادر    منظور  بهكه اعتبارنامه     شد كه از انجام تعهدي      مدعي

  خواندگان متقلبانه است و بنابراين قاعده تقلب بايد اعمـال از سويگونه مطالبه وجه اعتبارنامه      هر
قاضي بلر، با مرور و بازگويي وقايع موضوعي دعوا و اصل استقالل اعتبارنامـه، پـيش از رد                  . گردد  

  :كرد  نشان درخواست خواهان خاطر
گاهي ظاهراً در بحبوحه ايـن نـوع           كنم و در حاشيه عرايضم عاملي را كه         ي درنگ مي  كمن اند  «

كه هر روز بيشتر و بيـشتر در مواقـع تـنش و                 اختالفاتي ،گردم  شود، متذكر مي    مي   گم اختالفات
 هـيچ   كه تقلب استثناء است و       و آن نكته اين است    : شود   سرازير مي  دادگاههابحران اقتصادي به    

                                                           
182. CND Research & Development Ltd. v. Bank of Nova Scotia, 18 C.P.C. 62 (1980). 

183. Id., at 65.  

184. Cineplex Odeon Corp. v. 100 Bloor West General Partner Inc., 1993 A.C.W.S.J. LEXIS 43709; 

1993 A.C.W.S.J. 576951; 37 A.C.W.S. (3d) 1132 (1993). 

185. S. P. Jeffery, "Standby Letters of Credit: A Review of the Law in Canada", 14 Banking & Finance 

L. Rev. 505, 528 (1999). 
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  186.»گيرد  شمول عنوان تقلب قرار  تواند در كمتر از تقلب نمي  زييچ
  

  :دهد وي سپس ادامه مي
نوع رفتار يـا حالـت        كه خواهان منع پرداخت وجه اعتبار اسنادي است، تقريباً هر          از ديد طرفي   «

  رود و  شمار  به كه با ديدگاه او از جهان هستي مطابق و سازگار نيست، ممكن است تقلب                نفع  ذي
عتبـارات اسـنادي    شده ا   ها و اصول شناخته      به ويژگي  با توجه البته  . كند  لذا منع پرداخت را توجيه      

  .…تواند باشد قرار نمي مسلماً قضيه بدين
صرف يك  . است» تقلب «معناي   كه فقط به   تقلب يك واژه روشن و سرراست چهار حرفي است        

طرف   حال، هر   رارداد، تقلب نيست؛ چه اينكه به هر      تفسير ق به    راجعاختالف ولو به حق يا اختالف       
لغزنـده    مفهـومي  چـه تقلـب     اگر. شود  طرفه ديده مي    بيند و اختالف يك     دعوا جز خويشتن را نمي    

شـده و     حقـوق شـناخته     خـوبي در     اين مفهوم به   ذلك  معدهد،    نمي  است و به تعريف دقيق تن در      
  .كاري يا فريب را افاده نمايد  دغلمن مفهوم تقلب بايد وجوهي از نادرستي،  نظر به

  :داشت جناب قاضي ريدل اظهار) 1913( رايت طرفيت بهدر دعواي واشبرن 
كـه قاضـي ويلـز در          همانگونه ،شود  اشتباه يا لغزش در تفسير يك قرارداد تقلب شمرده نمي         …

حيـث    عمـل نادرسـت و از      «داشته، تقلب عبارت اسـت از         بيان) 1888(واتسن  . دعواي اكس پي  
گيـرد، و همچنـين رنـج و گرفتاريهـاي             كـه صـورت مـي      …هايي  گناه، و بيشتر شرارت     اخالقي
واقعـاً اصـطالحات    » قـانون  خـالف  «و  » مـشروع   غيـر  «اصطالحات  . شود  كه وارد مي    اي  بيهوده

  .309. ، ص)1888(واتسون . دعواي اكس پي. ك ر» مناسبي براي بيان آن است
يـا مطالبـه    » واقع يـا كـذب      آشكارا خالف  « وجه اعتبار اسنادي     گفت مطالبه   مواردي را كه بتوان   

، جملگـي از  »ندارد حق مطالبه وجه وجود «كه آشكار است   است، يا موردي  » كامالً بدون توجيه  «
كه  چارچوب ضوابط فوق    رند، و بايد در   گي  مي  الذكر قرار   شمول ضوابط فوق     كه در   مواردي هستند 

  187.»شوند  گرديد، تفسير بيان» تقلب « مفهوم در خصوص
  

 حـساب   معيـار تقلـب بـه      خصوص در موضع حقوق كانادا     ،اگر عبارت فوق را لب و چكيده      
شود،   چنانكه ديده مي  . كننده و متعارض است     حدودي گيج   گفت موضع حقوق كانادا تا      آوريم، بايد 

يـا  » نادرسـت  «ل  كانادا عبارت است از عمـ       كه تقلب در    كند  سو، اعالم مي   الذكر از يك    عبارت فوق 
اين تعابير مشابه با مفهوم تقلب به       . است» آشكارا خالف واقع يا كذب     «كه    اي  يا مطالبه » فريب«

. كه نيازمند وجود قصد اغفال و فريب نزد شخص متقلب است  باشد  ال دارد، مي    كامن  كه در   معنايي
                                                           

186. Id., at para. 29. 

187. Id., at paras. 30-32. 
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كه مطالبه وجه اعتبار اسـنادي         يكانادا موارد   دارد در   الذكر بيان مي    ديگر، عبارت فوق     از سوي اما  
نيـز تقلـب    » نـدارد    وجـود » حق مطالبـه وجـه     «كه     آشكار است  «است يا   » كامالً بدون توجيه   «

 عمـل   شـدت و حـدت    كه بيشتر بـه        است امريكاگفته مشابه موضع حقوق       كه اين   شود  شمرده مي 
ارشي مطابق واقع از موضع نظـام       گز  الذكر تصوير و    همه، عبارت فوق    با اين . كند  متقلبانه توجه مي  

  از يك سوي، كانادا كشوري با پيشينه و سنت انگليـسي اسـت و             : اين زمينه است     كانادا در   حقوقي
روش همكاران انگليسي خود دقيقـاً    سنتي از راه و   طور  كه محاكم كانادا به     لذا دور از انتظار نيست    

ديگـر،    سـويي    از ،اين زمينـه بپذيرنـد      ال را در    نكام  معناي مصطلح در   كنند و معيار تقلب به      تبعيت
حوزه حقوق اعتبـارات اسـنادي در همـه جـاي دنيـا                 را در  امريكانفوذ موضع نظام حقوقي        تأثير و 

كانـادا نيـز دقيقـاً از رويكـرد            يدادگاههاحداقل بعضي از       گرفت و مشاهده نمود و      سراغ توان  مي
  .اند ده اين مسائل پيروي نمودر خصوص امريكا

  
  موضع حقوق استراليا. پنجم

  
شـده،    كه بحث از قاعده تقلب مطـرح        شمار اندكي از دعاوي     در نظام حقوقي استراليا، در    

) ب(معيار تقلب عمدي؛ و     ) الف: (شده است   دو نوع معيار براي تقلب در اعتبارات اسنادي پيشنهاد        
  .معيار تقلب آشكار مبتني بر قواعد انصاف

  
  تقلب عمديمعيار . الف

بيـوترز     محـدود كنترونيـك ديـستري      مـسئوليت  معيار تقلب عمدي در دعواي شـركت بـا        
ايـن دعـوا،      در. گرديـد   بيـان  188 ولـز  ثسـو    بانـك نيـو    طرفيـت   بـه ) ريسيور انـد منيجـر اپوينتـد      (

. كنـد    خواست مقـداري نيمـه هـادي از شـركت جِـك خريـداري               مي) خواهان(كنترونيك    شركت
در . كه قبالً با شركت جِك داشت نيـز بـه شـركت مزبـور بـدهكار بـود                يكنترونيك بابت معامالت  

  هـم قيمـت      هـاي قبلـي و      شد از اعتبار اسنادي استفاده شود تا هـم بـدهي             معامله حاضر پيشنهاد  
منابع مـالي   . شود    آن پرداخت  از طريق كنترونيك قصد خريد آن را داشت        اكنون  كه هم    كاالهايي

 نحـو    گرديد؛ بـدين    گاهي توسط بالفر تأمين مي    ) خريدار(كنترونيك     ركتكار ش     و   كسب  الزم براي 
كـه بـه      نفـع شخـصي      ولز به  ثسو  گشايش اعتبار اسنادي نزد بانك نيو        تقاضاي از طريق كه بالفر     

بالفور معامله حاضـر را     . كرد  فروخت به كنترونيك تسهيالت اعتباراي اعطا مي        كنترونيك كاال مي  
كـه ايـن       نداشـت   اطـالع ) بالفور( منابع مالي    ةكنند  كرد، اما تأمين     مين مالي نيز به همين طريق تأ    

                                                           
188. Contronic Distributors Pty. Ltd. (Receiver & Manager Appointed) v. Bank of New South Wales, 

1984(3) N.S.W.L.R. 110. 
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حقيقـت  ) بـالفور (كننده منابع مالي  كه تأمين  همين. گردد اعتبار اسنادي دين قبلي را نيز شامل مي 
از )  اعتبارنفع ذي(كرد، جهت منع بانك از پرداخت وجه اعتبار اسنادي و منع جِك   مطلب را كشف

دسـتور موقـت        و  موافقـت  ، ولز با درخواست   ثسو   ايالت نيو  عالي  ديوان. كرد   اسناد اقامه دعوا   ارائه
  :داشت   ولز ضمن صدور قرار دستور موقت اظهارثسو  نيوعالي ديوانقاضي هلشام از . نمود  صادر

ان مـن،   گم به. داد  توان مورد رسيدگي قرار     اساس تقلب مي    من، دعواي حاضر را صرفاً بر       نظر به «
قصد تحصيل پـول بـا      كند جِك به هنگام ارائه اسناد جهت مطالبه وجه            كافي است بالفور اثبات   

، اين صـورت  در  . كرد  نفع بالفور دستور موقت صادر      صورت به    دارد، تا بتوان به هر     نيرنگ و فريب  
شـده    اختهكه به جعليت آن علم دارد و با مشاركت خـود او سـ            جِك پول را با استفاده از اسنادي      

  189.»زند است، تحصيل و به جيب مي
  
   قواعد انصافبراساسمعيار تقلب فاحش . ب

با مسئوليت محـدود     قواعد انصاف در دعواي شركت هورتيكو        براساسمعيار تقلب فاحش    
در ايـن   . گرديد  بيان 190)استراليا ( با مسئوليت محدود    شركت تجهيزات انرژي   طرفيت  به )استراليا(

براي طراحي، ساخت و نصب يك دسـتگاه بـويلر          ) خوانده(زات انرژي استراليا    دعوا، شركت تجهي  
بـراي تـضمين    ) متعهـد (هورتيكـو   . كرده بـود    قراردادي منعقد ) خواهان(با هورتيكو   ) ديگ بخار (

 و   كرد تهيه) له  متعهد(نفع شركت تجهيزات انرژي استراليا        نامه بانكي به     يك ضمانت  ،اجراي تعهد 
شـركت تجهيـزات انـرژي         گرديـد و    دو طرف منحـل      هر از سوي  مدتي، قرارداد    پس از . داد ارائه

نامـه را   شده بود، وجه ضـمانت   اثر عدم اجراي قرارداد متحمل  كه در استراليا براي جبران خساراتي 
 ضـمناً كـرد، و      نامه دعـوايي اقامـه      هورتيكو جهت جلوگيري از پرداخت وجه ضمانت      . مطالبه نمود 

نامه صرفاً خاص تـضمين اجـراي قـرارداد توسـط خواهـان، بـوده اسـت و                    مانتكه ض   شد  مدعي
اين، براي مطالبه خـسارت        نامه عالوه بر    كه ضمانت    نبوده قراركند    خالف آنچه خوانده ادعا مي      بر
  .گيرد   مورد استفاده قرارهم

ن را رد   آ    اسـتدالل خواهـان را نپـذيرفت و        ، ولز ثسو   ايالت نيو  عالي  ديوانقاضي يانگ از    
  :داشت محترم در مستند فرعي رأي اظهار  الوصف، اين قاضي مع. نمود

» عدم مداخلـه   « همواره رويكرد    دادگاهها معامالت تجاري همچون معامله حاضر،       در خصوص  «
تواند دخالت دادگاه را در       كمتر از تقلب واقعي نمي      من، هيچ چيزي    نظر اند، و به    گرفته  را در پيش  

                                                           
189. Id., at 114.  

  .90 ـ 87اي شماره ه نويس  زير. رك اين دعوادر خصوصبراي مطالعه بيشتر 
190. Hortico (Australia) Pty. Ltd. v. Energy Equipment Co. (Australia) Pty. Ltd., 1985(1) N.S.W.L.R. 

545. 
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عمل ممكن است ) نه در دعواي حاضر  ( دعاوي   يچه در بعض     مالت توجيه نمايد؛ اگر    معا گونه  اين
 ل اختيار صالحديدي دادگاه را سـبب      كه اعما     باشد خالف وجدان شخص آن قدر فاحش و زننده       

  191.»كند  لذا دادگاه در قرارداد دخالت  گردد و
  

تقلـب را ممكـن    قواعـد انـصاف اسـتناد بـه قاعـده         براساساين ديدگاه كه تقلب فاحش      
تـوي   بـل فليت مـين قاضـي در دعـواي شـركت ايـن      گرداند، حدود ده سال بعد مجدداً توسط ه         مي
تـوي،   بـل فليت در دعـواي شـركت ايـن      . گرديد  ه بيان دوبار 192 ولز ثسو   بانك دولتي نيو   طرفيت  به

د اي قـراردا     بـا فروشـنده    شـدن  قابل باد هاي پالستيكي     بازي  جهت خريد اسباب  ) خريدار(خواهان  
 اعتبـارات   از طريـق  ثمـن      داده شود و     چند قسمت تحويل    دفعات در   شد مبيع به    مقرر. كرد  منعقد

كاالي   هايي بين مندرجات اسناد و      هاي مبيع، مغايرت    مورد يكي از قسط      در. گردد  پرداختاسنادي  
، خريـدار  كـرد   وقـع را بـراي خريـدار بـازگو     كه فروشنده شرح ما هنگامي. شد شده ديده مي  تحويل

داد و جهـت منـع          اما بعداً نظرش را تغييـر      ،نمود  داد و از آن اغماض       ها رضايت   نسبت به مغايرت  
شـد فروشـنده بـا ارائـه          كـرد و مـدعي      شده اقامه دعوا    گشاينده اعتبار از پرداخت وجه برات قبول      

انـگ ادعـاي    قاضـي ي  . شده اسـت    كه به خالف واقع بودن آنها علم داشته، مرتكب تقلب           اسنادي
اما، مجـدداً در بخـش فرعـي رأي         . كرد   دعواي او را مردود اعالم       را نپذيرفت و  ) خواهان(خريدار  

گذرا و در حاشيه، پس از نقل آراي سزتجن، هورتيكو، و سـاير آراي مـرتبط بـا                     اي   اشاره عنوان  به
  : داشت قاعده تقلب، اظهار
اما، بـا  . خواهد شد  وسيعي تفسيرنحو  بهم بعدها   گوي  شوم آنچه من در اين پرونده مي        بايد متذكر  «

 يك استثناء   عنوان  بهخالف وجدان     رفتار كهكه اين احتمال را       وجود هنوز هم عاقالنه است      اين
  193.» باقي و مفتوح گذاريم،بتواند مانع پرداخت وجه اعتبار اسنادي شود

  
   بـا   الكـس فكـاس    شـركت  ايالت ويكتوريا در دعـواي       عالي  ديوان، قاضي بات از     ذلك  مع
 براسـاس اين ديدگاه را كه تقلب فـاحش         194 شركت اسكودا اكسپورت   طرفيت  به محدود   مسئوليت

) خواهـان (در اين دعـوا، الكـس       . سازد، نپذيرفت   قواعد انصاف استناد به قاعده تقلب را ممكن مي        
ربـوط بـه    براي فروش و نصب سيستم مخابراتي، سامانه نظـارت از راه دور و سـامانه تنظيمـي م                 

 منعقـد ) خوانده(ساخت يك خط لوله انتقال نفت در هند، قراردادي را با شركت اسكودا اكسپورت               
                                                           

191. Id., at 554.  
192. Inflatable Toy Co. v. State Bank of NSW, 34 N.S.W.L.R. 243 (1994). 
193. Id., at 251. 
194. Olex Focas Pty. Ltd. v. Skodaexport Co., 134 F.L.R. 331 (1996). 
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شركت اسكودا اكسپورت پيمانكار اصلي پروژه بود و الكس يكـي از پيمانكـاران فرعـي    . كرده بود   
  .شده بود  كه توسط شركت اسكودا اكسپورت استخدام بود

 درصــد از مبلــغ قــرارداد را تحــت عنــوان 15كــرد   شـركت اســكودا اكــسپورت موافقــت 
شـد     پرداخـت، مقـرر      تضمين استرداد پيش   منظور  به. تدارك به الكس بپردازد   /پرداخت تجهيز   پيش

نفـع    تـدارك ناميدنـد، بـه     /نامه تجهيز   هاي مستقلي را كه طرفين آن را ضمانت         نامه  الكس ضمانت 
 تضمين حـسن    منظور  بهگرديد     ، الكس ملزم  وهعال  به. نمايد   تسليم   شركت اسكودا اكسپورت اخذ و    

نامـه حـسن      نامه، تحت عنوان ضمانت     اجراي تعهدات ناشي از معامله پايه، نوع ديگري از ضمانت         
ها   نامه  وجه كليه اين ضمانت   . نمايد  تسليم   به ميزان ده درصد مبلغ قرارداد تهيه و         را اجراي قرارداد 

مطالبه  قابل»  واخواست يا اعتراض يا ارائه دليل اثبات        بدون نياز به   … اولين درخواست  محض  به «
بـود صـرفاً بخـشي از مبـالغ           مجـاز ) نامـه    ضـمانت  نفـع   ذي(شـركت اسـكودا اكـسپورت        195.بود

  .كند  ها را مطالبه نامه ضمانت
كـرد    شده شركت اسكودا اكسپورت تهديـد       كه ادعا   چنان  با بروز اختالفاتي بين طرفين، آن     

در كرد مگر اينكـه الكـس شـرايط ايـن شـركت را                 ها را مطالبه خواهد     نامه كه تمام وجه ضمانت   
موجـب    بـه كـه     هـايي   پرداخـت   تـا آن تـاريخ، پـيش       196.اختالفـات بپـذيرد    فـصل   و   حـل  خصوص
خواهان همچنـين   . گرديده بود   شده بود، عمدتاً مسترد     هاي تجهيز مورد تضمين واقع      نامه  ضمانت
 درصـد از خـدمات      78يزات موضوع قرارداد تسليم شـده و         درصد تجه  95شد كه مجموعاً       مدعي

الكس با استناد بـه دو دليـل         و در اين دعوا  . گرديده است   ارائه ،اندازي  طراحي، ساخت، مونتاژ و راه    
  را درخواسـت   هـاي مـستقل     نامه   منع از پرداخت وجه ضمانت     ر ب دائرصدور دستور موقت مقدماتي     

شـده   هـا، مرتكـب تقلـب    نامـه  ديد به مطالبه وجه ضمانت   شركت اسكودا اكسپورت با ته    ) 1: (نمود
هـا مـورد تـضمين        نامه  كه توسط ضمانت     نسبت به مبالغي   ،داشته باشد    آنكه خود نيز باور     است، بي 

شــركت اســكودا اكــسپورت بــا تهديــد بــه مطالبــه وجــوه ) 2(گرفتــه، داراي حــق اســت؛ و  قــرار
  و  قـانون عـرف   الـف      الـف  51ي مقرر در مـاده      وجدان به معنا    ها مرتكب رفتار خالف     نامه  ضمانت

  . گرديده است1974 مصوب عادات تجاري
پيروي از روش سـنتي      هنگام بررسي نخستين دليل مورد استناد خواهان، به        قاضي بات به  

                                                           
195. Id., at 340 (For Mobilisation Guarantees) and 342 (For Performance Guarantees). 

كليه   داد كه وجه  چكسلواكي، دستور  ، شركت اسكودا اكسپورت به بانك طرف حساب خود، يعني بانك بازرگانيدر واقع .196
  .ك باره ر اين  در. كرد  و بانك مزبور چنيندكن ا مطالبهها ر نامه ضمانت

Id., at 345.  

  .ك ، رنفع ذيها توسط  نامه اي جامع از مطالبه وجه ضمانت براي مطالعه بيشتر درباره مشروح مذاكرات اين دعوا و خالصه
Ross P. Buckley, "Sections 51AA and 51AC of the Trade Practices Act 1974: The Need for Reform", 8 

Trade Practices L. J. 5, 6, note 6 (2000). 
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 شـمرند، در آغـاز تجزيـه و    خـصوص الزم مـي      كه درجه بااليي از اثبات را در اين         دعاوي انگليسي 
  :داشت  تحليل خود بيان 

كـه    اصـلي . بـاره روشـن اسـت    اين كتوريا، همانند انگلستان موضع حقوق دريامروزه در ايالت و   «
نامه غيـر مـشروط حـسن اجـراي          كه در ضمانت    اند و استقرار يافته اين است       آشكارا همه پذيرفته  

 و مطالبـه     بانـك  از سـوي  ن پرداخت وجـه     توا   نمي ،شده  قرارداد، همچنين در اعتبار اسنادي تأييد     
كـه بانـك      مورد تقلـب فـاحش       مگر در   را با صدور دستور موقت منع نمود       نفع  ذي از سوي وجه  

كه احتماالً اين   (مورد جعل اسناد      هنگام پرداخت مورد نظر از آن تقلب آگاه باشد يا در           احتماالً، به 
عيت مـورد عـدم مـشرو      يا احتماالً در  ) اعمال است  قابل اعتبارات اسنادي    در خصوص مورد صرفاً   
تواند دستور موقت منع پرداخت يا منع مطالبـه     كه دادگاه مي    فقط در اين موارد است    . [معامله پايه 

  197.»]نامه مستقل يا اعتبار اسنادي را صادر نمايد وجه ضمانت
  

ايـن  بـه     راجـع اسـتراليايي      اين قاضي دانشمند شماري از آراي انگليسي و        ،سپس در ادامه  
براي اثبات اين معنا كه قاعده تقلب را تنها در فـرض تقلـب آشـكار      نمايد و موضوع را بررسي مي  

نهايتاً درخواسـت      و 198نموده   طوالني را از آراي مزبور نقل       گذاشت، عباراتي    اجرا موردتوان به     مي
هنگـام   اين قاضي فاضل، به   . كرد  ارتكاب تقلب را رد   علت    بهخواهان مبني بر صدور دستور موقت       

كرده مبني بر اينكه تقلب فاحش         ضي يانگ در دعواي هورتيكو از آن حمايت       كه قا    بررسي نظري 
  :نشان ساخت سازد، خاطر  قواعد انصاف استناد به قاعده تقلب را ممكن ميبراساس

كه وي    رو است   از اين  ،گويد  جناب يانگ در آن رأي بسيار محتاطانه سخن مي          من، عالي   نظر به «
 در معامالت   دادگاهها» مداخله  عدم «لب با اشاره به رويه عمومي       سخنان خود را درباره مفهوم تق     

. كه براي قاضي يانگ قائلم با نظر ايشان موافق نيـستم            با همه احترامي  . …كند  تجاري آغاز مي  
توان رفتار آشكارا خالف وجـدان را   نمينمودم،   كه نقل  به كليه آراي ديگري  با توجه  بنده معتقدم 

 مبناي صدور دستور موقت منع پرداخت يا منع مطالبه وجه           عنوان  بهنرسد،    حد تقلب واقعي   كه به 
  199.»داد  نامه مستقل يا اعتبار اسنادي قرار ضمانت

                                                           
197. Olex, 134 F.L.R. 331, 348 (1996).  

  .ك براي ديدن شرح و نقدي ويژه بر اين عبارت ر
Alan L. Tyree, "Performance Bonds and Section 51AA of the Trade Practices Act", 8 J. Banking & 

Finance L. & Practice 338, 339 (1997). 

  :نمود مزبور عباراتي را از آراي زير نقل  براي نمونه، قاضي.198
Edward Owen Engineering Ltd. v. Barclays Bank Int’l Ltd., 1978(1) All E.R. 976; and Bolivinter Oil S.A. 

v. Chase Manhattan Bank, 1984(1) Lloyd's Rep. 251. 
199. Olex, 134 F.L.R. 331, 354 (1996).  

شـركت  : هـاي تجهيـز را منـع نمـود     نامـه  مبناي استدالل دوم خواهان پرداخت وجه ضمانت  كه قاضي بات بر شايان ذكر است  
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شده دو نوع تخلف امكان استناد به قاعـده            كنون در استراليا گفته     وجود آنكه تا    اين، با   بر  بنا
. شـده اسـت     گذاشته    اجرا موردبه  » عمديتقلب   «عمل تنها معيار      آورد، اما در    تقلب را فراهم مي   

) قاضي يانگ ( قاضي   همان معيار تقلب فاحش قواعد انصاف، دوبار توسط         در خصوص  كه  همچنان
 گرفته، لـيكن در هـيچ دعـوايي بـه مـورد اجـرا                ولز مورد اشاره قرار    ثسو   ايالت نيو  عالي  ديواناز  

 ايالـت ويكتوريـا مـردود اعـالم شـده           عالي ديوان از سوي عالوه، اين معيار     هب. گذاشته نشده است    
                                                                                                                                        

 مرتكـب   1974 مصوب   عادات تجاري   و  قانون عرف  الف الف    51ها، مطابق ماده      نامه  اسكودا اكسپورت در مطالبه وجه ضمانت     
  .ك ر. »كرد و انتقادات صريح و متعددي را برانگيخت  زده بيشتر نويسندگان را شگفت  «اين رأي . شده استخالف وجدان   رفتار

Buckley, supra note 196, at 6.  

 عادات تجاري  و  قانون عرف الف الف  51كنون انتقادات از اين رأي بر اين نكته متمركز بوده كه رأي مزبور ماده                 كلي، تا   طور  به
يك شـركت تجـاري    «: دارد مي  مقرر1974 مصوب عادات تجاري  و  قانون عرف الف الف 51ماده . كرده است   اعمال را به غلط  

آمده،  گرد  طي زمان   كه در    نظر حقوق نانوشته اياالت و واليات       كه از   كار و تجارت خود مرتكب رفتاري شود        و  نبايد در كسب  
  .ك ر. »داده است  اي توسعه مالحظه نحو قابل شده اين ماده را به يرفتهقلمرو پذ «رأي فوق . »خالف وجدان باشد بر

Ross P. Buckley, "Unconscionability Amok, or Two Readily Distinguishable Cases?", 26 Australian 

Business L. R. 323, 326 (1998).  

 اعتبارات اسنادي است؛ چـه  در حقوقمطلوب   تحول و حركتي ناشده در اين رأي نمايانگر      عالوه رويكرد پذيرفته    تقدير، به   به هر 
هـاي مـستقل      نامـه   اينكه ظاهراً اين رويكرد مبناي ديگري براي مداخله و ممانعت از پرداخت وجه اعتبارات اسنادي و ضمانت                

كارايي و سودمندي تجاري    برتواند به شدت      كه مي   اين مبنا، رفتار خالف وجدان است؛ مبنايي      : كند  مي  حداقل در استراليا ايجاد   
المللي اعمال شود، قاعده      گونه در تجارت بين     اثر اين مقرره قانوني، اگر به همين         در «كه    گذارد؛ چرا    اعتبارات اسنادي اثر منفي   

  معتبـر اي مـشهور و    كه قاعده   هاي بانكي   نامه  هاي حسن اجراي قرارداد و ساير ضمانت        نامه  استقالل اعتبارات اسنادي و ضمانت    
 .ك ر. »شود پا گذاشته مي چشمگيري زير شود، به طرز شناخته مي 

Olex Focus Pty. Ltd. v. Skodaexpert Co. Ltd., 134 F.L.R. 331, 358 (1996). 

كنـد، و باعـث       هاي بعـدي را در اسـتراليا بـاز          گرفتاري  ها و   كننده است اينكه چه بسا اين رأي باب فتنه          آنچه بيش از اين نگران    
عـادات     و   قـانون عـرف   عنوان مثال، ساير مـواد        به. گردد  مكانيسم پرداخت اعتبارات اسنادي     بيشتري بر » استثنائات «شدن    اردو

كذب   به توصيفات و اظهارات كه راجع  آن53فريبكارانه است، و ماده  كننده و عمل گمراه  به كه راجع  آن52قبيل ماده  ، ازتجاري
اگـر  . هاي مستقل قابليت اعمال يابـد  نامه  اعتبارات اسنادي و ضمانتدر خصوصممكن است در آينده كننده است، نيز     گمراه   و

براي ديدن  . شد   هاي مستقل جداً ضايع خواهد      نامه  كارايي تجاري اعتبارات اسنادي و ضمانت        چنين اتفاقي حادث شود، فايده و     
  .ك اند، ر كه از اين رأي انتقاد نموده  اي از مقاالت سلسله

Robert Baxt, "Are Bank Guarantees Safe from the Unconscionable Conduct Provisions of the Trade 

Practices Act?", 1997 The Australian Banker 62; Robert Baxt, "A Bombshell on Unconscionable 

Conduct", 25 Australian Business L. Rev. 227 (1997); Robert Baxt, "Unconscionability Taken One Step 

Too Far?", 25 Australian Business L. Rev. 301 (1997); Robert Baxt, "Unconscionable Conduct under 

Trade Practices Act", 71 Australian L. J. 432 (1997); Robert Baxt and Joel Mahemoff, "Unconscionable 

Conduct Under the Trade Practices Act - An Unfair Response By the Government: A Preliminary View", 

26 Australian Business L. Rev. 5, 13-15 (1998); Jeffrey Browne, "The Fraud Exception to Standby 

Letters of Credit in Australia: Does it Embrace Statutory Unconscionability?", (1999) 11 Bond L. R. 98; 

Ross P. Buckley, "Sections 51AA and 51AC of the Trade Practices Act 1974: The Need for Reform", 8 

Trade Practices L. J. 5 (2000); Alan Tyree, "Performance Bonds and Section 51AA of the Trade Practices 

Act", 8 J. Banking & Finance L. & Practice 338 (1997); Warren Pengilley, "Unconscionability: Are the 

Litigation Floodgates Opening in Relation to Commercial Transactions?", 13 Australia & New Zealand 

Trade Practices L. Bulletin 11 (1997); and Ben Zillmann, "A Further Erosion Into the Autonomy of Bank 

Guarantees", 13 Building & Construction L. 354, 357 (1997). 
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تواند مبنـايي واقعـي بـراي          قواعد انصاف، مي   براساس كه آيا معيار تقلب فاحش       مسئلهاين  . است
  .نمود  خواهد كه آينده پاسخ آن را مشخص اعمال قاعده تقلب باشد يا خير، موضوعي است

  
  قلهاي مست نامه ضمانتبه  راجعموضع كنوانسيون ملل متحد . ششم

  و اعتبارات اسنادي تضميني
  

هـاي مـستقل و اعتبـارات اسـنادي           نامـه   ضـمانت بـه     راجعكنوانسيون سازمان ملل متحد     
 تقلـب   مـسئله مـورد       در) شـود   بعد كنوانسيون سازمان ملل متحـد ناميـده مـي          از اين به  (تضميني  

كـرده      اتخـاذ  ل قانون تجارت متحدالشك    اصالحي 5 ماده   )109 ـ 5 (موضعي متفاوت با موضع بند    
تقلـب   « جهت اعمال قاعده تقلب معيـار عـام          امريكا قانون تجارت متحدالشكل  كه    درحالي. است
اصطالحات  «كرده، كنوانسيون سازمان ملل متحد از كاربرد           بيني  خصوص پيش    را در اين  » عمده

راي امكـان    سه مبناي اساسي ب    19در ماده      و 200نموده اجتناب»  »حق  سوء استفاده از   «و» تقلب«
  :كرده است  استناد به قاعده تقلب مشخص

   باشد؛انهيك از اسناد اصل و صحيح نبوده يا مجعول يا مزور هر) 1( «
  مطالبه نباشد؛ يا قابلشده،   نامه و اسناد پيوست آن ادعا كه در مطالبه مبنايي وجه بر) 2 (
، مطالبه وجـه هـيچ      ني مربوطه اعتبارنامه تضمي نامه مستقل يا      اساس نوع و هدف ضمانت      بر) 3 (

  . »تصوري نداشته باشد قابلمبناي ممكن و 
  

مـاده  ) 2(ندارد، بنـد    » تصوري قابل  هيچ مبناي ممكن و    «كه    اي   مطالبه در خصوص و اما   
  :سازد مي  گونه مفهوم اين عبارت را بيشتر روشن  كنوانسيون بدين19

 در برابـر آن   نفـع   ذي حمايـت    منظور  بهارنامه  نامه مستقل يا اعتب     كه ضمانت   واقعه يا خطري  ) 1( «
  گرديده، بدون شك رخ نداده باشد؛ صادر

توسط دادگاه يا مرجع داوري باطل اعالم شده باشد         ) متقاضي صدور (عنه    تعهد پايه مضمون  ) 2 (
نامه   كه تحت پوشش ضمانت     زمره خطراتي است   شود بطالن تعهد پايه نيز در        اينكه تصريح   مگر

  گيرد؛ مي  اعتبارنامه قرارمستقل يا 
  شده باشد؛   اجرانفع ذيخاطر  تعهد پايه بدون ترديد مطابق رضايت) 3 (
   آشكارا مانع اجراي تعهد پايه شده باشد؛ يانفع ذيخطاي عمدي ) 4 (
 صـادركننده   عنـوان   بـه    قابلنامه مت    ضمانت نفع  ذينامه متقابل،     مورد مطالبه وجه ضمانت    در) 5 (

                                                           
200. Eric E. Bergsten, "A New Regime for International Independent Guarantees and Stand-By Letters 

of Credit: The UNCITRAL Draft Convention on Guaranty Letters", 27 Int’l L. 859, 872 (1993). 
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نيـت وجـه اعتبارنامـه يـا          سـوء  مربوط است، با    قابلنامه مت   كه به ضمانت    اي  نامه ضمانت) ضامن(
  .»باشد  نامه مستقل مربوطه را پرداخته ضمانت

  
كـه    بخش براي تعيين نوع تخلفي است اميد  ثر وؤاي م نيست، اما شيوه     اين فهرست جامع  

تـرين    ترديـد مفـصل     نـسيون بـي   ايـن مـاده كنوا    . سـازد   امكان استناد به قاعده تقلب را فراهم مي       
گرداند،   اجرا مي  قابلكه قاعده تقلب را        كنون براي رفع ابهام و توضيح تخلفي        كه تا    اي است   مقرره
حيث قلمرو، واضح و مـضيق    از « قاعده تقلب در خصوصكنوانسيون   مقررات. گرديده است   وضع

كنوانسيون، مـسلماً     مقررات اين  201.»دهد  دست مي   المللي به   سطح بين   است و معياري عالي را در     
بهبـود     كننـد و     است تا موارد اعمال قاعـده تقلـب را اصـالح           دادگاههاهاي مناسبي براي      رهنمون
  .بخشند

واضح و   «كنوانسيون سازمان ملل براي امكان توسل به قاعده تقلب، وجود دليلي               چند هر
متخلف نيز بايد به    ) نيت   سوء(كه قصد      دهاي نش   كنوانسيون اشاره   شمارد، اما در    را الزم مي  » روشن
  اصـالحي 5 همسو با مـاده  ،كه كنوانسيون   شود  كنوانسيون استنباط مي    با مطالعه متن  . رسد   اثبات

نيت يا   سوء(حالت رواني     دارد تا بر      بيشتر بر نوع و ماهيت تخلف تأكيد       قانون تجارت متحدالشكل  
اجـراي صـحيح و        تن قواعـد يـك بحـث اسـت و         با همه اين تفاصيل، داشـ     . متخلف) حسن نيت 

يك جـدا    كه هر    يي است دادگاهها اختيارديگر؛ چه اينكه اجراي اين قواعد در           شايسته آنها بحثي  
اي   پـاره   ر  كـه د    اي را      همچنان معيار اثبـاتي    دادگاههاكه ممكن است       آنجا   از. باشند  از ديگري مي  

وانـسيون را   نك  ماند تا آينده ارزش واقعي مقررات       د منتظر كنند، باي     اعمال ،شده  آراي انگليسي ارائه  
  .دهد نشان

  
  گيري نتيجه. هفتم

  
 اعتبـارات اسـنادي     در حقوق  202»ترين موضوع   كننده  گيج   انگيزترين و   بحث «قاعده تقلب   

. تعريـف اسـت   قابلدشواري  كه معيار تقلب به چيدگي اين موضوع عمدتاً ناشي از آن است       يپ. است
 جوهر و اساس معيـار تقلـب        در خصوص نويسندگان      و دادگاههاكه     متفاوتي   متنوع و  هاي  ديدگاه
زمينـه رويـاروي يكـديگر         اين   كه در    دهنده دو دسته از مصالح متعارضي است         نشاناند،    داده  ارائه
  :اين مصالح متعارض عبارتند از. اند گرفته قرار

                                                           
201. Comment, Litigation Digest: Agritrade International Pte. Ltd. v. Industrial and Commercial Bank of 

China, [1998] 3 S.L.R. [Singapore], 4, 3 Documentary Credit World 8, 13 (2000). 

202. Comment, supra note 62, at 995.  
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؛ و اهميـت منـع يـا    …سـوي  سنادي از يكاهميت حفظ و پاسداشت اصل استقالل اعتبارات ا    «
  203.»ديگر  از سويپيشگيري از تقلب در عمليات اعتبار اسنادي 

  
الوصول و سـاده      شود يا معيار تقلب بسيار سهل        سوي، اگر تقلب بسيار وسيع تعريف       يك  از

علت  هبگيرد كه صرفاً    قرار اعتباررد سوء استفاده متقاضيگردد، ممكن است قاعده تقلب مو  تعيين
اگر منع پرداخت   . گشاينده اعتبار وجه اعتبار را بپردازد        بانك   نيست   نبردن از معامله پايه مايل      سود

 يك ابـزار    عنوان  بهشود، اعتماد تجاري به اعتبارات اسنادي         وجه اعتبار اسنادي فراوان اجازه داده     
  204.رفت  خواهد  مد براي تضمين اجراي تعهدات از مياناكار

شود يا معيار تقلب بسيار سنگين و   محدود تعريف    گر، اگر تقلب بسيار مضيق و     دي از سوي 
  تعيـين معيـار بـسيار خـشك و        . خواهد افتاد   گردد، تأثير قاعده تقلب به خطر       الحصول تعيين   صعب
هـاي    نفع  ذي از سوي ناپذير براي تقلب، ممكن است باعث افزايش ارتكاب اعمال متقلبانه             انعطاف

 نمايـد و     گشايش اعتبار را در استفاده از اعتبارات اسنادي دلـسرد           گردد، متقاضيان   ادياعتبارات اسن 
  205.كند  كارايي تجاري اعتبارات اسنادي لطمه وارد نهايتاً به فايده و

كه بين اين مصالح متعـارض، تعـادل و سازشـي             بنابراين معياري براي تقلب مناسب است     
آورد و بـراي      ين معيار بايد هدف و غايت قاعـده تقلـب را بـر            نظر حقوقي، ا     از. سازد  معقول برقرار 

. كنـد   رات اسنادي را تـسهيل    لحاظ تجاري، اين معيار بايد كارايي اعتبا        از. اجرا باشد  قابل دادگاهها
قبيل معيار تقلب      هايي از   گسترده يا معيار     از مفاهيم و اصطالحات موسع و       بايد اين مالحظات، بر  بنا

كه ممكن اسـت      انعطاف باشد و معيار تقلب حكمي      قابل ت بسيار خشك و غير    آشكار كه ممكن اس   
گزيد، و معيـاري مناسـب و عملـي بـراي تقلـب               گردد، دوري   به سوء استفاده از قاعده تقلب      منجر

  .كرد  انتخاب
 با مقـررات مـاده     قانون تجارت متحدالشكل    اصالحي 5 ماده   )109 ـ 5 (قررات بند متلفيق  

                                                           
203. Bank of Nova Scotia v. Angelica-Whitewear Ltd., 36 D.L.R.4th 161, 168 (1987).  

  .ك كند، ر مي  حقوق اعتبارات اسنادي دفاع  سخت در  و  قواعد سفت وجود كه از  خاص  براي ديدن ديدگاهي
Henry Harfield, "Identity Crisis in Letter of Credit Law", 24 Arizona L. Rev. 239, 239 (1982). 

اگـر  . اسـت   اساسـي  سخت بر اعتبـارات اسـنادي نيـازي بنيـادين و      و   حكومت قواعد سفت   «: نويسد  مي   مقاله فوق    در  هارفيلد
هـستي    گيـرد چـه بـسا وجـود و          فصل منصفانه اختالفات است، قـرار       و  كه مناسب حل    تري  اعتبارات اسنادي تابع قواعد منعطف    

توانـد يـك    كه يك پيچك درخت مو مي گونه گردد؛ درست همان  ند، نابودمكانيسم تجاري سودم عنوان يك اعتبارات اسنادي به  
  . »كند پا بياندازد و خفه درخت بلوط را از

204. R. J. Gavigan, "Wysko Investment Company v. Great American Bank: A New Attack on the 

Usefulness of Letters of Credit", 14 Northwestern J. Int’l L. & Business 184, 202 (1993). 
  :كنيد با  مقايسه.205

Stephen J. Leacock, "Fraud in the International Transaction: Enjoining Payment of Letters of Credit in 

International Transactions", 17 Vanderbilt J. Transnat’l L. 855, 899 (1984). 
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 ثغور    تعيين حدود و   در خصوص كنون    حلي را كه تا      مان ملل متحد، بهترين راه     كنوانسيون ساز  19
  اصـالحي  5 مـاده    )109 ــ  5(بنـد   موجـب     به. نهد   انديشيده شده، فراروي ما مي     »استثناي تقلب  «

تقلـب   «استناد به قاعده تقلب در صورتي ممكـن و مجـاز اسـت كـه                ،  قانون تجارت متحدالشكل  
كرديم، معيار تقلب عمـده نـه تنهـا از مفـاهيم موسـعي                 از اين بررسي   چنانكه پيش . باشد» عمده

 ماهيـت خـاص و ويـژه        متـضمن گزينـد، بلكـه       همچون تقلب آشكار و تقلب اعتباري دوري مـي        
  ايـن   و مجمل است، اعمال    كلي ،»عمده  «قيد از آنجا كه  ،  ذلك  مع. باشد  اعتبارات اسنادي نيز مي   

دسـت داده،    بـه قـضائي كـه رويـه       هـايي   اي راهنمايي   رغم پاره   ، به 5 مذكور در ماده     به شرح معيار  
ي مختلـف ايـن اصـطالح را        دادگاههاكه ممكن است      دارد؛ چرا   اي از ابهام قرار     هاله  همچنان در 

بـا  . كردنـد    در تفـسير رأي سـزتجن چنـين        دادگاههـا كـه     طور  كنند، همان   متفاوتي تفسير نحو    به
 كنوانسيون سـازمان    19توسل به مقررات ماده        توان با   عمده را مي   مفهوم تقلب     در همه، ابهام   اين

 ماده مذكور فهرست مبسوطي از انواع تخلفاتي را كه تقلب عمده ،داد  كاهش حدودي  ملل متحد تا
كنوانسيون سازمان ملل متحد راهنمـاي        شده در   تخلفات احصاء . شوند، ارائه داده است     شمرده مي 

بنابراين، اگر بتوان قاعـده     . كاربران اعتبارات اسنادي تواند بود        و ادگاههادتوجهي براي    قابلعملي  
 يك معيار عـام  عنوان به )109 ـ 5(نمود كه معيار تقلب عمده مقرر در بند      تدويننحوي    بهتقلب را   

 مـصاديق جزئـي آن معيـار عـام بـا            عنـوان   بـه  كنوانسيون سازمان ملل متحد      19با مقررات ماده    
  .يافت  زيادي افزايش خواهد  حد  بيني قاعده تقلب تا زند، قابليت پيشيكديگر درآمي

چـارچوب    گـشته، قـراردادن آن در       نحو تـدوين     كه بدين   بهترين جايگاه براي قاعده تقلبي    
 ي مجموعـه قواعـد    ،اسـت  206).پـي .سي.يو(عادات متحدالشكل اعتبارات اسنادي        و    مقررات عرف 

سراسـر    كـه در    كليـه اعتبـاراتي     كـه تقريبـاً در      عتبـارات اسـنادي    ا در خـصوص   نفوذ  گذار و پر    تأثير
المللـي    اتاق بازرگـاني بـين    . گردد  ضمن اعتبار شرط مي      ارجاع در  از طريق يابد،    گشايش مي   جهان

تـرين مجموعـه      عادات متحدالشكل اعتبارات اسنادي صـالح       و    و ناشر عرف   كننده  تدوين عنوان  به
 مـسائل زمينـه      كه اين اتاق بيشترين تخصص و تجربـه را در            چرا براي تدوين قاعده تقلب است؛    

  207.ستاعتبارات اسنادي دارا
                                                           

206. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP), ICC Publication No. 500. 

 هـا اسـت   اي از شروط استاندارد قراردادي براي بانك اساساً مجموعه ) .پي.سي.يو(عادات متحدالشكل اعتبارات اسنادي        و   عرف
كاري بود كـه    گروه  كرد، نخستين  هيه را ت.پي.سي.كه آخرين تجديد نظر يو  كاري  گروه. شده است  كه توسط بانكداران تدوين    

دعاوي بانكي و دو تـن از       كار چند تن از وكالي متخصص در        گروه  در اين . داشتند  اعضايي بجز بانكداران نيز در آن مشاركت      
نندگان و  شـده، يعنـي صـادرك        كه اصالً اعتبارات اسنادي براي رفع احتياجات آنها ايجاد          هايي  گروه. داشتند   اساتيد حقوق حضور  

  .ك باره ر اين  در.  نبودند.پي.سي.روند تدوين يو  مستقيم داراي نماينده در  طور واردكنندگان، متأسفانه به
John Andrew Spanogle Jr., "The Arrival of International Private Law", 25 George Washington J. Int'l L. 

& Economics 447, 492 (1992). 

انـد و اقامـه       آزمـوده   تجربـه و نـا      ثر كشورها، بجز اياالت متحده امريكا، نسبت به مسائل اعتبارات اسنادي بي            محاكم اك  .207



     322  ششم و شمارة سي/ مجلة حقوقي

اي   حيث شكل صرفاً مجموعـه       عادات متحدالشكل اعتبارات اسنادي، از       و    كه عرف   آنجا   از
انون  ق شود تابع    گنجانده  باره تقلب   ه در اين مجموع   كه در    مقرراتي   از شروط قراردادي است، لذا هر     

كنـيم     بينـي   كـه پـيش      الوصف، دليلي ندارد     مع 208.بود    موضوع خواهد  در خصوص ) داخلي(محلي  
كه به    متحدالشكل اعتبارات اسنادي همان قدر و منزلتي را ندهندهاي و رويه به مقررات دادگاهها

كل  متحدالـش هـاي  مقـررات و رويـه   اين، مجموعه      تر از   مهم. دهند  ساير مقررات اين مجموعه مي    
پـس چـرا ايـن مجموعـه         209دارد،  مـي   اعتبارات اسنادي دكترين استقالل اعتبار اسنادي را بيـان        

  نكند؟  دكترين را نيز بيان هاي وارد بر اين محدوده  استثناء و
 متحدالشكل اعتبـارات اسـنادي،   هاي مقررات و رويه بعدي  تجديد نظر كه در     رود  اميد مي 

 قـانون   انجام ايـن مهـم مقـررات         و در   را نيز صالح ببيند     بررسي موضوع تقلب   تجديد نظر كميته  
دهـد و از آنهـا     ه خود قـرار كنوانسيون سازمان ملل متحد را چراغ را      و امريكا تجارت متحدالشكل 

 متحدالشكل اعتبارات اسنادي قواعد ناظر به تقلب را         هاي  مقررات و رويه  اگر مجموعه   . گيرد  الهام
كه از    با اقتباس تعريفي    شود و     آمده، پذيرا  قانون تجارت متحدالشكل  ) 109 ـ 5 (كه در بند    گونه آن

آن استقرار رويـه    دهد، نتيجه      گسترش   كنوانسيون آنسيترال آمده، آن را بسط و       19تقلب در ماده    
كمـك، و      كارآمـدي تجـاري اعتبـارات اسـنادي بـسيار            بود كه به افزايش       مفيدي خواهد  حقوقي

  .نمود  خواهد  كالهبرداري را محدود   اسنادي جهت ارتكاب تقلب واستفاده از اعتبارات
 

                                                                                                                                        
هاي ديگر اين مجال فـراهم        كشور   روي، در   از اين . دعاوي تقلب در اعتبارات اسنادي خارج از اياالت متحده امريكا اندك است           

كـشور  . بگيـرد     مسئله تقلب در اعتبـارات اسـنادي شـكل         در خصوص  ي پخته و منسجمي   ئكه مجموعه رويه قضا     نگشته است 
 مـورد تقلـب در      در خـصوص  كليت حقـوق اعتبـارات اسـنادي دارد، امـا             مورد  اي در   يافته  ي پخته و تكامل   ئانگلستان رويه قضا  
  . باشد ي ميئقضاه خاص فاقد چنين روي  طور اعتبارات اسنادي به
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