
 

 

 

 

 های بانکينامهی متقلبانه وجه ضمانتمطالبه

مستقل و  هاینامهبا تأکید بر کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت

 اعتبارات اسنادی تضمیني

 **رضا هاشمی سید *سربازیان مجید

 )03/01/0382: پذیرش تاریخ 53/01/0384: دریافت تاریخ(

 
 چکیده؛

پذیر نیست ها اجرای تعهدات طرفین امکانالمللی است که بدون آنبین های بانکی از مؤنرترین اسنادنامهضمانت

ترین وصف این اسناد استقاللشان از قرارداد پایه است که نماید. مهمیا طرفین قرارداد را با مخاطراتی مواجه می

المللی نای بینتثسازد پرداختی قطعی و فوری از یک ضامن متمکن در کشور خود داشته باشد. اسنفع را قادر میذی

نفع آن گردد. نامه به ذیتواند مانع از مطالبه و پرداخت وجه ضمانتنسبت به اصل مذکور، تقلب است که می

ضو( المللی در خصوص موباشد این است که رویکرد مقررات بینسؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن می

اذ تبارات اسنادی تضمینی در این خصوص چه تدابیری اتخهای مستقل و اعنامهتقلب چیست و کنوانسیون ضمانت

المللی در خصوص موضو( تقلب رویکرد سکوت یا نزدیک به قواعد و مقررات اتاق بازرگانی بین کرده است؟

الذکر تنها سندی است که در رابطه با موضو( تقلب مقرراتی وضع اند، اما کنوانسیون فوقسکوت را اتخاذ کرده

 نماید.ها در این رابطه ارائه میهنمودهای مفیدی را به دادگاهکرده است که ر
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 ؛مقدمه

اما به دلیل  ،شصت میالدی آغاز گشته یاز دهه اگرچهبانکی  هاینامهضمانتاستفاده از 

 حالدرعین 0.مورد استقبال واقع شده است شدتبهارداد پایه از قر هاآناستقالل  یخصیصه

مانع از پرداخت وجه  تواندمیاست که  نامهضمانتوجه  یمتقلبانه یاین خصیصه مطالبه یاستثنا

انکی ب نامهضمانتاز قرارداد پایه وصف اساسی  نامهضمانتاستقالل  درواقعگردد.  نامهضمانت

و اصول حقوقی استثنائاتی هم دارد که با توجه به ماهیت و کارکرد  است، اما همانند سایر قواعد

 5.شودمی نامهضمانتاین استثناء محدود و انحصاری است و سبب منع پرداخت وجه  نامهضمانت

وجود  نامهضمانتحقوقی مختلف آراء متناقضی در خصوص منع پرداخت وجه  هاینظامدر 

عدم وجود  مللیالبینبانکی  هاینامهضمانتدر رابطه با  هاینگرانداشته است، لذا یکی از نخستین 

مطالبه و منع  یاختالفات موجود در آراء در زمینه 3است. المللیبینمقررات یکنواخت در سطح 

یکسان  یایجاد رویه منظوربه هاسازمانمنجر به این شد که برخی از  نامهضمانتپرداخت وجه 

است  هاسازماناین  )آی سی سی( اولینِ 4المللیبین. اتاق بازرگانی مبادرت به وضع مقرراتی کنند

مقررات متحدالشکل »تحت عنوان  هانامهضمانتکه از انتشار اولین مقررات آن در رابطه با 

. هدف از گذردمی هادهه 352شماره  ی)یو آر سی جی( طی نشریه 2«قراردادی هاینامهضمانت

طرفین قراردادی از مواردی مانند تقلب، با ایجاد توازن عادالنه  وضع مقررات مذکور حمایت از

                                                                 

ررات نامه بانکی در مقتحول نظام حقوقی ضمانت» ،مرتضی، شهبازی نیا ؛محمد عیسی، تفرشی ، گودرز؛. افتخار جهرمی0

 .3 ص  ،0391 ،4، شماره 2 ، مدرس علوم انسانی، دوره«المللیازرگانی بینب

مجله حقوقی دفتر خدمات  «متحده.ایاالت -های بانکی در رویه دیوان داوری دعاوی ایراننامهضمانت»، محسن، . محبی5

 .012 ص، 0372، 51المللی، شماره حقوقی بین

 .592 ص ،0385، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت ،لالملحقوق تجارت بین ،عبدالحسین، . شیروی3

 

4. International Chamber of Commerce (ICC) 

5. Uniform Rules for Contract Guarantees (URCG),1978, No.325. 



 

 

 

 

 

 

   77 

 

 

 کید بر...با تأ بانکی هاینامهضمانت وجه متقلبانه یمطالبه

نفع وجه، ذی یمطابق این مقررات برای مطالبه کهازآنجایی 0میان منافع متعارض طرفین بود.

 هایویهر کهاینو به دلیل  نمودمیحکم دادگاه مبنی بر تخلف مضمون عنه را ارائه  بایستمی

عدم  5مورد استقبال قرار نگرفت و متروک شد. گرفتمیرا نادیده  المللبینمرسوم در تجارت 

ا بر آن ر المللیبیناتاق بازرگانی « یو آر سی جی»از مقررات  المللیبینتجاری  یاستقبال جامعه

 ینشریه 0885مستقل بانکی تدوین نماید. در سال  هاینامهضمانتداشت که مقرراتی مخصوص 

 هاینامهضمانتمقررات متحدالشکل »تحت عنوان  المللیبین اتاق بازرگانی 429شماره 

تا  0885( منتشر شد که در عمل هم بسیار موفق بود و از سال 429)یو آر دی جی  3«عندالمطالبه

ح و اصال بازبینیمورد  کهاینتا  برآمد شدهتعیینهدف از پیش  یاز عهده خوبیبه 5101سال 

مقررات »راجع به  المللیبیناتاق بازرگانی  729شماره  ینشریه 5101قرار گرفت و در سال 

در اننای انتشار  2( منتشر گشت.729 جی)یو آر دی  4«عندالمطالبه هاینامهضمانتمتحدالشکل 

 المللینبی هایرویه»مقرراتی راجع به اعتبارات اسنادی تضمینی تحت عنوان « 729یو آر دی جی »

مستقل بانکی معادل اعتبار  ینامهضمانت( انتشار یافت. 89 پی)آی اس  1«اعتبار اسنادی تضمینی

برای « اعتبار اسنادی تضمینی» یاز لحاظ لغوی در حقوق آمریکا واژه 7اسنادی تضمینی است.

                                                                 

1. Chipashvili, Nino, ”The Bank Guarantees under the Uniform International Rules.” 

European Scientific Journal, Vol.1, 2013, p.7. 

2. M.Schmittoff, Clive.”Bank Guarantees and other Guarantees,Export.” Journal of 

Institue of Export, 1985, p.35. - De Ly Filip. .” The UN Convention on Independent 

Guarantees and Standby Letters of Credit.” The International Lawyer. Vol.33, No.3, 1999, 

pp. 831- 835. 

3. Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG),1992, No.458. 

4. Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG),2010, No.758. 

5. Nino Chipashvili, op.cit,p7. 

6. International Standby Practices (ISP98), 1998,No.590. 

7. Klein, Carter H.”Standby Letter of Credit Rules and Practices Misunderstood or Little 

Understood by Applicants and Beneficiaries”, Uniform Commercial Code Law Journal, 

Vol.40, No.2, 2007, p.167. 
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مقررات منع صدور  0.رودمیبرای ضمانت تبعی به کار « گارانتی»ضمانت مستقل و واژه 

 یسممکانبه  هاآنآمریکا سبب روی آوردن  زجملهابانکی از جانب برخی کشورها  نامهضمانت

بانکی و  ینامهضمانتگفته شد،  کهچنان 5اعتبار اسنادی برای تضمین تعهدات طرفین شده است.

ماهیت و کارکرد یکسان هستند، لذا هر دو در ماهیت مستقل و  ازنظراعتبار اسنادی تضمینی 

 روند. یکدیگر به کار جایبه توانندمیاسنادی بوده و 

بانکی و اعتبارات  هاینامهضمانت یدرزمینه المللیبینتنها کنوانسیونی که امروزه در سطح 

قل مست هاینامهضمانتکنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به »، خوردمیچشم اسنادی تضمینی به

جارت ت)از این به بعد کنوانسیون( است که توسط کمیسیون حقوق « و اعتبارات اسنادی تضمینی

 هادههکنوانسیون مذکور حاصل  4شده است. تدوین 3سازمان ملل متحد )آنسیترال( المللبین

 یرزمینهدتجربه است که آنسیترال در این راه کسب نموده بود. موضو( تدوین کنوانسیونی 

 در دستور کار آنسیترال 0811 یبانکی و اعتبارات اسنادی تضمینی از اواخر دهه هاینامهضمانت

 یقرار گرفت و به همین منظور آنسیترال مطالعات خود را از همان دوران آغاز کرد. در فاصله

 یو تحوالت مربوط در زمینه هاپیشرفتآنسیترال  0877تا  0819 هایسالزمانی بین 

آنسیترال در  2مورد بررسی قرارداد، دائماًبانکی و اعتبارات اسنادی تضمینی را  هاینامهضمانت

کنوانسیون معین نمود.  نویسپیشدومین نشست خود کارگروهی را برای تدوین وبیست

به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل  0882کارگروه در یازدهم دسامبر  شدهتدوین نویسپیش
                                                                 

ید، فنامه م ،«لیالملینآنار آن در حقوق تجارت ب نامه بانکی واستقالل ضمانت» ،عیسیمحمد ، تفرشی ؛مرتضی شهبازی نیا،. 0

 .1و  7ص ، 0395، 37شماره 

 «، تأمالتی پس از انقالب اسالمی ایران.المللیینتضمینی در تجارت ب یهانقش اعتبارنامه»  ،یسدر، کول ؛جی، ریچارد. 5

 .032 ص، 0313، 0، شماره المللیینترجمه محسن محبی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی ب
3. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 

4. Davidson, Alan. ”Fraud and the UN Convention on Independent Guarantees and 

Standby Letters of Credit”. International Commercial Law, Vol.1, Issue.1, 2010, p.25. 

5. Bergsten, Eric E. ”A New Regime for International Independent Guarantees and Stand-

by Letters of Credit:The Uncitral Draft Convention on Guaranty Letters.” The 

International Lawyer, Vol.27, No.4, 1993, pp.859-861. 
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 نجپشدن آن باید مورد تصویب حداقل  االجراالزم منظوربهکنوانسیون،  59رسید. با توجه به ماده 

 0عضو است. 9دارای  اکنونهمگشت و  االجراالزم 5111که نهایتاً در سال  تگرفمیکشور قرار 

ی در باال نیز ذکر گشت با توجه به همسانی اعتبارات اسنادی تضمین کهچنانکنوانسیون مذکور 

 ایگونهبهبانکی در برخی کشورها  ینامهضمانتبانکی و مقررات منع صدور  ینامهضمانتو 

شود،  واقع المللیبیندو سند مذکور را در برگیرد تا مورد اقبال عمومی تدوین گشته که هر 

با توجه به شمار محدود کشورهای عضو کنوانسیون، باید اذعان داشت  بینیپیشچنین  رغمعلی

 ازجملهدیع ب مسائلحتی با در نظر گرفتن قواعد و  المللبینکه کنوانسیون مذکور در تجارت 

 .ناد به تهاتر از جانب ضامن مورد اعتنا و اقبال واقع نشده استموضو( تقلب و امکان است

نواختی در مقررات، اصطالحات و رژیم حقوقی کنوانسیون تالش نموده تا عدم یک

 آورمالزابانکی و اعتبارات اسنادی تضمینی را با تدوین یک سری از قواعد  هاینامهضمانت

 .است 3بیان مصادیقی از تقلبمتضمن  و برای نخستین بار 5کند، دهیسازمان

و  سازدمیبانکی آن را از ضمان سنتی و تبعی متمایز  ینامهضمانتاوصاف  کهازآنجایی

 صورتهباستثنایی بر یکی از این اوصاف است، در این پژوهش در ابتدا  عنوانبهمسئله تقلب نیز 

ضع اتاق بازرگانی و سپس مو گرددمیرا تبیین  بانکی ینامهضمانتاجمالی اوصاف مهم 

ر پایان نیز به ، دگیردمیو کنوانسیون را راجع به موضو( تقلب مورد نقد و بررسی قرار  المللیبین

 .شودیمپرداخته  المللیبینمرسوم  هایرویهکنوانسیون و  ازنظراهم مصادیق احتمالی تقلب 

 

 

                                                                 

 .591 ص . عبدالحسین شیروی، پیشین،0

2. Illescas-Ortiz. “International demand guarantees: The Interaction of the Uncitral 

Convention and the URDG Rules of the ICC”, New developments in international 

commercial and consumer law, Oxford, 1998, p. 161. 

3. Fraud 
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 ؛بانکی ینامهاوصاف ضمانت .1

ایه، از قرارداد پ نامهضمانتاصل استقالل  :از اندعبارت بانکی هاینامهضمانتاوصاف  ترینمهم

مدارک با مفاد و  یو اصل انطباق دقیق ارائه نامهضمانتماهیت اسنادی مطالبه و پرداخت وجه 

 .گرددمیکه به ترتیب بیان  نامهضمانتشروط 

 1؛نامه بانکیاصل استقالل ضمانت .1-1

نفع در برابر خساراتی است تأمین و تضمین ذی، نامهضمانتهدف از صدور یک  کهاین رغمعلی

 خصوص درنفع است، اما استحقاق ذی 5عنه در قرارداد پایهکه ناشی از قصور و تخلف مضمون

 نامهضمانتدر متن  قیدشدهمراجعه به مفاد و شروط  موجببه، تنها نامهضمانتوجه  یمطالبه

فاعیات و ایرادات قرارداد پایه استناد به د توانندنمیعنه و بانک و مضمون گرددمیمشخ، 

است که خود را وارد مسائل و مشکالت ناشی  آمیزمخاطرهبرای ضامن بسیار مشکل و  3نمایند.

درگیر شدن در  منظوربهضامن شخ، مناسبی  کهایندلیل  درواقع 4از قرارداد پایه نماید.

اد پایه نظارتی بر انعقاد قرارد گونههیچاختالفات ناشی از قرارداد پایه نیست این است که ضامن 

امن به ض کهایننداشته و پس از منعقد شدن قرارداد نیز تخصصی در رابطه با آن ندارد. مضافاً 

اقدامات خود، تمام توان و منابع خود را  خصوص درتقریباً جزئی  2دلیل دریافت یک کارمزد

. پس از پرداخت وجه نمایدینم نامهضمانتوجه  ینفع در مطالبهصرف تصدیق ادعای ذی

                                                                 

1. Independence principle 

2. Underlying contract 

ناشی  نامه بانکی برای تضمین تعهداتایه عبارت است از قراردادی که میان ذینفع و متعهد اصلی منعقدشده و ضمانتقرارداد پ

« .های بانکینامهبحثی در قواعد حاکم بر ضمانت» ،مجید ،شود. غمامیداده می از آن قرارداد صادر و در اختیار ذینفع قرار

 .052 ص ،0379 ،44 ان(، شمارهدانشکده حقوق و علوم سیاسی )دانشگاه تهر

3. Pierce, Anthony, Demand Guarantee in International Trade. 1ed, London: Sweet & 

Maxwell. 1993, pp18 &19. 

 .577پیشین، ص ، شیروی، عبدالحسین. 4

5. Commission 
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نامه منظور بازپرداخت وجه ضمانتعنه بهنفع نیز حق رجو( ضامن به مضموننامه به ذیضمانت

بر این اساس برای حمایت از ضامن، تعهد پرداخت  .بستگی به تبعیت ضامن از دستورات وی دارد

ین گردد بداز اصل استقالل منتفع می نفع نیزعالوه بر ضامن ذی 0وی باید مستقل از قرارداد پایه باشد.

تواند وجه عنه مینامه بدون انبات قصور مضمونترتیب که در صورت رعایت شرایط مقرر ضمانت

یابد که بانک فقط در عنه اطمینان خاطر میول نماید. از طرف دیگر نیز مضموننامه را وصضمانت

نفع نامه وجه را به ذیا مفاد شروط و ضمانتنفع بشده از سوی ذیانطباق اسناد ارائه صورت احراز

 ند؛شوبانکی از این اصل بنیادین منتفع می ینامهنماید. بدین ترتیب هر سه طرف ضمانتپرداخت می

صرف مطالبه هدف نهایی از نامه از قرارداد پایه و دریافت وجه آن بهبنابراین استقالل ضمانت

که سلب این وصف نحویالمللی است بهادهای بیننامه بانکی در قراردکارگیری ضمانتبه

ترین اصل استقالل اساسی دیگرعبارتبه 5سازد.نامه را کأن لم یکن میموضوعیت و کارکرد ضمانت

 نامه را به یک قرارداد ضمانتبانکی است و تغییر و سلب این ویژگی، ضمانت ینامهوصف ضمانت

 ینیز بیان گشت، اگرچه ازلحاظ تاریخی تقلب تنها استثنا ازاینکه پیشچنان 3سازد.سنتی مبدل می

لکن اصل  4نامه از قرارداد پایه است،شده نسبت به اصل استقالل ضمانتالمللی به رسمیت شناختهبین

چراکه ذی ؛بانکی است ینامهوجه ضمانت 2متقلبانه یساز مطالبهمذکور خود یکی از اسباب زمینه

 تواندعنه در رابطه با قرارداد پایه را انبات کند، میقصور و تخلف مضمون بخواهد کهنفع بدون این

 1نامه را مطالبه نماید.وجه ضمانت

                                                                 

1. Hsu, Chung-Hsin.”the Independence of Demand Guarantees, Performance Bonds and 

Standby Letters of Credit.” National Taiwan University Law Review, 2006, pp.4 &5. 

 .88 ، پیشین، صمحبی، محسن. 5

انر اعالم کرده و در ماده یبشود را  نامهضمانتنیز هر شرطی که سبب سلب وصف استقالل  0380. الیحه تجارت مصوب 3

 .«است انربی دهد تغییر را نامهضمانت استقالل که شرطی هر» دارد:یمخود مقرر  940

4. Kelly-louw, Michelle, ”Limiting Exceptions to the Autonomy Principle of Demand 

Guarantees and Letters of Credit.” University of South Africa. 2009, p.200. 

5. Fraudulent demand 

فصلنامه  «نامه عندالمطالبه.مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانت تحلیلی بر»مافی، همایون؛ فالح، مهدی، . 1

 .021-023 ص،، 0383، 8پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره 
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 ؛نامهماهیت اسنادی مطالبه و پرداخت وجه ضمانت .1-2
هستند بدین معنا که مبلغ و مدت تعهد پرداخت، شرایط  0های بانکی دارای ماهیتی اسنادینامهضمانت

مدارک  ینامه و شروط آن بستگی دارد و در ارائهکلی به خود ضمانتتعهد به یپرداخت و خاتمه

نامه تعیین شده باشد و شرایط مقرر در وجه، مدارک موجود باید در خود ضمانت یمنظور مطالبهبه

اصل استقالل این  یفرعی و نانویه یدر حقیقت نتیجه 5.اسناد باشد یآن نباید چیزی فراتر از ارائه

بدین بیان که تعهد ضامن به پرداخت  که تعهد ضامن به پرداخت، ماهیت اسنادی داشته باشد. است

شروطی مقرر گشته باشد، با توجه به اصل استقالل  یکه برای مطالبهنامه هنگامیوجه ضمانت

اعتبارات اسنادی و  یحوزه نامه صرفاً بررسی اسناد است و با اسناد سروکار دارد. لذا درضمانت

اسنادی دارند و تابع هر اقدام یا رویداد غیرمعلوم و  های بانکی از شروطی که ماهیتی غیرنامهضمانت

ای شود. این رویکرد مبتنی بر رویهنظر میغیراز ارائه واقعی اسناد و مدارک باشد صرفنامسلم به

این اسناد با  3داند.یک مأمور پرداخت می یمثابهجای یک مأمور تحقیق بهاست که نقش ضامن را به

عنه یا گواهی کتبی تخلف مضمون ینامه ممکن است، اعالمیهتوجه به شروط قیدشده در ضمانت

ط نامه باشد که اغلب این شروشخ، نالث یا رأی داور یا دادگاه یا هر سند دیگر قیدشده در ضمانت

 4نامه است.پرداخت وجه ضمانت یدر رابطه با نحوه

 5؛اصل انطباق دقیق .1-3

ی است، بانک نامهضمانتکه مبتنی بر ماهیت و کارکرد  الذکرفوقهماهنگی اوصاف  منظوربه

طباق ان قیدشده نامهضمانتنفع باید از هر لحاظ عیناً با اسنادی که در از جانب ذی شدهارائهاسناد 

                                                                 

1. Documentary nature 

2. Kelly-louw, Michelle, op.cit, p.199. 

3. Davidson, Alan,”Fraud and the UN Convention on Independent Guarantees and 

Standby Letters of Credit,” p. 28. 

 ،مرتضی، نیاهای بانکی رجو( کنید به: شهبازینامههای پرداخت وجه ضمانتی تفصیلی راجع به شیوهمطالعه منظور. به4

 .0393، 3 ، شماره9 ره. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دو«هاهای بانکی و ماهیت اسنادی آننامههای پرداخت ضمانتشیوه»

5. Principle of strict compliance 
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وط رداشته باشد. لذا بانک ضامن حق و همچنین تکلیف دارد از پذیرش اسنادی که با مفاد و ش

انطباق ندارد خودداری کند و در فرض پذیرش چنین اسنادی و پرداخت وجه  نامهضمانت

رانخواهد  نامهضمانتوجه  بازپرداخت منظوربهعنه استحقاق رجو( به مضمون نامهضمانت

ان حسب ظاهرش شدهارائهنفع باید اسناد مطابق را ارائه نماید و اگر اسناد حقیقت ذی در 0داشت.

رداخت را پ نامهضمانتباشد، ضامن باید ارائه را قبول و وجه  نامهضمانتا مفاد و شروط منطبق ب

عنه را ندارد ولو اینکه مضمون نامهضمانتنفع امکان وصول وجه نماید و در غیر این صورت ذی

 ،دمیان اصل استقالل و اصل انطباق دقیق تعامل وجود دار 5قرارداد پایه را کامالً نقض کرده باشد.

 یعنه را در معرض مطالبهبیان گشت، مضمون کهچنان هرچند اصل استقالل بدین بیان که

مبتنی بر  هایحلراه جزبهبرای وی  بخشاطمینان ی، در مقابل تنها نقطهدهدمیقرار  یمتقلبانه

استثنای تقلب که نهایتاً در صورت وجود شرایط مقرر منجر به تحصیل قرار منع موقت پرداخت 

است که  نامهضمانتاسناد با مفاد و شروط  ی، اصل انطباق دقیق ارائهگرددمی نامهضمانتوجه 

و  گرددمیمحروم  نامهضمانتمدارک مطابق، از وصول وجه  ینفع در صورت عدم ارائهذی

جلوگیری  نامهضمانتوجه  یمتقلبانه یبا اصل انطباق دقیق از مطالبه المقدورحتیبدین طریق 

 یاصل انطباق دقیق و اصل استقالل میان منافع متعارض طرفین قرارداد پایه بنابراین 3؛شودمی

بانکی که همان پرداخت فوری وجه  نامهضمانتتا هدف و کارکرد  نمایدمیتوازنی برقرار 

 است تحقق یابد. نامهضمانتدر صورت مطابقت ظاهری ارائه با مفاد و شروط  نامهضمانت

 

 

                                                                 

 «.المللهای اسنادی و ضمانتی اعتبار اسنادی تضمینی در حقوق تجارت بینخصیصه»؛ فالح، مهدی، همایونمافی، . 0

 .023 ص، 0385، 5 ، شماره07 های حقوق تطبیقی، دورهپژوهش

2. Xiang, Gao, ”The Fraud Rule under the UN Convention on Independent Guarantees and 

Standby Letters of Credit: A Significant Contribution from an International Prespective”. 

International Commercial Law, Vol.1, Issue.1, 2010, p.52. 

3. Hsu, Chung-Hsin,op.cit, p.8. 
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 ؛تقلب یالمللی در خصوص مسئلهازرگانی بینموضع اتاق ب .2

مبنایی برای منع پرداخت وجه اعتبارات اسنادی بوده است،  عنوانبهپیش تقلب  هاقرناز  اگرچه

آغاز گردید. در این پرونده دادگاه  0اما مبدأ کنونی و امروزی آن از دعوای سزتجن علیه هنری

وجه ارائه کرده بود، پرداخت  یجعلی در مطالبهنفع، اسناد ایالتی نیویورک بدین دلیل که ذی

تقلب در حقوق اعتبار  یاصلی قاعده یدر حقیقت نطفه 5وجه را از جانب گشایشگر منع کرد.

اینکه رأی صادره در این پرونده از جانب یک دادگاه  رغمعلیمذکور بود.  یاسنادی پرونده

 هایحوزهتمام  تقلب بر یقاعده گیریشکلآمریکایی صادر گشت، اما این رأی و پرونده در 

، هادادگاهاز رأی قضیه سزتجن،  هفتادسالدر طول نزدیک به  3قضایی جهان تأنیر گذاشته است.

لب را که تق هایینظریهغیردولتی با  المللیبین هایسازمان، پژوهشگران، گذاریقانونمراجع 

رأی مذکور  هرچند 4.اندداشته سروکارند، مبنایی برای منع پرداخت پشتیبانی و تأیید ک عنوانبه

در خصوص اعتبار اسنادی تجاری صادر گشته بود، لکن با توجه به اینکه اعتبارات اسنادی تجاری 

ت اصل استقالل، اصل انطباق دقیق و ماهی ازجملهبانکی از اصولی کامالً یکسان  هاینامهضمانتو 

 تقلب و تصمیم به وضع مقرراتی یمسئلهصوص اسنادی برخوردارند، تأنیر رأی مذکور را در خ

متقلبانه زمانی  یمطالبه یمسئله 2.نمایدمی انکارغیرقابلبانکی  هاینامهضمانتدر این زمینه در 

                                                                 

1. Sztejn v. J.Henry Schroder Banking crop. Gao Xiang, op.cit, 1941,  pp.56-58. 

2. Johns, Roger j., Blodget, Mark S..”Fairness at the Expense of Commercial Certainty: 

The International Emergence of Unconscionability and Illegality as Exceptions to the 

Independence of Letters of credit and Bank Guarantees.”Northern Illinios University Law 

Review, Vol.31, 2011, p.308. 

3. Xiang, Gao, Buckley, Ross P., ”A Comparative Analaysis of the Standard of Fraud 

Required under the fraud in Letter of Credit Law...”Duke Journal of Comparative & 

International Law, Vol.13, 2003, p.295. 

4. Johns, Roger j.; Blodget, Marks, op.cit, p.308. 

بانکی در این است که در اعتبار اسنادی تجاری، تعهد مالی ناشی  نامهضمانت. تفاوت اساسی میان اعتبار اسنادی تجاری و 2

د مالی ی بانکی تعههانامهضمانتکه در یدرصورتانجام معامله و تعهدات توسط ذینفع است،  دهندهنشاناز اسنادی است که 

 باشد.یمقصور مضمون عنه از انجام تعهدات یا پرداختی در موعد یا مواعد مقرر  دهندهنشانناشی از اسنادی است که 
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 یبانکی ممکن است )در اغلب موارد( با ارائه ینامهضمانتوجه  که مطالبه شودمی ترجدی

در بیان  0جه آن فوری و بدون قید و شرط باشد.حداقل اسناد مقرر صورت بگیرد و پرداخت و

نفع متقلبانه آن است که ذی یگفت، مطالبه توانمی نامهضمانتوجه  یمتقلبانه یمفهوم مطالبه

عنه از قرارداد پایه(، وجه ی بانکی )تخلف مضموننامهضمانتبدون تحقق شرایط وصول وجه 

 ایشایستهصحیح و  طوربهد توانمیتنها در صورتی نفع ذی دیگرعبارتبه 5آن را مطالبه نماید.

عنه از انجام تعهدات پایه حقیقتاً قصور کرده باشد و را مطالبه نماید که مضمون نامهضمانتوجه 

تشتت آرای عملی و درگیری شدید  باوجود 3متقلبانه خواهد بود. غیرازآندیگری  یهر مطالبه

ررات مربوطه موضع سکوت یا نزدیک به سکوت را در قضایی با موضو( تقلب قواعد و مق رویه

 جامع به این موضو( پرداخته چنداننه صورتبهکه  المللیبینو تنها سند  اندگرفتهپیش 

 .استکنوانسیون سازمان ملل 

ضمنی  طورهبندارند، بلکه  ایاشارهصراحتاً به موضو( تقلب  المللیبینمقررات اتاق بازرگانی 

« یو آر سی جی. »انددادهوجه قرار  ینفع در رابطه با مطالبهروی ذی پیشِ را هاییمحدودیت

 .سی .آر .یو» 8ضمنی توجه نماید. بند )ب( ماده  طوربه هرچندتقلب  یتالش نموده تا به مسئله

مشخ، نشده  نامهضمانتوجه  یبرای مطالبه ، اسنادینامهضمانتکه اگر در  داردمیمقرر « .جی

عنه مضمون کتبی ع باید رأی دادگاه یا مرجع داوری که مثبت طلب باشد، یا تأییدیهنفباشد، ذی

این مقرره با موضو(  4دایر بر مطالبه و میزان وجهی که باید پرداخت گردد را به ضامن ارائه نماید.

                                                                 

1. Fedotov, Alexi, ”Abuse, Unconscionability and Demand Guarantees:New Exception to 

Independence.” International Trade and Business Law Review, Vol.11, 2008, p,52. 

ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی و دفتر خدمات  «المللی.های بیننامهتقلب در معامالت موضو( اعتبار اسنادی و ضمانت». 5

 .22 ص، 0314 ،5 المللی، شمارهحقوق بین

3. Bergsten, Eric E.. op.cit, p.872.  

4. (9).» If a guarantee does not specify the documentation to be produced in support of a 

claim or merely specifies only a statement of claim by the beneficiary, the beneficiary 

must submit:… (b.) in the case of a performance guarantee or of a repayment guarantee, 

either a court decision or an arbitral award justifying the claim, or approval of the principal 

in writing to the claim and the amount to be paid«. 
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 اساس ربتقلب مورد بحث فروض و اوضا( و احوالی است که  .باشدنمیتقلب مورد بحث یکسان 

نفع و مانع از پرداخت وجه به ذی گرددمیبانکی متوقف  ینامهضمانتخت وجه آن پردا

که در آن پرداخت وجه  نمایدمیشرایطی را تبیین « یو آر سی جی» 8ماده  کهدرحالی، گرددمی

مذکور و تقلب مورد بحث  ی، هدف از مادهحالبااین. گیردمینفع صورت به ذی نامهضمانت

نیز صرفاً « 729یو آر دی جی » 0.باشدنمیی جز جلوگیری از تقلب یکسان است و آن چیز

قرار داده است. بند )الف(  02وجه در ماده  ینفع نسبت به مطالبهروی ذی را پیشِ هاییمحدودیت

که اوالً اظهار دارد نقضی صورت گرفته یا نه و نانیاً چه مواردی  نمایدمینفع را ملزم ذی 02ماده 

نفع مدرک مفیدی مذکور، اظهار نقض ذی یبا توجه به مقرره 5ه نقض شده است.از قرارداد پای

وی متقلبانه است  ینفع در فرضی که واقعاً مطالبهذی یمتقلبانه ییدر خصوص انبات مطالبه

هرچند  3.نمایدمیعنه و ضامن ارائه ترتیب نوعی از حمایت را به مضمونو بدین گرددمیتلقی 

نوعی از حمایت را برای جلوگیری از « یو آر سی جی»همانند مقررات « .یج .دی .آر.یو »

، اما متفاوت نمایدمیکه شرایط وصول وجه آن محقق نشده ارائه  اینامهضمانتپرداخت وجه 

آی اس پی . »داردمیکارهای مقابله با آن را مقرر رو است که مصادیق تقلب و راه از بحث پیشِ

وارد یا م سوءاستفاده، تقلب برماهوی که مبتنی  هایدفا(صراحتاً  0-12در بند )ج( قاعده « 89

مقررات  4-07 و 4-01قواعد  موجببه 4مشابه باشد را به قانون حاکم واگذار نموده است.

مگر  باشدنمیپایه  ینفع ملزم به انبات تخلف و قصور یا رویداد دیگری در معاملهاخیرالذکر، ذی

                                                                 

1. Buckley, Ross P.; Xiang, Gao, ”The Development of the Fraud Rule in Letter of Credit 

Law: the Journey So far and the Road Ahead.” International Economic Law, 2002, pp.702 

&703. 

2. "A demand under the guarantee shall be supported by such other documents as the 

guarantee specifies, and in any event by a statement, by the beneficiary, indicating in what 

respect the applicant is in breach of its obligations under the underlying relationship This 

statement may be in the demand or in a separate signed document accompanying or 

identifying the demand". 

 .014 ص «نامه عندالمطالبه،گیری از آن در ضمانتمطالبه من غیرحق و امکان جلو تحلیلی بر» ،مهدی فالح، ؛همایون . مافی،3

4. defenses to honour based on fraud, abuse, or similar matters.These matters are left to 

applicable law". 
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 یبنابراین، مقرره 0؛اد و شروط اعتبار اسنادی تضمینی درج شده باشدخالف آن در مف کهاین

 داردمیمقررات اخیرالذکر بیان  چراکه ؛قدری کوتاه آمده است« یو آر دی جی»مذکور از موضع 

ته چه نو( تخلفی صورت گرف کهاینباید نقض قرارداد پایه و  نامهضمانتوجه  ینفع در مطالبهذی

به نظر برخی رویکرد سکوت یا نزدیک به سکوت قواعد و مقررات اتاق  5.است را اظهار نماید

زیرا موضو( تقلب و منع  ؛است ناپذیراجتنابتقلب  یدر خصوص مسئله المللیبینبازرگانی 

در حقیقت تقلب موضوعی مربوط  3مربوط به حقوق ملی طرفین است. نامهضمانتپرداخت وجه 

ی و که مرجعی صنف المللیبینکه اتاق بازرگانی  شودمی به نظم عمومی است و این امر باعث

لذا باید اذعان داشت که مقررات  4غیردولتی است نتواند به وضع قانون در این خصوص بپردازد.

قانون حاکم  یو عمالً چنین موضوعی در حیطه اندکردهاخیرالذکر عامدانه این رویکرد را اتخاذ 

 خواهد بود. نامهضمانتبر 

 ؛چارچوب کنوانسیون رتقلب د .3

ی نسبت به تعهد استثنای عنوانبهتقلب  برانگیزبحثکنوانسیون اهمیت قابل اعتنایی به موضو( 

ه ک المللیبین. در حقیقت برخالف مقررات اتاق بازرگانی دهدمی نامهضمانتپرداخت وجه 

سیترال آن سوی زااست و قواعد آن کامالً اختیاری است، کنوانسیون مذکور  غیردولتیسازمانی 

که  باشدمیقانون و مقررات رسمی برای کشورهایی  یمنزلهبهو تدوین شده است و  نویسپیش

اتاق  شدهبینیپیشتقریباً با قواعد  کهاین. لذا کنوانسیون عالوه بر انددرآمدهبه عضویت آن 

                                                                 

1. "A demand for payment need not be separate from the beneficiary’s statement or other 

required document". 

2. Buckley, Ross p.; Xiang, Gao, ”the Development of the Fraud Rule in Letter of Credit 

Law, the Journey So far and Road Ahead,”p.706. 

 .23 ترجمه محسن محبی، ص «المللی،های بیننامهتقلب در معامالت موضو( اعتبار اسنادی و ضمانت». 3

ی، ترجمه ماشاءاهلل بنا نیاسر «نامه مستقل بانکی.ی تضمینی و ضمانتدر اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامهتقلب » ،ژان، . استوفله4

 .583 ص ،0379 ،38المللی، سال بیست و پنجم، شماره مجله حقوق بین

Davidson, Alan,”Fraud and the UN Convention on Independent Guarantees and Standby 

Letters of Credit,” p.34. 
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اتاق  یودهاز محدو موضوعاتی که فراتر  مسائلیکسان و هماهنگ است، به  المللیبینبازرگانی 

برای  لیالملبینتنها سند  عنوانبهمتقلبانه نیز پرداخته و  یمطالبه ازجملهاست  المللیبینبازرگانی 

کارهای مقابله با آن را ارائه ممکن است تقلب محسوب گردد و راه ازآنچهنخستین بار مصادیقی 

 .نمایدمی

ه کنوانسیون این بود که با توجه ب یسنوپیشی کارگروه در روند هانگرانییکی از اولین 

ر د ایمالحظهقابلقضایی مختلف، اختالفات عملی و  هایحوزهقوانین شکلی متفاوت در 

منتسب به تقلب یا ایرادات و دفاعیات دیگر  هایپروندهمصادیق و شرایط اقدامات دادگاه در 

یون از اهداف اصلی کنوانس نسبت به پرداخت، وجود داشته یا ممکن است به وجود آید. لذا یکی

 است که ضامن و هاییشیوهدر روش و  المللیبیننواختی بیشتر در سطح از ابتدا، ایجاد یک

بالتبع مذاکرات مقدماتی در  0.شوندمیدر رابطه با ادعاهای ناشی از تقلب با آن مواجه  هادادگاه

بود  برانگیزچالشنوانسیون نیز ک نویسپیشمتقلبانه در راستای تدوین  یمطالبه یخصوص مسئله

 نندگانکمذاکرهقضایی ملی  هایتجربهمعیارهای پیشنهادی متشتت برخاسته از  همآنو دلیل 

قضایی مختلف، در رابطه با موضو( تقلب رویکردهای متفاوتی را اتخاذ  هایحوزهمتأسفانه  5بود.

، 3«شدهانبات» ازجملهتقلب  توصیف منظوربهو از یک طیف وسیعی از عبارات مبهم  اندکرده

بدین منظور در راستای جلوگیری  9.اندنمودهاستفاده  7«روشن»و  1«آشکار»، 2«عمده»، 4«فاحش»

ختلف قضایی م هایحوزهدر  ازاینپیشتفاسیر متفاوت و متناقضی که  یدرنتیجهاز ابهام احتمالی 

                                                                 

1. Taylor, Hilary,op.cit, p.131. 

2. Bergsten, Eric E.,op.cit, p.872. 

3. Proven 

4. Gross 

5. Material 

6. Obvious 

7. Clear 

8. Davidson, Alan, ”Unconscionability in Letters of Credit and Demand Guarantee 

Transactions”. International Journal of Technology Policy and Law, Vol.1, Issue.2, 2012, 

p.186.  
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اصطالحات در کنوانسیون به کار وجود داشته، این  0«از حق سوءاستفاده»و « تقلب»از مفاهیم 

مضافاً اینکه دلیل  3است. شدهاستفاده 5«استثناء نسبت به تعهد پرداخت»آن عبارت  جایبهنرفته و 

ر مفهوم جزایی اغلب ب هایبرداشتدیگر اتخاذ چنین رویکردی از جانب کنوانسیون این است که 

ن است که صرفاً از پرداختی ناروا به ذیکنوانسیون صرفاً در پی آ آنکهحال 4،گذاردمیتقلب انر 

عمل آورد بدون اینکه ضمانت اجرای جزایی را در این زمینه کار ممانعت بهنفع غیر محق و فریب

 مقرر بدارد.

 یون،کنوانس 02. نخست ماده خوردیماده به چشم م 3در رابطه با موضو( تقلب  یوندر کنوانس

ماده مذکور مفروض  3داشته است، در بند  یاننامه بطه با مطالبه وجه ضمانتدر راب یکل یمقرره

از  یکیچکه ه کندیم یگواه نمایدینامه را مطالبه موجه ضمانت ینفعکه ذ یاست که زمان

  .نمایدینامه را مطالبه موجه ضمانت یتبا حسنن یوجود ندارد و و 08مذکور در ماده  یقمصاد

با   دنمایینامه را مطالبه موجه ضمانت ینفعذ کهیق بند مذکور، هنگاممطاب یگردعبارتبه

رد که موضو( دا ینداللت بر ا یطور ضمنبه ینفعمطالبه ذ ینکهمضافاً ا  2کند،یاقدام م یتنحسن

 1متوقف گردد. یوجود داشته باشد، پرداخت وجه به و 08عناصر مذکور در ماده  گرا

                                                                 

1. Abuse of right  

2. Exception to payment obligation 

3. Bergsten, Eric E., op.cit, p. 872. 

4. Kelly-Louw, Michelle, ”International Measures to Prohibit Fraudulent Calls on Demand 

Guarantees and Standby Letters of credit.” International Commercial Law, Vol.1, Issue.1, 

2010, p.104. 

حسن  فینامطلوب است. درواقع تعر یتگسترده از حسن ن یفتعر یک یبانک یهانامهو ضمانت یدر حوزه اعتبار اسناد . 2

گاهداشتن منظور محفوظ نبه یتیمحدود ینچن یرامحدود گردد، ز یو اعتبارات اسناد یبانک یهانامهضمانت ینهدر زم یدبا یتن

 .شودیاصل استقالل اعطا م

James G.Barnes. (1994).”Defining Good Faith Letter of Credit Practices.”Loyola of Los 

Angeles Law Review, vol.28, p.109. 

 925خصوص ماده  یناتخاذ کرده و در ا یونکنوانس 02( ماده 3همانند بند ) یکردیرو یزن 0380تجارت مصوب  یحهال .1

انجام  نامه و این قانونمندرج در ضمانت یطاید با رعایت شرانامه بتقاضای پرداخت مبلغ ضمانت: »داردیمذکور مقرر م یحهال

 به موارد زیر است: نفعیاقرار ذ زلهمننامه بهشود. تقاضای پرداخت مبلغ ضمانت
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استثناء »است که تحت عنوان  08یون ماده مرتبط با موضو( تقلب در کنوانس یدومین ماده

از پرداخت  هانآد با استناد به توانمیمتضمن بیان مواردی است که ضامن « نسبت به تعهد پرداخت

( ماده مذکور 0مطابق بند ) نفع امتنا( کند.یا اعتبار اسنادی تضمینی به ذی نامهضمانتوجه 

وجه بر مبنایی که در  0یح نبوده یا مجعول باشد،اصل و صح شدهارائهآشکار باشد اسناد  کهچنان

هیچ مبنای قابل تصوری  مطالبهکه  درجاییقابل مطالبه نبوده و  ادعاشدهنامه و اسناد آن  یمطالبه

محق است که از پرداخت وجه به  کندمینیت اقدام که با حسن 3گری، ضامن یا گشایش5ندارد

مبنای  نامهضمانتوجه  یمذکور مواردی که مطالبه ی( ماده5بند ) 4نفع امتنا( نماید.ذی

 نامهضمانتاز عدم وقو( خطری که  اندعبارترا ندارد بیان داشته که این موارد  تصوریقابل

دادگاه یا مرجع داوری، اجرای  یوسیلهبهآن صادر شده است، باطل اعالم شدن تعهد پایه  منظوربه

نفع سبب عدم اجرای قرارداد شده باشد و ذیعمدی ذی نفع، خطایقرارداد پایه مطابق نظر ذی

                                                                 

 ها مجعول نیست؛از آن یکیچشده منطبق با مقررات است و هکلیه اسناد ارائه-0

 «.تشده انجام نشده اسهیچ پرداختی درباره اسناد ارائه -5

. الیحه تجارت مذکور نیز ارائه اسناد مجعول یا اسنادی که وقو( جرمی در مورد آن محرز باشد را سبب توقف پرداخت 0

 هاآن مورد در جرمی وقو( یا مجعول شدهارائه اسناد که در مواردی»دارد: مقرر می 928نامه دانسته و در ماده وجه ضمانت

 .«شودمی اعالم قضائی صالحذی مراجع به مراتب و متوقف وجه پرداخت محرز باشد،

2. has no conceivable basis 

نامه مستقل باشد یا اعتبار اسنادی تضمینی، کنوانسیون از دو واژه ضامن و گشایشگر . نظر به اینکه تعهد صادرشده ضمانت3

و اگر اعتبار « ضامن»نامه مستقل باشد عبارت کنار هم استفاده نموده است، بدین ترتیب که اگر تعهد صادره ضمانت همواره در

 مدنظر است.« گشایشگر»اسنادی تضمینی باشد عبارت 

4. (1) "If it is manifest and clear that: 

(a) Any document is not genuine or has been falsified; 

(b) No payment is due on the basis asserted in the demand and the supporting documents; 

or 

(c) Judging by the type and purpose of the undertaking, the demand has no conceivable 

basis, the guarantor/issuer, acting in good faith, has a right, as against the beneficiary, to withhold 

payment«.  
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نظر به 0اصلی را پرداخت کرده باشد. ینامهضمانتوجه  سوءنیتمتقابل با  ینامهضمانتنفع 

از  یکهر در، مفهوم مشترکی از تقلب قابل ارائه باشد. الذکرفوقدر هریک از فروض  رسدمی

شگر اعتبار اسنادی تضمینی صرفاً تحت شرایطی یا گشای نامهضمانت یصادرکنندهاین فروض 

نفع وجود د از پرداخت وجه امتنا( نماید که مبنایی عینی برای رد تقاضای پرداخت ذیتوانمی

که در  ازآنچهکنوانسیون مصادیقی را  08( ماده 5در بند ) هرچنددر حقیقت  5داشته باشد.

راء خوانده بیان نموده تا از تشتت آ« تصورقابل مطالبه فاقد مبنای» عنوانبه( 0پاراگراف )ج( بند )

احتمالی و تفاسیر متفاوت از این پاراگراف اجتناب شود، لکن خود این مصادیق ممکن است 

متناقض و متعارض در رویه قضایی کشورهای عضو در تشخی، و منطبق  هایاستنباطموجب 

 نفع بر یکی از این مصادیق گردد.نمودن مطالبه ذی

 یوسیلهبهدیگری نیز که  هایموقعیت رسدمیبه نظر  08موارد مذکور در ماده  مضاف بر

باید به این موارد افزوده  گرددمیمتقلبانه قلمداد  یمطالبه عنوانبه نامهضمانتقانون حاکم بر 

 شود.

                                                                 

1. (2)  " For the purposes of subparagraph (c) of paragraph (1) of this article, the following 

are types of situations in which a demand has no conceivable basis: 

(a) The contingency or risk against which the undertaking was designed to secure the 

beneficiary has undoubtedly not materialized; 

(b) The underlying obligation of the principal/applicant has been declared invalid by a 

court or arbitral tribunal, unless the undertaking indicates that such contingency falls 

within the risk to be covered by the undertaking; 

(c) The underlying obligation has undoubtedly been fulfilled to the satisfaction of the 

beneficiary; 

(d) Fulfilment of the underlying obligation has clearly been prevented by wilful 

misconduct of the beneficiary; 

(e) In the case of a demand under a counter-guarantee, the beneficiary of the counter-

guarantee has made payment in bad faith as guarantor/issuer of the undertaking to which 

the counterguarantee relates". 

  

 .584 ، پیشین، ص، ژاناستوفله. 5
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ادگاه از د 510د با توجه به ماده توانمیمضمون عنه یا متقاضی اعتبار نیز  08( ماده 3مطابق بند )

 51( ماده 5بند ) 5را بنماید. نامهضمانتدرخواست صدور قرار منع موقت یا قرار توقیف وجه 

را مخت، موارد تقلب و استفاده  نامهضمانتصراحتاً صدور قرارهای منع موقت پرداخت وجه 

نداشتن مبنای  ازجمله 08موارد مذکور در ماده  اگرچهدانسته، لذا  نامهضمانتمجرمانه از 

دارای دامنه و مفهوم وسیعی هستند، اما باید در صدور  نامهضمانتوجه  یدر مطالبه تصوربلقا

 موردبیدقت کافی را به عمل آورد و از صدور  نامهضمانتقرارهای منع موقت پرداخت وجه 

 چنین قرارهایی اجتناب نمود.

 3«احتمال باالی»واردی که اقداماتی را برای دادگاه در نظر گرفته تا در م 51در حقیقت ماده   

مجرمانه از  یمبنی بر تقلب یا استفاده 4«قرائن متقن موجود فوری» یوسیلهبه شدهدادهنشان

یا قرار توقیف وجوه  نامهضمانتوجود داشته باشد، قرار منع موقت پرداخت وجه  نامهضمانت

                                                                 

1. (1) Where, on an application by the principal/applicant or the instructing party, it is 

shown that there is a high probability that, with regard to a demand made, or expected to 

be made, by the beneficiary, one of the circumstances referred to in subparagraphs (a), (b) 

and (c) of paragraph (1) of article 19 is present, the court, on the basis of immediately 

available strong evidence, may: 

(a) Issue a provisional order to the effect that the beneficiary does not receive payment, 

including an order that the guarantor/issuer hold the amount of the undertaking, or 

(b) Issue a provisional order to the effect that the proceeds of the undertaking paid to the 

beneficiary are blocked, taking into account whether in the absence of such an order the 

principal/ applicant would be likely to suffer serious harm. 

(2) The court, when issuing a provisional order referred to in paragraph (1) of this article, 

may require the person applying therefor to furnish such form of security as the court 

deems appropriate. 

(3) The court may not issue a provisional order of the kind referred to in paragraph (1) of 

this article based on any objection to payment other than those referred to in 

subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph (1) of article 19, or use of the undertaking 

for a criminal purpose.  

2. (3) "In the circumstances set out in subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph (1) of 

this article, the principal/applicant is entitled to provisional court measures in accordance 

with article 20". 

3. High probability 

4. Immediately available strong evidence 
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 قرائن»و « احتمال باال»ارت مفهوم دقیق از دو عب اگرچهنفع را صادر نماید، به ذی شدهپرداخت

 در هادادگاه یوسیلهبهذکر نگردیده است، اما باید  کنوانسیوندر متن  «متقن موجود فوری

 0تعیین گردد. الذکرفوققضایی مختلف مفهوم عبارات  هایحوزه

عناصر و مصادیق اصلی تقلب را  روشنیبهکنوانسیون  08قابل مالحظه است، ماده  کهچنانهم

مذکور در ابتدا معیار  یپوشش داده است. ماده« استثناء نسبت به تعهد پرداخت» نوانتحت ع

 5«آشکار و روشن» که گرددمیاین مقرره که تقلب تنها زمانی اعمال  یوسیلهبهانبات تقلب را 

معیار کلی از تقلب، سه موقعیت  یارائه جایبهباشد بیان داشته است. عالوه بر این، کنوانسیون 

نفع گردید. به آن استناد نمود و مانع از پرداخت وجه به ذی توانمیص را در نظر گرفته که خا

یک ابتکاری تازه و  درهرحالممکن است جامع نباشد، اما  08فهرست مذکور در ماده  اگرچه

در چه نو( تخلفی امکان استناد به ایراد تقلب فراهم است. گفته  داردمیهدفمند است که مقرر 

باعث  تخلفی که ممکن است روشنیبه تاکنوناست که  ایمقرره ترینمفصلنوانسیون شده ک

خود مضیق و روشن  یاعمال ایراد تقلب گردد را وضع کرده است. این مقررات در محدوده

و بدون تردید رهنمودهای مفیدی برای  کنندمیرا ارائه  المللیبینهستند و یک معیار عالی 

کنوانسیون در خصوص استناد به  اگرچه 3ار و کاربرد تقلب را ترقی دهند.است تا معی هادادگاه

 متخلف که باید قصدبه ایاشارهایراد تقلب، شواهد و مدارک آشکار را مقرر داشته، اما هیچ 

قانون متحدالشکل تجارت  2-018کنوانسیون، همانند ماده  رسدمی. به نظر کندنمیانبات شود، 

 2.نفع صرفاً به ماهیت رفتار وی تمرکز و توجه داردحاالت ذهنی ذی جایهب 4آمریکا )یو.سی.سی(

                                                                 

1. Kelly-Louw, Michelle,”International Measures to Prohibit Fraudulent Calls on Demand 

Guarantees and Standby Letters of Credit,”pp.111 & 112. 

2. Manifest and Clear 

3. Xiang, Gao; Buckley, Ross P.,”A comparative Analaysis of the Standard of Fraud 

Required under the Fraud in the Letter of Credit Law,” p.333. 

4. Uniform Commercial Code(UCC). 

ی پنجاه االجرا نیست، اما در حال حاضر همهای است که بدون تصویب توسط ایاالت آمریکا الزم. یو سی سی قانون نمونه2

 قانون به این صورت است که به ده قسمت مجزا تقسیم شده واند. ساختار این ایالت این کشور این قانون را به تصویب رسانده
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 ؛تقلب یاشخاص مصون از قاعده .3-1

ند از توانمیکنوانسیون وارد است این است که از ذکر اشخاصی که  یکی از ایراداتی که بر

 یاعدهق کههنگامیموضو( مهمی که باید در  ؛تقلب مصون باشند، قصور ورزیده است یقاعده

 0نیت مورد حمایت قرار گیرند.با حسن تقلب اعمال گردد مورد لحاظ قرار گیرد تا اشخاص نالثِ

را مطرح  نامهضمانتوجه  یمتقلبانه یعنه ادعای مطالبهمضمون کهدر حقیقت در هر موردی 

 کنندمینیت اقدام که با حسن نامهضمانت، ممکن است شخ، یا اشخاص درگیر در نمایدمی

. بخش گردند ناپذیریجبرانقرار نگرفته باشند متحمل ضررهای  گذارقانونمورد حمایت اگر 

تقلب را مشخ، کرده است که  یاشخاص مصون از قاعده« یو سی سی» 2از ماده  018-2

 از: اندعبارت

نیت و بدون اطال( از جعل یا تقلب عمده، مالی را که با حسن ایشدهمعرفی)یک( شخ،  

 ؛پرداخته است

 نیت پرداخته است؛دات ناشی از تأیید خود را با حسنکه تعه ایتأییدکننده)دو( 

اعتبار اسنادی که توسط گشایشگر یا شخ،  موجببهبرات صادره  با حسن نیتِ ی)سه( دارنده

 برات مذکور را بعد از قبول اخذ کرده است؛ شدهمعرفی

که آن  شدهمعرفیگشایشگر یا شخ،  یهدهبر ع داروعدهتعهد پرداخت  یگیرندهانتقال( )چهار

عهده  به ایشدهمعرفیمذکور توسط گشایشگر یا شخ،  داروعدهکه تعهد  ازآنپسطلب را 

 5«....گرفته شده است در ازای دادن مالی بدون اطال( از جعل یا تقلب عمده به انتقال گرفته است

ن عمده تغییر پیدا کند، اما طرفی ورتصبهد توانمیکنوانسیون امری است و ن 08اگرچه ماده   

 از افراد فهرستی کهاینتطبیق دهند یا « یو سی سی» 2-018ند خود را با بخش توانمیقرارداد 
                                                                 

(، آورده شده است، برای مثال عنوان فروش، اجاره، اسناد قابل انتقال، اعتبار اسنادی، Articleهر قسمت تحت یک عنوان )

 قراردادهای رهنی و ... . عنوان پنجم به جعل و تقلب اختصاص داده شده است.

1. Buckley, Ross P.; Xiang, Gao,”The Development of the Fraud Rule in Letter of Credit 

Law:The Journy So far and the Road Ahead,” p.710. 

2. Uniform Commercial Code, ARTICLE 5 (1995). 

https://www.law.cornell.edu/ucc
https://www.law.cornell.edu/ucc
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نیت وجه را پرداخت کرده را که با حسن تأییدکنندهمصون از قاعده تقلب را ارائه دهند و یک 

مده ع طوربهد استثناء یا توانمینوانسیون نک 08ماده  کهاین رغمعلی درواقعاست، حمایت نمایند. 

مضافاً  0جزئی مانند مورد فوق آن را تغییر دهند. صورتبهد توانمیتغییر داده شود، اما طرفین 

 در خصوص اشخاص ایمقرره نامهضمانتقانون حاکم بر  کهدرصورتی رسدمیبه نظر  کهاین

 5عمال گردد.مصون از قاعده تقلب داشته باشد، آن مقرره نیز ا

 ؛مصادیق احتمالی تقلب .3-2

 تواند منجر به تقلب از جانباین بند بررسی مختصری از اهم شرایط و اوضا( و احوالی است که می

کنوانسیون است که مطابق  08( ماده 0حث پاراگراف )ج( از بند )آغازین این ب ینفع گردد. نقطهذی

تصوری است. بدیهی است که بار انبات تقلب با لنفع فاقد مبنای قابذی یپاراگراف مذکور مطالبه

کسی است که به تقلب استناد  یبانکی بر عهده ینامهتوجه به اصل استقالل و کارکرد ضمانت

 عنه یا ضامن باشد.د مضمونتوانکه حسب مورد این شخ، می نمایدمی

 ؛اجرای کامل قرارداد پایه .3-2-1
رغم اجرای قرارداد، نفع علیگردد و ذیا و تکمیل میعنه اجرقرارداد پایه توسط مضمون کههنگامی

واحوال قرارداد پایه، توجه به اوضا( ای ممکن است باکند، چنین مطالبهنامه را مطالبه میوجه ضمانت

عنه نن بر چنین مصداقی از تقلب، مضمومنظور فائق آمدای متقلبانه تلقی گردد. بهعنوان مطالبهبه

در دعوایی که یکی  3ساخت پروژه صادرشده اخذ نماید. یسانی که در دورهتواند گواهی مهندمی

                                                                 

1. Saleeby, Ramsey, ”Contracting out of United Nations Convention on Independent 

Guarantees and Standby Letters of Credit.” International Commercial Law, Vol.1, Issue.1, 

2010, p.153. 

مه را در وهله ناکنوانسیون قانون حاکم بر ضمانت های بانکی، ازجملهنامهالمللی در زمینه ضمانت. اغلب قواعد و مقررات بین5

شور نامه، قانون کاند و در صورت عدم وجود توافقی در این خصوص قانون حاکم بر ضمانتاول تابع اراده طرفین آن دانسته

 نامه خواهد بود.وکار ضامن صادرکننده ضمانتمحل کسب

3. Kayembe, Grace Longwa, ”The Fraud Exception in Bank Guarantee.” University of 

Cape Town, 2008, p.46. 



    

   

 

   

  

 

 81 

 

 1396 بهار، هجدهم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم

 

عنه فروخته یح تجهیزاتی را که از جانب مضموننفع، گواهی کارکرد صحاز مهندسان شرکت ذی

نامه را مطالبه کرد، دادگاه فرانسوی وجود وجه ضمانتنفع بااینشده بود، امضاء کرده بود ولی ذی

در حقیقت درجایی که قرارداد پایه صحیح و کامل اجراشده دیگر دلیلی  0پذیرفت. استناد به تقلب را

منظور تأمین و تضمین آن نامه بهزیرا خطری که ضمانت ؛نامه وجود نداردوجه ضمانت یبرای مطالبه

نفع در خصوص اجرای تعهدات در این زمینه گواهی شرکت ذی صادر گشته رخ نداده است و

ضمونداشته بار انبات تقلب برای مکه کنوانسیون تصریح نوان مدرکی متقن چنانععنه، بهمضمون

تواند قرار منع موقت پرداخت وجه گواهی مذکور می ینماید و مشارالیه با ارائهعنه را تسهیل می

مطرح  نامهنامه را از دادگاه تحصیل نماید و متعاقب آن دعوای خود را مبنی بر ابطال ضمانتضمانت

 نامه به حیات آن خاتمه دهد.ید تا با رأی دادگاه مبنی بر ابطال ضمانتنما

 ؛بطالن و عدم مشروعیت قرارداد پایه .3-2-2

اگر یک قرارداد مغایر با  3در انگلستان تدوین یافته است. 2عدم مشروعیت یرسد قاعدهبه نظر می

 های انگلیس غیرمشرو(توجه به اصول حقوقی حقوق قرارداد قانون، اخالق یا نظم عمومی باشد، با

عدم مشروعیت در دو موقعیت مفروض است، موقعیت اول درجایی است که خود  4و باطل است.

نامه غیرقانونی و غیرمشرو( است و موقعیت دوم فرضی است که قرارداد پایه غیرقانونی و ضمانت

 در 2د.غیرمشرو( است. در موقعیت اول هیچ شکی وجود ندارد که پرداخت نباید صورت بگیر

کنوانسیون بیان  08( ماده 5) پایه پاراگراف )ب( از بند خصوص عدم مشروعیت و بطالن قرارداد

که قرارداد پایه از جانب دادگاه یا داور غیرمشرو( و باطل اعالم شده باشد، مطالبهدارد درصورتیمی

عیت پایه و عدم مشرونفع متقلبانه است. مطابق پاراگراف مذکور بطالن قرارداد وجه از جانب ذی ی

دادگاه یا دیوان ی وسیلهعنه بهکه تعهد پایه مضمون شودعنوان مصداقی از تقلب پذیرفته میزمانی به

                                                                 

 .582 و 584 ، پیشین، ص،استوفله، ژان. 0

2. Illegality 

3. Johns, Roger J.; Blodget, Marks,op.cit, p.329. 

4. Kelly-Louw, Michelle, . " Illegality as an Exception to the Autonomy Principle of Bank 

Demand Guarantees." University of South Africa, 2009, p.352. 

5. Kayembe, Grace Longwa,op.cit, p.47. 
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که دادگاه در رسد، این است که قبل از ایننظر میعالم شده باشد. تنها مشکلی که بهداوری باطل ا

دادگاه یا دیوان داوری  یوسیلهالزاماً بهاین خصوص قرار منع موقت صادر کند، قرارداد پایه باید 

باشد که با ضرورت منع فوری باطل اعالم شده باشد که انجام این اقدامات معموالً طوالنی می

را زی ؛نامه را بپردازدپرداخت در تعارض است و ممکن است بانک در اننای این مدت وجه ضمانت

منطبق با مفاد و  یندارد و بانک در صورت ارائهمنظور منع بانک وجود قرار منع موقت پرداختی به

باشد. عالوه بر این، اگر بانک در این اننا نامه مکلف به پرداخت وجه آن میشروط مقرر در ضمانت

عنه را خواهد داشت. ننامه را پرداخته باشد، استحقاق بازپرداخت وجه از جانب مضمووجه ضمانت

عنه دیگر نیازی به قرار منع موقت پرداخت نخواهد که مضمونفاقی رخ دهد، بدیهی است اگر چنین ات

 0نفع را اقامه نماید.داشت و بهترین راه برای وی این خواهد بود که دعوای استرداد وجه علیه ذی

تردیدی وجود ندارد تا زمانی که بطالن قرارداد پایه محرز نگشته هیچ آناری بر ادعای احتمالی بطالن 

 درستی انبات بطالن قرارداد پایه را از جانب دادگاه یا دیوان داوریکنوانسیون به آن مترتب نیست، لذا

صرف ادعای احتمالی مبنی بر بطالن قرارداد پایه نتوان مانع پرداخت وجه مقرر داشته است تا به

 قیدوشرط است را منتفی نمود.نامه شد و هدف غایی آن را که همان پرداخت بیضمانت

 ؛نفعیا خطای عمدی از جانب ذینقض تعهد پایه  .3-3-3
عنوان یک عنه، بهش یک اعتبار اسنادی به نفع مضمونالمللی، گشایقراردادهای بین یدر رویه

گونه عنه حق دارد بدون هیچ، مضمونشرطنقض این پیش یشرط قرارداد است. درنتیجهپیش

نفع وجه ر این فرض اگر ذیمسؤولیتی قرارداد را لغو یا تعهداتش را به حالت تعلیق درآورد. د

طور که فاقد پایه الضمانی متقلبانه خواهد بود، همانوجه ینامه را مطالبه نماید، چنین مطالبهضمانت

نفع در قرارداد پایه خطای عمدی ذی 08( ماده 5تصوری است. پاراگراف )ج( از بند )و اساس قابل

ی مضمونوسیلهوه بر این، اگر اجرای قرارداد بهتصور دانسته است. عالرا از مصادیق مبنای غیرقابل

مثال، عدم ارائه عنواننفع غیرممکن شده باشد. بهعنه به علت عدم اجرای تعهدات قراردادی ذی

                                                                 

1. Michelle Kelly-Louw, "Illegality as an Exception to the Autonomy Principle of Bank 

Demand Guarantees," pp. 381&382. 
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مجوزهای الزم برای تکمیل کار، قصور در فراهم کردن کارگر اگر در قرارداد مقرر شده باشد، عدم 

نفع را ذی یدر خصوص آن به توافق رسیده باشند، مطالبه که طرفینپرداخت درصورتیپیش یارائه

عنه انبات این امور خواهد بود که معموالً با روند ی مضموندر این موارد وظیفه 0سازد.متقلبانه می

 نامه پرداخت شود.گردد و ممکن است در این اننا وجه ضمانتطوالنی دادرسی مواجه می

 برآمد؛
سازد، استقالل آن از قرارداد بانکی که آن را از ضمان تبعی جدا می ینامهترین وصف ضمانتمهم 

وجه  یمتقلبانه یشده نسبت به این وصف، مطالبهرسمیت شناختهبه المللیپایه است و تنها استثنای بین

کنوانسیون، ممکن است با مراجعه به  08با وضع ماده  دیگرعبارتبانکی است. به ینامهضمانت

ترتیب با مراجعه به قرارداد متقلبانه انبات شود که بدین یپایه و حقایق حاکم بر آن مطالبهقرارداد 

وجه  یمتقلبانه یمفهوم مطالبه بانکی استثنایی وارد نموده است. ینامهپایه به اصل استقالل ضمانت

یقتاً ه نماید که حقا مطالبنامه رتواند وجه ضمانتنفع صرفاً در صورتی مینامه آن است که ذیضمانت

موجب قرارداد پایه تخلف نموده باشد و این تخلف نیز به سبب خطای عنه از تعهدات بهمضمون

ای غیرازاین متقلبانه خواهد بود. از میان قواعد و مقررات نفع نباشد، هر مطالبهعمدی و جدی ذی

وجه از جانب ذی یرا در مطالبههایی المللی صرفاً محدودیتالمللی، مقررات اتاق بازرگانی بینبین

صراحتاً تقلب و سایر ایرادات نسبت به پرداخت را به قانون « 89آی اس پی »اند و تنها نفع قرار داده

 المللی عامدانه از وضع مقرراتینامه واگذار نموده است. درواقع اتاق بازرگانی بینحاکم بر ضمانت

وعی مربوط به نظم عمومی و حقوق ملی طرفین زیرا تقلب موض ؛در خصوص تقلب اجتناب نموده

خود  08اده المللی برای نخستین بار در معنوان تنها سند بیننامه است. کنوانسیون آنسیترال بهضمانت

هایی است که در آن امکان استناد به تقلب فراهم است و دارای یک شامل تدوینی روشن از موقعیت

کارگیری این عبارت اجتناب نموده زمان از بهکه هملیتعریف صریح و ظریف از تقلب است درحا

جای استفاده کرده است. کنوانسیون به« استثناء نسبت به تعهد پرداخت»جای آن از عبارت و به

                                                                 

1. Grace Longwa kaymbe, op.cit, p. 48. 
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د، نماینامه توجه بیشتری به ماهیت تخلف وی میوجه ضمانت یمتقلبانه ینفع در مطالبهذی سوءنیتِ

نفع در رابطه با تقلب را الزامی ندانسته است. یکی از ذی ات سوءنیتِدیگر کنوانسیون انبعبارتبه

در این  .باشدتقلب می یایراداتی که بر کنوانسیون وارد است عدم ذکر اشخاص مصون از قاعده

تقلب را تعیین  ینامه اشخاص مصون از قاعدهتوانند در متن ضمانتنامه میخصوص طرفین ضمانت

قرراتی نامه منامه، اگر قانون حاکم بر ضمانتتعیین از جانب طرفین ضمانتنمایند و در فرض عدم 

را که  هاییموقعیت گردد. همچنین کنوانسیون تنهادر این زمینه داشته باشد، آن مقررات اعمال می

از  بینی نموده و روابط پسشود را پیشنامه میسبب استناد به تقلب و منع پرداخت وجه ضمانت

گیرد. کنوانسیون اگرچه نفع را در برنمیشده علیه ذیوای استرداد وجوه پرداختپرداخت و دع

رای توجهی بدهد، اما بدون تردید رهنمودهای مؤنر و قابلمصادیقی شامل جزئیات دقیق را ارائه نمی

که نماید که با توجه به اینها از موضو( تقلب فراهم میکارگیری آنتسهیل به یها در زمینهدادگاه

گذار تواند مورد توجه قانونالمللی بوده است میهای مرسوم بینرویه یکنوانسیون مذکور نتیجه

 ها در این خصوص جلوگیری به عمل آید.داخلی نیز قرار بگیرد تا از تشتت احتمالی آراء دادگاه
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