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 تکیه بر اعتبارات اسنادیالمللی با های پرداخت در بیع بینروش

 2عبدالمحمد کردی ، 1سیروس جهانی نژاد

 رانی، خرم آباد ، ا یالملل ، واحد خرم آباد ، دانشگاه آزاد اسالم نیکارشناس ارشد حقوق تجارت ب-1

 استادیار ، گروه حقوق خصوصی ، واحد بروجرد ، دانشگاه آزاد اسالمی ، بروجرد ، ایران-2

 چکیده

پرداخت، ها عبارت از پیشباشیم. این روشالمللی میهای متفاوت پرداخت در قراردادهای بیع بینامروزه شاهد روش

بندی مورد اشاره بر اساس تقدم، تأخر یا باشد. تقسیمها و اعتبارات اسنادی میدار )حساب مفتوح(، وصولی پرداخت وعده

نظر به تقدم پرداخت ثمن بر ارسال کاالها همزمانی میان پرداخت ثمن با تسلیم کاالی موضوع قرارداد صورت گرفته است. 

توزیع نامتوازنی از ریسک عدم ایفای تعهدات قراردادی در میان یا تقدم ارسال کاالها بر پرداخت ثمن، در دو روش اول 

ها، در روش وصولی. اندبرخوردارنسبت به دو روش دیگر کمتری و کارآمدی گرفته است و لذا از مطلوبیت ورتصطرفین 

در صورت انجام فرستد تا شده میفروشنده کاال را به کشورخریدار ارسال و اسناد مربوطه را برای بانکی از قبل مشخص

تعهدات از قبیل پرداخت وجه یا قبول برات صادرشده، اسناد را به خریدار تسلیم نماید. روش مزبور از دو روش قبلی 

 مللی استالبین در بیعپرداخت  ترین روشاعتبارات اسنادی رایجسازد.ایفای تعهدات را همزمان نمیتر اما بازهم مطمئن

کند. پس از که ایفای تعهدات را همزمان و از خطر امتناع از انجام تعهد، بعد ایفای تعهد از طرف دیگری، جلوگیری می

انعقاد قرارداد بیع، خریدار اقدام به گشایش اعتبار به ذینفعی فروشنده نموده تا با ارسال ارسال کاالها و ارائه اسناد از قبل 

 متقاضی با گشایندۀ اعتبار، بتواند وجه اعتبار را دریافت نماید.  شده، فارغ از اختالفات تعیین

 ، استقالل اعتبارها، اعتبارات اسنادیپرداخت، حساب مفتوح، وصولیالملل، پیشبین : روش پرداخت، بیعواژگان کلیدی
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 مقدمه

، یکی از حقوق بودن این قراردادخریدار و فروشنده در مکان واحدی استقرار دارند. با توجه به معوضغالباً در بیع داخلی، 

تواند ایفای تعهد خود باشد. این حق بدین معناست که هریک از طرفین مینها در این قرارداد، حق حبس میآشدۀ شناخته

دن چنین حقی به جهت جلوگیری از تجمع همزمان عوضین ششناختهبه تسلیم عوض را منوط به ایفای تعهد دیگری نماید. 

-پس از تحویل عوض قراردادی تسلیمطلبانه همچون امتناع از نزد هریک از طرفین قرارداد و پیشگیری از رفتارهای فرصت

 باشد.می گرفتن دیگر عوض

با خطرات  که با یکدیگر دارند ، هریک از خریدار و فروشنده، به جهت اختالف مساحتیالمللیدر قراردادهای بیع بین 

که فروشنده با آن مواجه د. خطرات مرتبط با موضوع مقاله حاضر نباشمواجه میدر ارتباط با تسلیم عوض قراردادی متفاوتی 

شده، ناتوانی مالی علیرغم ارسال کاالها، امتناع خریدار از دریافت کاالهای ارسالنگشتن ثمن پرداختبوده عبارت از 

خریدار در پرداخت ثمن به جهت حدوث ورشکستگی و یا اصالً عدم تمایل ایشان به دریافت کاالها بعد از انعقاد قرارداد 

داخت ثمن، ارسال کاالهایی نامنطبق با عدم ارسال کاالها علیرغم پرو خطراتی که خریدار با آن مواجه بوده عبارت از 

  .باشدمی کاالهای موضوع قرارداد و تأخیر بالوجه فروشنده در ارسال کاالها بعد از دریافت ثمن

توان تقدم یا همزمانی میان ایفای تعهدات طرفین برقرار المللی، ابزاری است که به واسطۀ آن میروش پرداخت در بیع بین

باشد. در المللی مطرح میروش پرداخت در بیع بین 4، ه بر اساس ایجاد چنین تقدم یا همزمانیوزساخت. توضیح آنکه امر

ثمن مقدم بر ارسال کاالها بوده و در روش حساب مفتوح، ارسال کاالها مقدم بر پرداخت  پرداخت، پرداخثروش پیش

روش موجب تجمع همزمان عوضین نزد فروشنده یا خریدار گشته و از حیث پیشگیری از رفتارهای  2باشد.این ثمن می

گیرند. در گردد مورد استفاده قرار میباشند و بنا به دالیل دیگری که مطرح میطلبانۀ مورد اشاره روش مطلوبی نمیفرصت

ها بانک گشتنروش قبلی، با مداخله 2باشد، اما برخالف ها، اگرچه ارسال کاالها مقدم بر پرداخت ثمن میروش وصولی

 شود.ساختن تحویل اسناد به امضای برات صادره بر عهدۀ خریدار، تاحدی از خطرات مزبور کاسته میو منوط

ها، همزمانی میان ایفای تعهدات طرفین در اعتبارات اسنادی کامالً برقرار گردیده است. در این روش، برخالف دیگر روش

باشد که این اسناد گویای ایفای تعهد فروشنده مبنی بر ارسال کاالهای ثمن به فروشنده، منوط به ارائۀ اسنادی می تپرداخ

 باشد.می ،دادیشدۀ قراربینیمنطبق با موضوع قرارداد و در زمان پیش

روش پرداخت نخستین ارائه گردیده و در گذر آن به تفصیل به تحلیل حقوقی سازوکار  سه در مقالۀ حاضر، ابتدائاً تحلیلی

رواج بیشتر اعتبارات اسنادی نسبت به دیگر و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی پرداخته شده است. با توجه به کارآمدی و 

  احث مقالۀ حاضر پیرامون این روش پرداخت نگاشته شده است.های پرداخت، عمده مبروش
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 1روش پیش پرداخت. 1

گردد تا ثمن قراردادی گیرد که به موجب آن خریدار متعهد میدر این روش توافقی میان خریدار و فروشنده صورت می

شده از سوی فروشنده را پیش از ساخت یا ارسال کاالهای موضوع قرارداد یا دریافت اسناد معرّف کاال، به حسابی معرفی

با پرداخت ثمن قراردادی قبل از ارسال کاالها، فروشنده قبل از آنکه کاالها را ارسال کرده و استیالی خود بر  واریز نماید.

خطر پرداخت برای صادرکننده بسیار امن و بیکند. لذا روش پیشست بدهد، بر ثمن قراردادی تسلط پیدا میآنها را از د

طلبانه به همراه داشته تواند مخاطرات بسیاری را از جمله توسل به رفتارهای فرصتاست و در عین حال که برای خریدار می

 اشاره نمود:توان به موارد ذیل باشد. از جمله معایب این روش می

. با پرداخت ثمن قبل از ارسال کاالها، در صورت امتناع یا تأخیر بالوجه فروشنده در ارسال کاالها، خریدار از امکان 1

 گردد.استناد به حق حبس در راستای الزام فروشنده به ارسال کاالها محروم می

هایی نامنطبق با کاالهای موضوع قرارداد یا ارسال . ابزار کارآمد خریدار در مقابله با فروشنده در خصوص ارسال کاال2

سازی ثمن قراردادی با ارزش واقعی کاالهای ارسالی کاالهایی معیوب یا ناقص، امتناع از پرداخت ثمن قراردادی یا معادل

 باشد.باشد که در این روش خریدار از چنین ابزاری محروم میمی

معامله در خارج  صادرکننده پیش از دریافت کاال، بخشی از سرمایه خود را تا پایانواردکننده با پرداخت ثمن به . 3

در وضعیت  ل گذاشته است. این امر در حالی است که  واردکننده برای دادن اعتبار به صادرکننده ممکن استکشور معطّ

تی د )ل گذارمان قابل توجهی معطّز نباشد که سرمایه در گردش خود را برای مدت متمایلمالی چندان مناسبی نبوده یا 

 .(1385:161الریا، 

تواند حائز مزایایی برای خریداران بوده یا چندان علیرغم معایب مزبور، این روش در مواردی و بسته به اوضاع مختلف، می

 آن، ترغیب به استفاده از آن بشوند: هم روش پرخطری نباشد که در نتیجۀ

الملل یا واردکنندگان خواستار انعقاد قرارداد تجاری با در عرصۀ بین کافی بازرگانی فعالیت سابقه . واردکنندگان فاقد1

نام و مشهور در این عرصه، معموالً با استفاده از این روش سعی در جذب فروشندگان و جلب اعتماد فروشندگان صاحب

 نمایند.ریزی روابط عمیق تجاری در آینده میآنان برای پی

های تجاری آنها در کشوری الملل یا خریدارانی که فعالیتخریداران فاقد فاقد شهرت و اعتبار خاص در عرصۀ بین. 2

سد، المللی باال به نظر میمعامله با تجار آن کشور در نزد فروشندگان بین اقتصادی و سیاسی ریسک باشد کهمتمرکز می

 ای ندارند که از این روش برای جبران خطرات موجود در نزد فروشندگان، استفاده کنند. چاره

زنی المللی، فروشندگان این کاالها که از قدرت چانهتربودن کفۀ تقاضا نسبت به عرضۀ کاالیی در عرصۀ بین. با سنگین3
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در این شرایط خریداران هم برای باشند. ی منافع خود در فروش این کاالها میباالیی برخوردارند، سعی در حداکثرساز

تر به فروشندگان نسبت به خرید چنین کاالهایی که با کمبود عرضه همراه است، هریک درصدد ارائه پیشنهادهایی جذاب

باشد، معموالً در این گان میترین روش در نظر فروشندپرداخت مطلوبباشند. با توجه به اینکه روش پیشسایر رقبا می

 گیرد.گردد که معموالً توسط خریداران هم برای جذب فروشندگان مورد قبول قرار میشرایط از سوی آنها ارائه می

ها در فرآیند پرداخت حضور نداشته یا اگرهم داشته باشد، نقش آنها محدود به انتقال . همچنین در این روش، بانک4

 تر است.ها مقرون به صرفههای بانکی، لذا نسبت به دیگر روشکارمزدباشد. با حذف وجه می

نامه بانکی حسن اجرای ای همچون ضمانتد با استفاده از ابزارهای وثیقهنتوانمیان در این روش اصوالً خریدار. 5

 2.دنتا حد چشمگیری بکاه های فروشندگان،طلبیو فرصت تعهدات، از خطرات مورد اشاره

تر است، استفاده ها کمالملل نسبت به دیگر روشپرداخت در فضای واقعی تجارت بینهرچه میزان استفاده از روش پیش

های کسب و محیط در است. رایجگیرد بسیار المللی الکترونیکی که در محیط اینترنت صورت میاز آن در خریدهای بین

کنند و خریداران در صورت اقالم خود را با اوصاف و شرایط مختلف از جمله قیمت آن عرضه می گانفروشنداینترنتی،  کار

متعاقباً فروشنده اقدام به ارسال  وتمایل و انتخاب کاالی مورد نظر، ابتدا به صورت اینترنتی قیمت آن را پرداخت کرده 

-پرداخت در محیط کسبکاالها بنماید. چنین تقدمی در پرداخت نسبت به ارسال کاالها حکایت از رواج روش پیش

کند چونکه قبل از پرداخت منافع فروشندگان را به خوبی تأمین میبندی، روش پیشر مقام جمعدوکارهای اینترنتی دارد.

هنوز اقدام به خرید یا ساخت کاالهای  هچه بسا فروشند. کند، خریدار اقدام به پرداخت وجوه قراردادی میکاالهاارسال 

هرچقدر د. ن کنیدارک کاالهای موضوع قرارداد را تأممنابع مالی الزم برای ت ،و با این روش موضوع قرارداد نکرده باشند

علیرغم معایب این روش برای  باالتر است.این روش باالتر، احتمال تحمیل  یزنی فروشندگان در قراردادقدرت چانه

اردی توانند بکاهند، در موای تا میزان قابل توجهی از خطرات آن می، ضمن آنکه با استفاده از ابزارهای وثیقهخریدارن

تجارت عرصۀ ورود به  برایاعتبار قابل توجه فقدان ای ندارند که برای رفع نیاز خود به کاالهای اساسی، جبران چاره

 .نمایندفاده تاز چنین روشی اس ،ریزی روابط معامالتی آتی خود با آنهاالمللی، جذب فروشندگان و پایهبین

 3دار یا حساب مفتوح روش پرداخت وعده. 2

ستتتال کتاالهتادار دقیقتاً نقطته مقتابتل روش پیشروش پرداختت وعتده شتتتاهتد تقتدم ار ستتتت. در این روش،  بر  ،پرداختت ا

ستتط خریدار شتتیم. می ،پرداخت ثمن تو ستتال می به عبارتیبا ضتتوع قرارداد را ار شتتنده ابتدا کاالهای مو ستت س فرو کند و 

تواند پرداخث ثمن بعد از ارسال کاالها به صور مختلفی می کند.خریدار مبلغ قراردادی آن را به حساب فروشنده واریز می

 
2 Available at: https://persianhesab.com (Last Visited: 3/16/2019). 
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شتتد ازجمله صتتد یا پس از مدت معینی از  با ستتیدن کاالها به بندر مق ستتال کاالها، پس از ر ستتت پرداخت پس از ار ممکن ا

ز جمله روش پرداخت حستاب مفتوح مزایا و معایبی را به همراه دارد. اشتدن تحویل کاالها به خریدار صتورت بگیرد.ست ری

 توان اشاره نمود:مزایای آن به موارد ذیل می

هتای الزحمتهکتارمزدهتای بتاالی بتانکی و حق ،زیرا طرفین قرارداد یتابتد یهتای پرداختت کتاهش مهزینته ،این روشدر  .1

ستتایر مربوط به اعتبارات ستتنادی و  ستتت راشتتکل قیود ا ضتتمانت بانک و وثیقه ا ضتتمن   متحمل ، دیگرهای پرداخت که مت

پردازند. آنها در ازای استتفاده این امر بدین معنا نیستت که طرفین در این روش اصتالً اجرت یا کارمزد بانکی نمی شتوند.نمی

ستتتنتادی یتا اعتبتارات هر بتانتک کتارمزد می از ختدمتات صتتتول ا ستتته بتا کتارمزدی کته در و پردازنتد، لیکن این کتارمزد در مقتای

 .(162: 1385الریا، )تی دک استشود، ناچیز و انمی اسنادی پرداخت

های فروشتندگان نستبت به امتناع از ارستال کاالها، ارستال کاالهای نامنطبق با موضتوع قرارداد یا تأخیر طلبیاز فرصتت. 2

 آورد.جلوگیری به عمل می ،در ارسال کاالها

 حستاب مفتوح،چنانچه زمان پرداخت ثمن مدتی بعد از تستلیم استناد حمل یا تستلیم خود کاال به خریدار باشتد، روش . 3

صتتۀ تجارت بین ستترمایه کافی برای تجارت و خرید و فروش در عر الملل ندارند عمل در قالب تأمین مالی خریدارانی که 

ضتتتیح آنکتهمی مته بعتد از بتدون آنکته در  تواننتدخریتداران می کنتد. تو تتدا بهتایی ب ردازنتد، کتاهتایی خریتداری نموده و ادا اب

 تحویل گرفتن آنها، از محل فروش آنها، هم بهای آنها را پرداخته و هم سودی را از این محل تحصیل بنمایند. 

کارآید. تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برابر فروشندگان رقیب بهعلیرغم خطرات این روش برای فروشندگان، می. 4

باشتند که مزایای بیشتتری را از خرید از خریداران حاضتر به خرید از فروشتندگانی میاگر میزان تقاضتا بر عرضته بیشتتر باشتد، 

ستت می شتندگان، آورندآنها به د ستط برخی فرو شتنهاد این روش تو شتده و به نحو غیر . با پی خریداران جذب خرید از آنها 

ستتتتقیمی می صتتتۀ بینتوانتد بر رونق بتازار م شتتتنتدگتان در عر علیرغم این مزایتا از معتایتب این روش  کمتک نمتایتد.المللی فرو

 پوشی نمود که عبارتند از:توان چشمنمی

امتناع ایشتان از قبول کاالهای ارستالی، عدم طالنه از جمله گر خریدار در توستل به رفتارهای فرصتتاین روش تستهیل. 1

 باشد.و ... می ناموجه در پرداخت ثمن پرداخت ثمن پس از دریافت کاالها، تأخیر

ریسک عدم پرداخت ناشی از ورشکستگی خریدار بر دوش فروشندگان در اثر تقدم ارسال کاالها بر پرداخت ثمن، . 2

ستتیار  المللی برای مطالبۀگیرد که برخالف قراردادهای داخلی، هزینۀ طرح دعاوی بینقرار می ستتته ب شتتک ثمن از خریدار ور

 .باشدباال می

ستناد حمل یا حتی خود کاالها، موجب می. 3 ستلیم ا ستم قابل توجهی از عدم همزمانی دریافت ثمن با ت گردد همواره ق

شتتی به دیگر تجار می صتترف اعتباربخ ستتریع محروملذا نمایند. ستترمایه خود را  شتتندگان از به گردش انداختن  شتتتن فرو گ
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ستتت.ستترمایۀ حا این معایب، امروزه از این روش  نظر بهبه اعتقاد برخی،صتتل از فروش کاالها، از دیگر معایب این روش ا

ستتتبتت یته یکتدیگر غتالبتاً در میتان تجتاری کته دارای رویّته معتامالتی فی شتتتنتاختت و اعتمتاد قتابتل قبولی ن متابین خود بوده، از 

 غالباً، المللیشود. اما از آنجا که تجار بینوابسته به یکدیگر، استفاده میهای باشند و همچنین در میان شرکتبرخوردار می

ستبت به طرف دیگر در معامالتی که انجام می شتناخت کافی ن ستتفاده از این روش تمایلی ندارند ،ندارند قرارداددهند   .به ا

 .(162: 1385)تی الریا،  تیمهای پرداخت ، شاهد هسرنگ از این روش در میان دیگر روشای کمرو چهرهاز این

صتتادرکنندگان و ازبه اعتقاد برخی دیگر،  ستتو به دلیل رقابت موجود در بین  بودن تأمین ستتوی دیگر نیز متداول از یک

ستتفاده از این روش پرداخت در تجارت بین شتندگان ، ا ستط فرو ستت.مالی خریداران تو  الملل، از حجم باالیی برخوردار ا

ستتت بدهند. اگر  صتتادرکنندگانی که تمایلی بهبنابراین  ستتت بازار فروش خود را از د ستتتفاده از این روش ندارند، ممکن ا ا

ستتتفاده از این روش حجم فعالیت تجاری را افزایش صتتادی و تجاری  چه ا ستتی، اقت ستتیا ستتک  می دهد، اما ارزیابی دقیق ری

 .کشور خریدار ضرورت دارد

 4هاوصولی. 3

امتناع یا های ناشی از به تقدم یا تأخر پرداخت نسبت به ارسال کاالهای موضوع قرارداد، ریسکروش قبل بسته  2در 

به صورت نامتوازن بر عهدۀ یکی از طرفین امتناع یا تأخیر در ارسال مبیع یا ارسال کاالهای معیوب،  پرداخت ثمن، تأخیر در

-های مزبور نسبت به خود و متوازنآوردن ریسکخواستار پایین ،قرارداد آنجاکه هریک از طرفینازگیرد. قرار میقرارداد 

. در همین گشتندالمللی های پرداخت در تجارت بینبه استفاده از دیگر روش باشند، متمایلساختن آنها در میان خود می

 باشد.ها میروش قبلی، روش وصولی 2های جدیدتر نسبت به راستا، یکی از روش

روش ثبت سفارش براتی در  با واردات یا برات ارزی عنوان تحت کشورمان بازرگانی بانکی عرف در وصولیها روش

 ،شناخته می شود. در دو روش قبل بانکها نقشی در بررسی اسناد نداشتند اما در این روش بانکها عالوه بر انتقال وجه بانک

اسناد را نیز مورد بررسی قرار می دهند. آنچه در این روش اتفاق می افتد این است که فروشنده کاال را به کشور خریدار 

بندی، ارسال نموده، اما اسناد را مستقیم برای وی نمی فرستد، بلکه اسناد بازرگانی از جمله فاکتور، بارنامه، لیست عدل

فرستد و در دستورالعمل ارسالی از شده میراه یک دستورالعمل برای بانک مشخصگواهی مبداء و دیگر اسناد را به هم

غیره به انجام رساند،  یاقبول برات و  ،خواهد در صورتی که خریدار تعهدات خود را در پرداختشده میبانک مشخص

نویسد، بانک ابالغ کننده آنرا می 5باشد که فروشنده یا ذینفعبرات ارزی در واقع نوعی برات میاسناد را به وی تحویل دهد.

ه این سند به بانک خود بالفاصله یا ئتواند با اراکند. فروشنده مییا بانک ذینفع آن را ارسال و خریدار آنرا قبولی نویسی می
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ده بر یمبلغ مندرج در آن را دریافت کند. در برات ارزی از مشخصات کاالی مورد معامله نام ،شدهبعد از تاریخ تعیین

شود. برات قابل معامله و نقل و انتقال می باشد. از سوی دیگر برات سندی است که قابل تنزیل بوده و در صورت نمی

 سسات مالی تنزیل نماید.ؤآن را در بانک یا م تواند قبل از سررسید با کسر بهره منطقی،دار بودن، ذینفع آن میمدت

صتتولی د شتتکلبنابر مطالب فوق برای تحقق معامالت و صتتولی ر بازرگانی بین الملل مطابق مقررات متحد ال وجود  ،هاو

صتتادر کننده و وارد کننده صتتول، بانک،  ستتتورالعمل و ستتناد، د صتتری همچون ا ستتت. همچنین طبق  عوامل و عنا ضتتروری ا

ستیترال  ستیون آن شتامل ،میالدی 1988مقررات کنوان ستفته باید  ستتور پرداخت، مه برات یا  صتی از جمله د لت مندرجات خا

 پرداخت، تاریخ تحریر و امضاء باشد. 

شتتنده قبل از اطمینان از انجام پرداخت شتتور ،همچنانکه که مطرح گردید در این روش فرو ستتال  کاال را به ک خریدار ار

ستتخ شتتنده را ن ذیرد و معامله را یکطرفه ف شتترایط فرو ستتت خریدار  شتتنده فقط  می نماید و ممکن ا نماید. در این حالت فرو

 .شتدم با زیان خواهد أدیگری بفروشتد که به احتمال باال تو االی خود را به کشتورش مرجوع نموده یا به مشتتریتواند کمی

صتورتی این روش شتنده در  شتدن معاملهپرداخت را می بنابراین فرو اطمینان  ،پذیرد که به خریدار، نیاز وی به کاال و انجام 

 داشته باشد.  کافی

 6اسنادی اتاعتبار  .4

به دلیل وجود بعد مسافت و عدم اطمینان کامل طرفین از از یک سو المللی، توجه به اینکه در قراردادهای تجاری بینبا 

شتتند ستتت ندهاندتا زمانی که ثمن را تحویل نگرفته اندمایلگان یکدیگر، فرو ستتتیالی خود بر مبیع را از د ستتوی ن، ا د و از 

شتتت ندامبیع را تحویل نگرفتها زمانی که ت اندهم مایل اندیگر خریدار ضتتترورت نثمن قراردادی را پرداخت نکرده با د، لذا 

شتت تا روشتی طراحی گردد که به درستتی  ستازددا ستلیم کاالها را برقرار  امروزه  .ضترورت همزمانی میان پرداخت ثمن با ت

شتتتروط قراردادهتای تجتاری بین ستتتنتادی یکی از  شتتترط پروش پرداختت اعتبتار ا را بته خود  7رداختتالمللی تحتت عنوان 

 .(59: 1387)رفیعی،  دهداختصاص می

 تعریف. 4-1

، اعتبارات اسنادی را بدین نحو تعریف نموده است: 600مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی  یو.سی.پی  2ماده 

کننده نسبت ک گشایشناپذیر بوده و در نتیجه دربرگیرندۀ تعهد قطعی بان»هرگونه ترتیباتی به هر نام یا توصیفی که برگشت

کند: »ایفای تعهد به پذیرش پرداخت در قبال ارائه مطابق باشد«. در ادامه همین ماده ایفای تعهد اعتبار را چنین توصیف می

 
6 Letter of credit 
7 Payment Term 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

8 

 

اعتبار عبارت است از اینکه: )الف( چنانچه اعتبار حال باشد، وجه اعتبار به رؤیت پرداخت شود  )ب( چنانچه اعتبار به شکل 

دار را بر عهده گیرد و آن را در سررسید ب ردازد  )ج( اگر اعتبار به دار است، بانک تعهد پرداخت وعدههپرداخت وعد

 4دار صادره از سوی ذینفع را قبول نماید و آن را در سررسید ب ردازد«. معهذا مادۀ دار است، برات مدتشکل قبولی مدت

و یا ترتیب پرداخت، تالش نموده است تا اعتبارات اسنادی را بنا به  ، با فارغ بودن از قید ماهیت قراردادی600یو.سی.پی 

ای جدا از به ماهیت خود معامله عتبار بنا»ا دارد:ای مستقل از قرارداد پایه بداند. ماده فوق الذکر مقرر میماهیت خود معامله

قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه  .گیرندمی قرارهستند که مبنای گشایش اعتبار  قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی

کند، حتی اگر در اعتبار هرگونه اشاره ای به اینگونه قراردادها شده ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی

م هر تعهد دیگری تحت اعتبار تابع ادعاها یا دفاعیات باشد. در نتیجه تعهد بانک نسبت به پذیرش پرداخت معامله یا انجا

 «.نخواهد بود ،درخواست کننده اعتبار که ناشی از روابط وی با بانک گشاینده یا ذی نفع است

 مفاهیم. 4-2

صتتلی  ستتنادیپیش از ورود به بحث ا صتتول حاکم بر اعتبارات ا ستتت با مفهومو تحلیل ا طرفین یک رابطه اعتبار  ، الزم ا

شتود: متقاضتی اعتبار استنادی، بانک گشتاینده تشتکیل می آشتنا شتوید. هر معامله اعتبار استنادی حداقل از چهار طرفاستنادی 

 ذینفع اعتبار اسنادی. کننده واعتبار اسنادی، بانک ابالغ

 8متقاضی اعتبار اسنادی. 4-2-1

کند. ازاینرو، عنوان متقاضی و بانک بانک گشاینده اعتبار بنابر تقاضای شخص دیگری به گشایش اعتبار اقدام می

متقاضی اعتبار اسنادی شخصی است که از بانک گشاینده اعتبار  .شودگشاینده بر دو شخص مستقل از یکدیگر اطالق می

درواقع همان فروشنده در معامله ثالث اسنادی را به نفع ثالث )ذینفع( افتتاح کند. این شخص  کند تا اعتباردرخواست می

 . (300: 1389، بناء نیاسری) ذینفع اعتبار اسنادی است که به نام او اعتبار گشایش یافته استیا  پایه

 9بانک گشاینده اعتبار اسنادی. 4-2-2

های ( مقررات و رویه2در ماده ). کندبانک یا شخص دیگری است که اعتبار را افتتاح می بانک گشاینده اعتبار،

، بانک گشایندۀ اعتبار چنین تعریف شده است: »بانک گشاینده اعتبار 600یو سی پی یی ب، متحدالشکل اعتبارات اسناد

یو. سی.  درخواست متقاضی اعتبار یا از جانب خود، اعتبار اسنادی را افتتاح کند«. از آنجا که مقررات بانکی است که بنابر

داند  ولی به دلیل غیربانک قابل اعمال نمی موردرسد که آن را در نظر میپی از عبارت بانک استفاده کرده است، اینطور به

و تکمیلی است، مفاد آن تا حدی که باعث خروج عمل از عنوان اعتبار اسنادی  آنکه مقررات مزبور، ماهیتاً از قواعد اختیاری
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توانند بر می شود، طرفینای که از سوی شخصی غیر از بانک صادر میرسد. در اعتبارنامهتغییر به نظر می نشود، قابل

 (.310: 1398)بناء نیاسری،  تراضی کنند .حکومت قواعد یو. سی. پی

 کننده بانک ابالغ. 4-2-3

توسط بانک گشایندۀ شود، باید عامل دیگری المللی استفاده میپرداخت در معامالت بین برایاعتبار اسنادی ازآنجاکه 

 . این عامل همانعتبار و ذینفع اعتبار قرار گیردنکی میان گشایندۀ اتا واسطۀ با ذینفع تعیین شودمحل اقامت در کشور اعتبار 

اعتبار در  ۀمعموالً در کشور محل سکونت یا اقامت ذینفع قرار داشته و گشایند که کنندهکننده اعتبار است. بانک ابالغابالغ

)مافی،  شودبه ذینفع تعیین میبررسی صحت اعتبار و ابالغ آن  توسط گشاینده اعتبار برای ،دارد بانکی آن حساب

سند  بانک ابالغ کننده باید درستی ظاهری اسناد و نیز مطابقت آنها با اسناد مشخص شده در .(34: 1394عبدالصمدی، 

اعتبار معموالً توسط همین بانک انجام  همچنین، پرداخت به فروشنده و ذینفع. صدور اعتبار را به طور متعارف کنترل کند

 (.9: ماده 2007، 600سی. پی. )یو.  شودمی

 ذینفع اعتبار اسنادی. 4-2-4

 تواند با ارائۀ اسناد الزم به بانک، اقدام بهکه میاست باشد، شخصی اعتبار که همان فروشنده در قرارداد پایه می ذینفع

دلیل تضمین نفع و حقوق خود به مکانیسم پرداخت را به  استفاده از اینده در قرارداد پایه، دریافت وجه اعتبار نماید. فروشن

 یابد. به عبارت دیگر، ذینفع کسی است که به موجباعتبار اسنادی به نفع او گشایش می کند و درنهایت،خریدار پیشنهاد می

 10شود.معامله پایه، از طرف دیگر قرارداد طلبکار می

 گیری اعتبار اسنادیمراحل شکل. 4-3

 گردد. های مختلفی منعقد میاعتبارات اسنادی، متشکل از معامالتی است که میان طرفگیری مراحل شکل

 قرارداد بیع بین خریدار و فروشنده. 4-3-1

ستتتت و آن را می ستتتاب آورد، در قرارداد بیع کته یتک قرارداد مبنتایی ا بته ح ستتتنتادی  پتایته در اعتبتارات ا توان معتاملتۀ 

شتتنده در قرارداد بیع و ذ ضتتی صتتادرکننده )فرو ستتنادی( و واردکننده )خریدار در قرارداد بیع و متقا ینفع در قرارداد اعتبار ا

ستتنادی( در قرارداد فروش یا قرارداد ستتنادی مبنایی موافقت می اعتبار در قرارداد اعتبار ا کنند که پرداخت به روش اعتبار ا

شتتتکلبصتتتورت  ستتتنادی می گیری مراحل بعدیگیرد. از آن جهت که این قرارداد مبنا و پایۀ  شتتتد، تحت عنوان اعتبار ا با

 .(146: 1383سری،   طارم60: 1387)رفیعی،  شودگذاری میقرارداد پایه نام

 
 متحدالشکل تجارت آمریکا. کد( 5-102و قسمت »د« بند اول ماده ) 600( یو. سی. پی 2ر.ک:. ماده )دراین رابطه  10
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 قرارداد گشایش اعتبار. 4-3-2

به بانکی که  11واردکننده که در کشور دیگری غیر از محل اقامت فروشنده اقامت دارد، تحت عنوان متقاضی اعتبار

 ،کند. این بانک در فرآیند اعتبار اسنادیمعموالً با آن روابط بانکی دارد و در محل تجارت خود مستقر است، مراجعه می

 خارجی ۀبنا به درخواست متقاضی اعتبار، اعتباری را برای صادرکنند داشته وقرار  12کننده اعتبارتحت عنوان بانک گشایش

گشاید. الزم به ذکر است که اعتبارنامه منطبق با همان شروط و مفادی است که متقاضی شود، میمی که ذینفع اعتبار خوانده

توان اعتبار در فرم تقاضای اعتبار خود تکمیل نموده و به موافقت گشایندۀ اعتبار رسیده است. قرارداد گشایش اعتبار را می

به  ،نامهمنطبق با شروط اعتبار ،هد به پرداخت وجه اعتبارسو گشاینده متعقراردادی معوض درنظر گرفت  چراکه از یک

به گشایندۀ اعتبار  ،هاگردد و در مقابل متقاضی نیز متعهد به بازپرداخت این مبلغ، کارمزد بانکی و سایر هزینهذینفع اعتبار می

: 1387)رفیعی،  ضی اعتبار استگردد. از نظر زمان ایفای تعهد، اجرای تعهد از سوی گشاینده مقدم بر ایفای تعهد متقامی

63) . 

 قرارداد اعتبار اسنادی به معنای خاص. 4-3-3

واقع در  یبا بانک ،کننده اعتبارشود. بانک گشایشگیری اعتبار اسنادی میدر این مرحله بانکی دیگر وارد چرخۀ شکل

تحویل گرفتن اسناد حمل از صادرکننده، کند تا با هماهنگی می 13،ابالغ کننده بانک ، تحت عنوانمحل اقامت صادرکننده

اعتبار را به او ب ردازد. بانک ابالغ کننده بنا به دستور بانک گشایندۀ اعتبار آمادگی خود را مبنی بر دریافت اسناد حمل  وجه

حقوقی میان ای وجه اعتبار، به صادرکننده اعالم می دارد. با ابالغ اعتبارنامه از سوی بانک به فروشنده، رابطه و پرداخت

شود. به موجب گذاری میگیرد که در حقوق اعتبار اسنادی به قرارداد اعتبار در معنای خاص نامبانک با مشتری شکل می

گردد و همچنین این قرارداد است که بانک متعهد به پرداخت در برابر ذینفع و در مقابل ارائه اسناد منطبق با مفاد اعتبار، می

 14گردد.ئه اسناد برای مطالبۀ وجه اعتبار میذینفع نیز محق در ارا

 
11 Applicant Party 
12 Issuing bank 
13 Advising bank 

پرداخت ثمن قراردادی ها نقشی واسط در روش نخست، بانک 3های فوق، در هر یک از گردد، در مقام مقایسه میان روشهمانطور که مالحظه می  14

دهندۀ اعتبار اسنادی به معنای عام هستند که به قرارداد تشکیل 3قرارداد از مجموع  2ها درگیر نمایند و حال آنکه در روش اعتبار اسنادی، بانکایفا می

گیرند. به موجب در برابر خریدار بر عهده می موجب این قراردادها، تعهدی مستقل از تعهدات طرفین به موجب قرارداد پایه، هم در برابر فروشنده و هم

گردند و به موجب قرارداد اعتبار اسنادی به قرارداد گشایش اعتبار در مقابل متقاضی اعتبار متعهد به پرداخت وجه اعتبار در صورت ارائه اسناد منطبق می

گردند. در ادامه مورد بررسی خواهد گرفت که به همین دلیل منطبق می معنای خاص در مقابل ذینفع متعهد به پرداخت وجه اعتبار در مقابل ارائه اسناد

گرفته از قرارداد پایه است چونکه منشاء این تعهدات متفاوت از تعهدات طرفین است که تعهد بانک گشاینده مستقل و متمایز از ایرادات مبنای نشأت

 قرارداد است.
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کننده باشد و هیچگونه تعهدی را صرفاً ابالغ این بانکممکن است حالت قابل تصور است.  2کننده برای بانک ابالغ

یافته از سوی بانک یعنی تعهد خود را به تعهد بانک گشایندۀ اعتبار منضم نکند یا اینکه اقدام به تأیید اعتبار گشایش .ن ذیرد

پردازد که او برات و اسناد گشایندۀ اعتبار نماید. الزم به ذکر است که بانک فقط هنگامی وجه اعتبار را به فروشنده می

دهندۀ انجام تعهد فروشنده باشد به بانک تسلیم نماید. یگری که بنا به تعیین خریدار نشانحمل کاال را همراه با هرنوع اسناد د

، دریس کول) نمایدمابین، جهت استرداد وجوه پرداختی به ذینفع اعتبار، به خریدار مراجعه میبانک نیز مطابق قرارداد فی

1363 :125). 

 مزایا و معایب اعتبارات اسنادی. 4-4

 مکانیسم اعتبار اسنادی، همچون هر نهاد حقوقی، در کنار تمامی مزایا، معایبی را هم به همراه دارد.

 مزایا. 4-4-1

 طلبانهممانعت از رفتارهای فرصت. 4-4-1-1

صتتت ستتت، و دیگری در مرحلۀ اجرای قرارداد مذاکره و انعقاد قراردادۀ مرحل 2در  15طلبانهرفتارهای فر  .قابل حدوث ا

صتیفاتی می در نخستتین مرحله، رفتارهااین ازجمله  کردن اطالعاتی در خصتوص از مبیع یا مخفی غیر واقعیتوان به ارائه تو

 اشاره ،رف دیگرطاز علیرغم ایفای تعهد  ،هریک از ایفای تعهد خود عتوان به امتنامینیز  همرحلدومین . در نمودآن اشاره 

 .(Richard Shell, 1991: 222) نماییم

طلبانه در دومین مرحله، تجمع همزمان مبیع و ثمن در اختیار یکی از طرفین است. در سازو کار اعتبار منشاء رفتار فرصت

 نخست به تعهدات. فروشنده باید گرددجلوگیری می چنین حدوث ، ازسازی ایفای تعهد از جانب طرفینبا همزماناسنادی 

 تامل که گویای ایفای تعهد از جانب ایشان بوده را تحصیل حاسناد منطبق با مفاد اعتبار از جمله اسناد خود عمل نماید، 

، همرحل این طلبانه دررفتارهای فرصت دیگراز خواستار دریافت وجه اعتبار گردد.س س با ارائۀ آنها به گشایندۀ اعتبار بتواند 

ت ارائه گواهی رورها به ضمعموالً در اعتبارنامه آنجاکهازاما ارائۀ کاالی معیوب یا نامنطبق با کاالی موضوع قرارداد است. 

-در صورتی وجه اعتبار را به ذینفع اعتبار پرداخت میتنها شده بانک معرفیو  گرددتصریح میکنترل کیفیت بندر مبداء 

های طلبیاز فرصت 16،معتبر چنین سندی نهادی ۀارائضرورت  با لذا گردداعتبار ارائه  نماید، که اسنادی منطبق با مفاد

طلبی به هنگام مذاکره و قرارداد، برخاسته از تأثیر آن تأثیر دیگر اعتبار اسنادی در مهار فرصتشود.فروشنده جلوگیری می

ه به اینکه فروشندگان در صورت تقاضای خریداران آنکه با توجطلبی به هنگام اجرای قرارداد است. توضیحدر مهار فرصت

 
15 Opportunistic Behaviours 

 کنند.ت بندر مبداء را نهادهایی معتبر پس از ارزیابی کیفی کاالها صادر میگواهی کنترل کیفی 16

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

12 

 

مبنی بر پرداخت به روش اعتبار اسنادی، دریافت ثمن قراردادی را منوط به ارائه اسناد منطبق با مفاد اعتبار که گویای ایفای 

دانند که میهند  چرادعیت از مبیع از دست مینمایند انگیزۀ خود را در ارائۀ توصیفی نامنطبق با واقتعهدات آنها باشد، می

داده و او خریدار را فریب ،انعقاد قراردادهنگام به فروشنده حیله و تقلب آنها راه به جایی نخواهد برد. در صورتی هم که 

د، در مرحلۀ دریافت ثمن با مشکل ارائۀ اسناد بهایی معادل با کاالی سالم بنمایرا متقاعد به خرید کاالهای معیوب خود با 

منطبق با مفاد اعتبار روبرو خواهند شد و اینگونۀ نقشۀ شوم آنها به نتیجه نخواهد رسید. همانطور که مالحظ گردید اعتبار 

 .(Cohen, 1992, 246) هایی داردطلبیاسنادی تأثیری کارآمد در مهار چنین فرصت

 ایجاد تضمین برای فروشنده. 4-4-1-2

ابت و جانشینی از خریدار اقدام به پرداخت وجه اعتبار )ثمن قراردادی( به فروشنده در فرآیند اعتبار اسنادی، بانک به نی

بلکه تعهد او در کنار و به موازات تعهد خریدار است. با این توصیف، ازآنجاکه متعهدله این تعهد همانا فروشنده  کندنمی

ل و معتبر بودن متعهد حاضر، تضمین توجه به متموّبا  کهکند باشد، لذا گشایش اعتبار تعهدی را به ذینفعی او ایجاد میمی

شدن تعهد تقاضای اضافه گانفروشند معموالًعالوه بر این   17شود.قابل قبولی برای فروشنده در رسیدن به طلب محسوب می

استقالل  با توجه به نمایند.استقرار دارد را میتحت عنوان تأییدکنندۀ اعتبار که در کشور محل اقامت ایشان  دیگری بانک

تضمین جدید بودن آن برای فروشندگان، شده و در دسترسشناخته ،از تعهد بانک گشایندۀ اعتباربانک  این تعهد و تمایز

 .(Copal, 2008,56) آیدبه حساب می ایشانو منحصر به فردی برای 

امتیاز دیگر اعتبار اسنادی که تضمینی ارزشمند برای فروشنده به همراه دارد، استقالل تعهد گشایندۀ اعتبار از قرارداد 

پایه و قرارداد گشایش اعتبار، در برابر ذینفع اعتبار و در خصوص پرداخت وجه اعتبار به ایشان است. لذا بانک در مقام 

کند و صرفاً به این دعاهای متقاضی اعتبار مبنی بر نقض تعهد فروشنده در قرارداد پایه توجهی نمیایفای تعهد خویش، به ا

باشند یا خیر؟ بنابراین خریدار گردد، حسب ظاهر، منطبق با مفاد اعتبار میکند که آیا اسنادی که ارائه میموضوع توجه می

به ذینفع اعتبار جلوگیری به عمل آورد و اینگونه تضمینی ارزشمند  تواند با طرح ایرادات واهی، از پرداخت وجه اعتبارنمی

 

 ین بانک نسبت به بانکهای مطالبۀ وجه از اچنانچه تأییدکنندۀ اعتبار به هر دلیل از پرداخت وجه اعتبار به ذینفع اعتبار خودداری نماید، هزینه 17

های سفر به کشور آنکه فروشنده به جای تحمل رنج و هزینهتر است؛ توضیحتر و دردسر آن کمپایینگشایندۀ اعتبارکه در کشوری دیگر است، به مراتب 

کند که با توجه به استقالل محل اقامت خریدار برای طرح دعوا علیه گشایندۀ اعتبار، در همان کشور محل اقامت خود علیه تأییدکنندۀ اعتبار طرح دعوا می

 کند.اعتبار، نیازی به ضرورت طرف دعوا قراردادن گشایندۀ اعتبار نیست و دادگاه به دعوای ذینفع اعتبار رسیدگی می تعهد ایشان از تعهد گشایندۀ
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 (.Copal, 2008,56) آوردرا برای فروشنده به ارمغان می

 ایجاد تضمین برای خریدار. 4-4-1-3

ضتتتمینتات ستتتنتادی ت ستتتنتاد  متعتددی را برای خریتدار نیز بته همراه دارد. اعتبتار ا بتا توجته بته اینکته فعتالیتت بتانکهتا مبتنی بر ا

تواند خریدار می و اینگونه شتده را انجام دهندتوانند فرآیند ارزیابی استناد ارائهتر از خریدار میباشتد لذا بستیار تخصتصتیمی

اق یا عدم انطباق آنها با گیری در انطبشتده برای نتیجهر در فرآیند ارزیابی استناد ارائهاز نظرات کارشتناستی کارشتناستی متبحّ

 .(Scheler, 2008: 17) نماید مفاد اعتبار استفاده

بر که تعهد حاضر  گردد.میگشایش اعتبار، بانک متعهد به پرداخت وجه اعتبار در برابر اسناد منطبق قرارداد به موجب 

ستتتبه نفع خریدار  کامالً گیردعهدۀ بانک قرار می ضتتر،  .ا طرح دعوای حقوقی علیه امکان ضتتمانت اجرای نقض تعهد حا

بتازپرداختت وجته پرداختت نتاع از  بتات آن، خریتدار محق در امت صتتتورت اث بتار بته  ،شتتتدهبتانتک بوده کته در  شتتتاینتدۀ اعت گ

ضتیان معموالً از نظرات تخگردد.می شتایندۀ اعتبار، متقا ضتی با گ ستتمر بانکی میان متقا صتتی همچنین با توجه به روابط م صت

ستنادی ستان دایرۀ اعتبارات ا شتنا شتایندۀ اعتبار بانک کار ستناد الزم ،گ صتوص نوع و محتوای ا  منظور دریافتبهاالرائه در خ

ستط ذینفع، ار بوجه اعت ستتقیمی بر بهبود تر مفاد اعتبارنامه، تنظیم هرچه دقیق .برندبهره میتو کیفیت اجرای تعهدات تأثیر م

 .(156: 1385اهانی، زمانی فر) داردذینفع اعتبار 

 ایجاد تضمین برای گشایندۀ اعتبار. 4-4-1-4

استت. به موجب اصتل  استناد اصتل، استتقالل اعتبار و انطباق دقیق 2تضتمینات ایجادشتده برای گشتایندۀ اعتبار برخاستته از 

ستتقالل، بانک صترفاً به ظاهر ا ستبت به پرداخت وجه اعتبار،  ستناد توجه کرده و به ایرادات ها در مقام ایفای تعهدات خود ن ا

صتورت پرداخت وجه رو با توجه به وظیفهکنند. از اینمرتبط با معاملۀ پایه توجهی نمی ای که در این خصتوص ندارند، در 

ضتتتی اعتبار نیز نمی ضتتتی اعتبار، متقا ستتتناد منطبق و مطالبۀ بازپرداخت آن از متقا ت مرتبط با داند ایراتوااعتبار به موجب ا

ستتک امتناع از بازپرداخت مبالغ پرداختی به پایه ر معاملۀ ستتتم شتتایندۀ اعتبار بنماید. در ارتباط با دکترین انطباق دقیق و گا م

ار همین که به موجب استناد به ظاهر منطبق با بتضتمین ایجادشتده برای گشتایندۀ اعتبار نیز الزم به ذکر استت که گشتایندۀ اعت

ضتی اعتبار خواهد بود و ایرادات ماهوی در مفاد اعتبار وجه اعتبار را پرداخت ن ماید، محق در مطالبۀ بازپرداخت آن از متقا

 .(Ellinger, 1966, 86) باشدبرابر ایشان قابل استناد نمی

ضتت ستتناد دریافتی در برابر متقا ستتبت به ا شتتایندۀ اعتبار ن ضتتمین ناظر به حق وثیقۀ گ ستتت. با توجه به ستتومین ت ی اعتبار ا

ستتنادی که معرّبودن پرداخمتقابل ستتناد حمل و دیگر ا شتتایندۀ اعتبار به ا ستتناد، گ ف مالکیت بر ت وجه اعتبار در برابر ارائه ا

تواند طلب خود را از محل فروش کند و در صتورت امتناع متقاضتی از بازپرداخت وجه اعتبار میکاال هستتند تستلط پیدا می
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 کاالهای موضوع این اسناد وصول نماید.

 معایب. 4-4-2

 توان به تأخیر و هزینه اشاره نمود.از جمله معایب این روش پرداخت می

 خیرتأ. 4-4-2-1

ستناد پیش ستناد، پرداخت وجه اعتبار به ذینفع اعتبار منوط به ارائه ا صتادرکنندگان این ا ستت.  شتده در مفاد اعتبار ا بینی 

است. تا زمانی که فروشنده اقدام به تحصیل ال و .... ای حمل، شرکت بیمه، شرکت بازرسی کدنهادهایی ثالث همچون مص

پذیر نخواهد بود. این امر در حالی استت که روند صتدور تک تک این استناد ننموده باشتد، دستترستی به ثمن برای وی امکان

 ها به هنگام دریافتگیر باشد.به جهت جریان اصل استقالل اعتبار و دکترین انطباق دقیق، بانکاین اسناد ممکن است وقت

ستناد ارائه ستناد نامنطبق آنها شتده، آنها را به لحا  ظاهری با مفاد اعتبار تطبیق میا دهند. با توجه به اینکه پرداخت در برابر ا

صتتتول وجته پرداختی می ضتتتی اعتبتار عتدم و نمتایتد، لتذا تتا حتد ممکن در ارزیتابی این را در معرض طرح دعوا از جتانتب متقتا

ند تا در برابر استناد به ظاهر منطبقی وجه اعتبار را پرداخت کنند و اینگونه منافع بانک در آوراستناد دقت الزم را به عمل می

 . (Scheler, 2008: 63) معرض خطر قرار نگیرد

شتده به عنوان استناد نامنطبق با مفاد اعتبار ها در بررستی استناد، در غالب موارد، استناد ارائهبه جهت وستواس و دقت بانک

ستتی بایع به ثمن قراردادی میخورند که این امر خود به طوالنیب میستتبرچ ستتتر شتترایط شتتدن فرآیند د انجامد. در این 

شتنده می ستتی نامطابقتفرو ستناد بنماید. النهایه بای ستناد را برطرف کرده و پس از آن مجدداً اقدام به ارائه ا های موجود در ا

شتتوند، با شتتخیص داده  ستتوی بانک منطبق ت ستتناد از  ستتت که در نک اقدام به پرداخت وجه اعتبار میاگر ا نماید. اینگونه ا

ستتیاری موارد مالحظه می ستتنادی مدت ب ستتازوکار اعتبار ا صتتل انعقاد قرارداد بیع تا پرداخت ثمن در قالب  گردد که حد فا

 انجامد.ای به طول میقابل مالحظه

 هینهز. 4-4-2-2

بردارتر است. علت این امر نهفته در داخت، برای خریداران هزینههای پرعملیات اعتبار اسنادی نسبت به دیگر روش

آنکه مداخلۀ بانکها در فرآیند اعتبار اسنادی نسبت به های فعال در فرآیند اعتبار است. توضیحد بانکی باالی بانکزکارم

در مورد معامالت خواهد بود.کنند بیشتر ها بیشتر است و به تبع آن کارمزدی که از متقاضی اعتبار درخواست میدیگر روش

های خود، گذشته از سایر عوامل، تعهدات خود و خطرات ها به هنگام تعیین کارمزدها و حق العملاعتبار اسنادی، بانک

کنند و ای که عرضه میمربوط، وضع اعتباری و مالئت مالی متقاضی اعتبار، وثیقۀ در دسترس، میزان نقدینگی و منابع مالی

 گیرندکنند، را در نظر میدر روند بررسی اسناد و پرداخت ثمن با توجه به حجم و پیچیدگی اسناد صرف می مدت زمانی که
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  .(196: 89)بناء نیاسری، 

 اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی. 5-4

 اصل استقالل اعتبار  .4-5-1

مطابق استت.  آنو عامل منحصتر به فرد در کارآیی  روش پرداختهای این ترین ویژگیاز استاستی  اصتل استتقالل اعتبار

 این اصل، تعهد بانک گشایندۀ اعتبار در برابر ذینفع، تعهدی مجزا و مستقل از سایر قراردادهای مرتبط از جمله قرارداد پایه

شتتنده و خریدار( شتتایندۀ اعتبارفی)و همچنین قرارداد اعتبار  )میان فرو ضتتی اعتبار و بانک گ شتتد.یم (مابین متقا  روازاین با

شتایندۀ اعتبار نمی شتأتبه ذینفع، پرداخت وجه اعتبار  وایفای تعهد  به هنگامتواند بانک گ گرفته از به اختالفات و دعاوی ن

ستتتتنتاد نمتایتد شتتتایش اعتبتار ا فتارغ از دعتاوی و اختالفتات مزبور وجته اعتبتار را بتایتد . بلکته قرارداد پتایته و همچنین قرارداد گ

 .( Grald, 1989: 23; Luis Frias Garcia, 2009:91) پرداخت نماید

دارد: »اعتبار برحسب طبیعت خود، اسنادی پرداخته و چنین مقرر می به اصل استقالل اعتبارات 600( یو.سی.پی. 4ماده )

وجه ارتباطی به هیچقرارداد دیگری است که اعتبار بر آن مبتنی است. قراردادهای مبنای اعتبار به  ای جدا از بیع یامعامله

در نتیجه . ای به این قراردادها شده باشدکند، حتی اگر در اعتبار هرگونه اشارهبانک نداشته، تعهدی برای آنها ایجاد نمی

تعهد بانک نسبت به پذیرش پرداخت، معامله یا انجام هر تعهد دیگری تحت اعتبار تابع ادعاها یا دفاعیات درخواست کننده 

 18.«ی از روابط وی با بانک گشاینده یا ذی نفع است نخواهد بوداعتبار که ناش

تواند از روابط یو سی پی آمده است: »ذینفع در هیچ صورت نمی 4همچنین در همین رابطه در ذیل بند )الف( ماده  

   19ها یا بین متقاضی اعتبار و بانک گشاینده سود ببرد«.قراردادی موجود میان بانک

 شده با شروط اعتبارنامه انطباق دقیق اسناد ارائهاصل . 4-5-2

ایفای تعهد اعتبار همواره منوط به ارائۀ اسناد منطبق، بررسی اسناد از سوی بانک و احراز مطابقت ظاهری آنهاست. 

ست از حیث بایشود و عالوه بر آن ارائۀ ذینفع میانطباق اسناد با اعتبار به صرف تطابق ظاهری در شکل و محتوا محدود نمی

یکی از اصول اساسی جاری در حقوق اعتبارات دهنده و مکان ارائه نیز منطبق با مفاد اعتبار باشد. زمان ارائه، شخص ارائه

 
18 Article 4: A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it  may be based. Banks are 

in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. 

Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject 

to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary. 
19 Article 4, A: A beneficiary can in no case avail itself of the contractual relationships existing between banks or between the 

applicant and the issuing bank 
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یو.سی.سی،  5باشد. وفق مادۀ شده توسط ذینفع اعتبار با شروط مندرج در اعتبارنامه میاسنادی، اصل انطباق دقیق اسناد ارائه

نمایند. ضرورت ای نمیباشد و در محتوای آنها در خصوص کاال، خدمات مداخلهاساس ظاهر اسناد میها بر عملکرد بانک

-باشد. توضیحالمللی میجریان اصل انطباق دقیق، از باب ضرورت حمایت از حقوق خریداران در قراردادهای تجاری بین

نماید، اقدام به رش روش پرداخت اعتبار اسنادی میالمللی و پذیآنکه خریداری که اقدام به انعقاد قرارداد تجاری بین

نماید که در غالب موارد نه آن را دیده، نه کاالی موضوع قرارداد را از ای میتقاضای گشایش اعتبار نسبت به فروشنده

در کنار ای از وجهۀ اخالقی و اعتباری فروشنده دارد. بدین منظور ضروری است تا نزدیک رؤیت نموده و نه اینکه سابقه

باشد، پرداخت وجه اعتبار گرفته از روایط مبنایی میاینکه پرداخت وجه اعتبار به ذینفع مصون از ایرادات و دعاوی نشأت

شده به لحا  ظاهری منطبق با اسناد ارائه شده همچون بارنامه و گواهی سالمت در صورتی انجام بگیرد که مفاد اسناد ارائه

شده از سوی ذینفع به بانک باید دقیقاً منطبق بر اصل مزبور بیانگر آن است که اسناد ارائه. (Lee, 2008:137) کاال باشد

که کوچکترین مغایرت برای بانک کافی است تا ازز پرداخت شده، به طوریشرایط و حدودی باشد که در اعتبارنامه تصریح

شده با شروط ها مکلف به ارزیابی شکلی دقیق مفاد اسناد ارائهانکبرابر این اصل بوجه اعتبار در برابر اسناد خودداری کند.

باشند و محق در رد درخواست متقاضی برابر اسناد نامنطبق و همچنین مکلف به پرداخت مندرج در اعتبارنامه اسنادی می

اد نامنطبق بنماید، خریداری باشند. چنانچه بانک اقدام به پرداخت وجه اعتبار در برابر اسندر صورت ارائه اسناد منطبق می

تواند با اثبات تقصیر بانک، از تأمین وجوهی که بانک پرداخته که متقاضی گشایش اعتبار بوده برای حفظ حقوق خود می

شده با شرایط اعتبار اسنادی منطبق نباشند، ها در صورتی که اسناد ارائهیو.سی.پی، بانک 16است، خودداری نماید.وفق ماده 

دارند. در همین آنها خودداری کرده، اسناد را تا دریافت قبول متقاضی یا دریافت دستورهای بعدی نزد خود نگاه میاز قبول 

دارد که نیازی یو.سی.پی، مقرر می 14نبودن انطباق جزء به جزء، بند ت ماده ها و الزامیرابطه و با هدف کاهش مغایرات

شده در ما نباید تناقضی میان اطالعات مندرج در همان اسناد، سایر اسناد تصریحبه تطبیق بند به بند از سوی بانک نیست و ا

 اعتبارنامه و یا خود اعتبارنامه وجود داشته باشد.

 

 گیرینتیجه

ستتیم می 4المللی به های پرداخت در قراردادهای تجاری بینروش ستتته تق شتتوند. هریک از آنها دارای مزایا و معایبی د

شتتد. در می ستتال کاالها مقدم بر روش پیشبا ستتاب مفتوح ار ستتال کاالها و در روش ح پرداخت، پرداخت ثمن مقدم بر ار

شتنده و  ستال کاالها، توزیع نامتوازنی از خطر میان فرو ستت. نظر به تقدم یا تأخر پرداخت ثمن بر ار دریافت ثمن قراردادی ا

استناد بازرگانی از جمله  و ه کشتور خریدار ارستال نمودهرا ب هافروشتنده کاال ها،در روش وصتولیگیرد.خریدار صتورت می

ستتتتورالعمتل یتک د بته همراه  نتاد را  ستتت نتدی، گواهی مبتداء و دیگر ا ستتتت عتدل ب مته، لی بتارنتا بتانک ،فتاکتور،  بتلبرای   ی از ق
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این بانک به انجام رستاند،  ...قبول برات و  ،در صتورتی که خریدار تعهدات خود را در پرداختتا شتده می فرستتد مشتخص

 ی است.تر از روشهای قبلروش پیشرفتهاین  اسناد را به وی تحویل دهد.

ستتازوکار، هیچ تقدم و های پرداخت، کارآمدترین و رایجدرمیان روش ستتت. در این  ستتنادی ا ترین روش، اعتبارات ا

صتتتلتۀ مکتانی میت شتتتنتده و خریتدار، زمتان انجتام تعهتدات تتأخری میتان زمتان ایفتای تعهتدات وجود نتدارد بلکته علیرغم فتا ان فرو

همزمان است. بعد انعقاد قرارداد پایه، خریدار در مقام متقاضی اعتبار با بانکی به عنوان گشایندۀ اعتبار، قرارداد اعتبار منعقد 

ینفع اعتبار )فروشنده سازد تا در صورت ارائۀ اسنادی منطبق با آنچه در مفاد اعتبار آمده وجه اعتبار )ثمن قراردادی( به ذمی

کاالها در قرارداد بیع یا پایه( پرداخت گردد. فروشنده با ارسال کاالها، تهیه اسناد الزم و ارائۀ آنها به گشایندۀ اعتبار، جواز 

 نماید.دریافت وجه اعتبار را تحصیل می

سازی زمان ایفای تعهدات، از مزمانباشد. نظر به هها، اعتبارات اسنادی هم حائز مزایا و معایبی میهمانند دیگر روش

طلبانۀ خریدار مبنی بر امتناع از طلبانۀ فروشنده مبنی بر امتناع از ارسال کاالها بعد دریافت ثمن یا رفتار فرصترفتار فرصت

نظر به استقالل تعهد گشایندۀ اعتبار در پرداخت وجه اعتبار، تزلزل  کند.پرداخت ثمن بعد دریافت کاالها جلوگیری می

وضعیت اعتباری خریدار و بعضاً ورشکستگی ایشان، تأثیری بر حقوق فروشنده و دریافت وجه اعتبار ندارد. از معایب این 

انکی برای انجام این امور های باالی ببر بودن فرآیند بررسی اسناد و همچنین کارمزدتوان به زمانروش پرداخت هم می

 اشاره نمود. 

های پرداخت مبتنی بر اصول جاری در این روش است. وفق اصل استقالل اعتبار، وجه تمایز اعتبار اسنادی از دیگر روش

)میان  تعهد بانک گشایندۀ اعتبار در برابر ذینفع، تعهدی مجزا و مستقل از سایر قراردادهای مرتبط از جمله قرارداد پایه

ایفای تعهد اعتبار  باشد.می (مابین متقاضی اعتبار و بانک گشایندۀ اعتبارفی)و همچنین قرارداد اعتبار  فروشنده و خریدار(

 همواره منوط به ارائۀ اسناد منطبق، بررسی اسناد از سوی بانک و احراز مطابقت ظاهری آنهاست. 

شده از سوی ذینفع به بانک بیانگر آن است که اسناد ارائه، شده با شروط اعتبارنامه اصل انطباق دقیق اسناد ارائههمچنین 

که کوچکترین مغایرت برای بانک کافی شده، به طوریباید دقیقاً منطبق بر شرایط و حدودی باشد که در اعتبارنامه تصریح

ها مکلف به ارزیابی شکلی دقیق مفاد صل بانکبرابر این ا است تا ازز پرداخت وجه اعتبار در برابر اسناد خودداری کند.

باشند و محق در رد درخواست متقاضی برابر اسناد نامنطبق و شده با شروط مندرج در اعتبارنامه اسنادی میاسناد ارائه

اسناد  باشند. چنانچه بانک اقدام به پرداخت وجه اعتبار در برابرهمچنین مکلف به پرداخت در صورت ارائه اسناد منطبق می

تواند با اثبات تقصیر بانک، از تأمین نامنطبق بنماید، خریداری که متقاضی گشایش اعتبار بوده برای حفظ حقوق خود می

 وجوهی که بانک پرداخته است، خودداری نماید.
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