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 چکیده

الملل است. با وجود پرداخت ثمن کاال در تجارت بین یهاروشترین اعتبارات اسنادی یکی از مهم

عاملکه مر کامل ریسک  اججکا  مزایای مهم و قابل توجه اعتبارات اسنادی، این روش پرداخت به طو

بنکای مهای موجود در پرداخت بکر ترین ریس برد. یکی از مهمالملل را از بین جمیدر تجارت بین

روجک   اعتبارت اسنادی ریس  تقلب است. ریس  تقلب در رابطه با امکان اتفاق افتکادن تقلکب در

   ه بکه باجکطه با اسناد ارائه شکه تقلب بر دو جوع است: تقلب یا در راب پرداخت وجه اعتبار است

تلف ورهای مخگیرد و یا در رابطه با معامله پایه مر بوط به اعتبارجامه اسنادی. محاکم کشصورت می

سکنادی ادر رابطه با این دو جوع تقلب با توجه مقررات یوسی پی که مقررات حکاکم بکر اعتبکارات 

های مربوط به ترین ریس ان یکی از مهماست. ضمن بیان مفهو  تقلب در اعتبارات اسنادی به عنو

هکم در  این روش پرداخت، جتیجه تقلب صورت گرفته در روج  پرداخت بر مبنای اعتبار اسکنادی را

 ه جهت ارائه ش های رخ داده در معامله پایه و هم در رابطه با تقلب رخ داده در اسنادرابطه با تقلب

ت بکر ج  پرداخکتوجه به اصل استقالل معامله پایه از رو اججا  پرداخت ثمن کاالها بررسی جماییم. با

ر ه تقلب دبآی  که محاکم تمایلی کمتری به پذیرش ادعاهای مربوط مبنای اعتبار اسنادی به جظر می

ککرد بکا رویه معامله پایه برای ص ور دستور ع   پرداخت وجه اعتبار دارج . جویسن گان در این مقال

 اج .ایی به اججا  تحقیقی در این زمینه پرداختهز روش کتابخاجهده اتحلیلی و با استفا -توصیفی
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 مقدمه. 1

و  شکودیمکاعتباری تلقی جمود که از طرف ی  باج  صادر  توانیماعتبارجامه اسنادی را 

زمان  ار در ی ائه اسناد مورد جیاز توسط ذینفع اعتببه موجب این اعتبار، باج  در برابر ار

ه کک. در اعتبارجامکه اسکنادی از آججکایی شکودیممشخص، مکلف به پرداخت وجه اعتبار 

، طکرفین ارائه اسناد معین از طرف ذینفع اسکت و در واقکع هاآنشرط پرداخت بر مبنای 

پرداخکت  (، این روجک 76 :1394شهبازی جیا و ایوبی، کنن  )یمتنها بر اساس اسناد عمل 

 .جامن یمرا جوعی معامله اسنادی جیز 

دستاوردها در رابطه با یکپارچگی یا وحک ت  نیتربزرگ، یکی از المللبیندر حقوق 

 175ی در المللکبین یهاباج  قواجین در رابطه با اعتبارجامه اسنادی صورت پذیرفته است.

و رویه یکنواخت برای اعتبارات اسکنادی  هاعرفکشور جهان اعتبارات اسنادیشان تحت 

 کننک یمی بنا جهاده شک ه، فعالیکت المللبین 2که به وسیله اتاق بازرگاجی 1یا همان یوسی پی

(Moens,2013:23.) 

از جمله ع   آشنایی کامل بین طرفین یک  معاملکه  المللبینمقتضیات ویژه تجارت 

ارزش باالی ثمکن کاالهکا در  عتاًیطبو هماجن  حقوق داخلی، وجود حجم باالیی از کاالها 

مختلکف مربکوط  یهاس یرکنار سایر دالیل احتیاج به وجود راهکاری داشت که بتواج  

اعتبار جامه اسکنادی  را کاهش ده  و از این جهت المللبینبه به اججا  معامله در تجارت 

ه تجکارت به عنوان ی  پل ارتباطی بسکیار مهکم بکین دو شکخص االبکاً جاآشکنا در حکوز

 یهایجگراجگردی . این پل ارتباطی تواجست بسیاری از  ب خارجی ابزاری کارام  محس.

مهم خری اران و فروشن گان در تجارت خارجی از جمله تضمین پرداخت ثمکن ککاال و 

 یهاسک یراجتقال مالکیت مطمئن کاالها را تا ح  زیادی کاهش ده  و به عبارت دیگکر 

را بکه جحکو مکیثری مک یریت کنک .  المللبینامله در تجارت مختلف مربوط به اججا  مع

 کارام ی اعتبارات اسنادی تا آججا مورد توجه قرار گرفته است که این روش پرداخت در

                                                           
1. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits(USP) 
2. International Chamber of Commerce (ICC) 
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 اسنادی

توصیف ش ه و از آن به عنکوان  المللبینتجارت « 1خون زج ه»به عنوان  المللبینتجارت 

 .شودیمیاد « 2یالمللبیناسناد جاب »

ورد مکجهان  یکشورهامالی در اکثر  میسساتو  هاباج رسو  به وسیله  این آداب و

ازی قکواجین در سکبه عنوان جموجه موفقی از یکنواخت  اج تواجستهو  اج ش هپذیرش واقع 

 ی مطرح شوج .المللبینسطح 

 

 یوسی پی. 2

ی مجموعککه ای از المللککبیناتککاق بازرگککاجی  یهارسککو یککا همککان آداب و  هککایپیوسککی 

کشورهای اربی در راستای اسکتفاده از  یهاباج  نیترمهمهستن  که به وسیله  ییهاهیرو

(. آخرین جسکخه از مقکررات Moens,2013: 23کرد )هنجارهای واقعاً جهاجی رش  پی ا 

به اجرا در آمک . در پکیش  2007از ی  جوالی  600یوسی پی به جا  مقررات یوسی پی 

بکه اجکرا درآمک . در پکیش گفتکار  2007  جکوالی از یک 6003گفتار مقررات یوسی پی 

 :کن یمبیان  المللبیناتاق بازرگاجی  4، دبیر کل 600مقررات یوسی پی 

مشکارکت  600ککه در جسکخه فعلکی یوسکی پکی  ییهکاگروهدر رابطه با اشخاص و 

یش جویس یکو پشامل گروهایی کاری برای ت وین  هاگروهبای  عنوان داشت این  اج کرده

، هزار جظرات دریافت ش ه از اشکخاص مختلکف 5000بودج  که از میان بیش از  سی پی

ای قبل از رسی ن به متن جهایی یوسی پی به دست آم : گروه مشاوره یو سکی پکی، اعضک

اککنش مشاوره ای، و یایابیش از بیست و پنج کشور جهان بودج  که به عنوان مجموعه 

 .دادج یمهای مختلف )یوسی پی( و پیشنهاد جسبت به تغییرات در پیش جویس 

و  هکا یتکنی متخصکص در المللکبینعضو از کمیسیون اتاق بازرگاجی  400بیش از 

باجکی، پیشنهادات مربوطه را بکرای تغییکرات در ایکن مکتن ارائکه داده بودجک  و  یهاهیرو

ت ی در سرتاسر جهان جقش فعکال در تثبیکت جظکراالمللبینملی اتاق بازرگاجی  یهاتهیکم

(. Faure and derwalt, 2010: 122داشتن  ) (اعضایشان )در پروسه ت وین یو سی پی

                                                           
1. Lifeblood 

2.Quintessential International Instruments. 

3.UCP 600 

4. Secretary General of the ICC 



284 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   منهططدوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و یکم 

 1398بهار 

 

در حقیقت حاصل ی  مساع ت جامع و عملی جسبت بکه  600سی و جه ماده یو سی پی 

و هکر  1باج  داران، وکالء، وارد کنن گان و صادر کنن گان، م یران حمل و جقل، م رسکان

. شکودیمسکنادی در سرتاسکر جهکان محسکوب شخص درگیکر در معکامالت اعتبکارات ا

گسترده فوق و در جظر گرفتن رویه باج  داری و سکایر جهادهکای ذی ربکط و  یهاتالش

کارآمک ی  600استفاده از جظر اج یشمن ان مختلف در پروسه ت وین مقررات یوسی پکی 

قیکت هرچه بیشتر این قواجین را در عمل به همراه داشته اسکت. در رابطکه بکا دالیکل موف

یوسی پی در سطح جهاجی دالیلی از جمله حوزه مح وده موضکوعی آن، ککه اجکازه )بکه 

و همچنکین رویکه انکی تکاریخی  دادیمت وین( قواع  مشخص و دقیق در قالبی جهاجی 

فراملی اعتبارات اسنادی در تجارت و در جهایت فق ان هرگوجه هنجارهکای فرهنگکی ککه 

دخالکت جمایک ، ککه  تواجک یمفرهنگ حقکوقی  در جایی که -جایگزین مقررات آن شود

، هکی  تالشکی بکرای شکودیماستقالل اعتبارجامه  (مربوط به استثناء تقلب جسبت به )اصل

(. بکا Janssen and Meyer,2009: 225هماهنگ سازی قواعک  آن صکورت جگرفکت )

که جقش قابل توجهی در هماهنگ سازی مقررات حاکم بر اعتبکارات  هاتالشوجود این 

معامالت مبتنی بر  یهاس یراسنادی داشته است و تواجسته با ایجاد قواع  متح الشکل، 

معامالت مبتنی بکر اعتبکارات اسکنادی  یهاس یراعتبارات اسنادی را کاهش ده ، هنوز 

که در مقررات اعتبکارات اسکنادی  هاس یربطور کامل بر طرف جش ه است. یکی از این 

 مباحث مربوط به استثناء تقلب است.جیز به آن اشاره جش ه است، 

 

 ریسک تقلب در اعتبارات اسنادی. 3

ی جیسکت. توسکعه المللکبینی چیزی بیشتر از م یریت ریس  المللبینم یریت بازرگاجی 

  کنتکرل ریسک  در ی با مفهوالمللبینمختلف در امور مالی بازرگاجی  یهاروشو  هاگا 

کثر وشن گان در عرصکه فراملکی در راسکتای حک اذهن بازرگاجان تجسم میاب . جگراجی فر

هکا و به ح اقل رسکاج ن تکیخیر در پرداخکت ثمکن کاال کاالهاسازی امنیت برای تحویل 

 است و جگراجی خری اران جیز حک اکثر سکازی منفعکت در رابطکه بکا حصکول اطمینکان از

 تحویل کاالها یا اسناد مالکیت کاالها است.

                                                           
1.Educators 
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ریسططت تبلطط  

در اعتبطططارا  

 اسنادی

عنکوان جمکود ککه اعتبکار جامکه  2 باج  بر علیه سی مرمی لن پروج هدر  1دولین جی هل 

بازرگاجان قبل از حمکل کاالهکا  یهاخواستهاسنادی تیئی  ش ه، در راستای دادن امنیت به 

را تحقق بخشکی   المللبینطراحی ش ه است. اعتبار جامه اسنادی چنین جقشی از تجارت 

توصکیف شک ه  الملکلبینارت تجک زج هاسنادی به عنوان خون  اعتبارجامهو از این جهت 

 اج شککناختهاسککنادی را جیککز بککه رسککمیت  اعتبارجامککهایککن جقککش مهککم  3هککادادگاهاسککت. 

(Moens,2013:45 رویه قضایی جیز در کنار جامعه بازرگاجی .)کم  به ایجکاد  المللبین

 600جقش یکنواخت اعتبارات اسنادی و تحقق اه اف و کارکردهای مقررات یوسی پکی 

که مقررات یوسکی پکی بکه طکور کامکل ریسک    یآیم. با این وجود به جظر جموده است

الملل را از بین جبرده است و این بک ین خکاطر اسکت ککه خطرات معامله در تجارت بین

مختلف حقوق ملی جیز  یهاجظا و در  شودیممفهو  تقلب که به عنوان ی  استثناء تلقی 

و  600ایجاد ش ه توسط مقررات یوسی پکی ، لذا یکنواختی رج یگیممورد قضاوت قرار 

به تبع آن ریسک  معکامالت مبتنکی بکر اعتبکارات اسکنادی را مفهکو  تقلکب در تجکارت 

در راسکتای  ییهکاتالشتحت تیثیر قرار داده است. از این جهت الز  است که  المللبین

یکنواخت سازی استاج ارد تقلب در جهکت ککاهش ریسک  اداری قراردادهکای تجکاری 

 ی مبتنی بر اعتبارات اسنادی صورت پذیرد.المللبین

 

 استثناء تقلب. 3-1

اصل کلی در اعتبارات اسنادی این است که در معامله مبتنی بر فروش اعتبارات اسکنادی، 

از معکامالت پایکه بک ون  4اسکنادی اعتبارجامکهبر اساس اصل اسکتقالل  یستیبایم هاباج 

ه موضوع اعتبارات اسنادی و صرفاً بکا توجکه بکه توجه به عیوب مربوط به کاال یا محمول

اسناد ارائه ش ه در روج  پرداخت بر مبنای اعتبارات اسنادی عمل جماین . از آججکایی ککه 

تحکت  5پرداخت وجوه در پروسه اعتبارات اسکنادی تنهکا بکر مبنکای اصکل اجطبکاق اسکناد

                                                           
1. Devlin j Held 

2. Midland Bank v Seymour 

3. Donaldson LJ in Intraco Ltd v Notis shipping Corporation of Liberia: The Bhoja 

Trade (1981)2 Lloyd's Rep 256 at 257 

4. Autonomy Principle in Letters of credit 

5.Conformity of Documents 



286 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   منهططدوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و یکم 

 1398بهار 

 

هبکرداری بکاقی ، فرصکتی بکرای ارتککاب کالردیکگیمشرایط اعتبار جامه اسنادی صورت 

 و ممکن است از این فرصت افراد درگیر در تجارت سوء استفاده جماین . ماج یم

برای مثال، اگر ی  قرارداد ساختگی به باج  ارائه شود، باج  با دریافکت تائی یکه از 

مشتریان خود مبنی بر اینکه این معامله معتبر است، ی  اعتبارجامه اسنادی صادر خواهک  

، شکوج یمی که اسناد ارائه ش ه به باج  بر اساس شرایط اعتبارجامه بررسکی کرد. در زماج

باج  صرفاً بای  اطمینان حاصکل جمایک  ککه تمکا  اسکناد بایک  تمکا  شکرایط و ترتیبکات 

یوسی پی(. علی رام وجود این تعهک ،  14اعتبارجامه اسنادی را رعایت کرده باشن  )ماده 

 ج ارد. هاآنی صحت اسناد یا امضاهای باج  هی  تعه  دیگری جسبت به بررس

 

 اقتضای نظم عمومی برای کنترل تقلب. 3-1-1

به طور کلی حقوق وظیفه حفاظت و حمایت از اعمال و رفتکار صکادقاجه و تنبیکه اعمکال 

متقلباجه یا اعمال مبتنی بر سوء جیت را دارد. حقوق چه در سطح داخلی و چکه در سکطح 

وء استفاده کردن از جهادها و مقکررات حقکوقی بکی تفکاوت در مقابل س تواج یجمفراملی 

باش . هنجارها و قواع  حقوقی زماجی به طور موفقیت آمیز مورد قبول واقع خواهن  شک  

 اجتماعی را اجعکاس دهن . یهاارزشمبتنی بر حقوق طبیعی یا همان  یهاارزشکه 

ی راکم وجکود اصکل علک تواجک یجمدر رابطه با اعتبارات اسنادی جیکز رویکه قضکایی 

استقالل در اعتبارات اسنادی جسبت به تقلب اتفاق افتاده در پروسکه پرداخکت بکر مبنکای 

اعتبارات اسنادی بی تفاوت باش . حمایت از عمل صادقاجه و منع اثکر بخشکی بکه اعمکال 

جاشی از تقلب و حیله که جهایتاً منجر به کار آم تر ش ن اعتبارات اسکنادی خواهک  شک ، 

رد که استثناء تقلب در مقابل اصل استقالل در اعتبارات اسنادی مورد توجه واقع اقتضا دا

منافع عمکومی بطکور یکسکان در از »: کن یمشود. ی  قاضی آمریکایی در این زمینه بیان 

بنابراین . «بین بردن اجگیزه تقلب هماجن  تشویق به استفاده از اعتبارات اسنادی وجود دارد

که ضرورت حمایت  شودیمبخشی از آواز یا ص ای حقوقی تلقی  قاع ه تقلب به عنوان

و در حقیقت در پاسخ بکه ریسک   سازدیمجظم عمومی از اعمال استثناء تقلب را متبلور 

ارتکاب تقلب در روج  پرداخت بر مبنای اعتبارجامکه اسکنادی و جلکوگیری از دارا شک ن 

ی اسکتثناء تقلکب را المللکبینرگکاجی یکی از طرفین بر مبنای اق امات متقلباجکه، رویکه باز



287 

 

 

 

 

ریسططت تبلطط  

در اعتبطططارا  

 اسنادی

فراخواج ه و به طرف متقلب امکان بهره من  ش ن از منافع جاشی از اعتبارجامکه اسکنادی را 

ج اده است. این سیاست در عصر ما جیز بای  بیش از هر زماجی مورد تیکی  قرار گیکرد. در 

ای بکه وسکیله ر فزآین هبطو 1مستقل یهاجامهاخیر، اعتبار جامه اسنادی و ضماجت  یهاسال

را  دالر هکاونیلیمکالهبرداران به عنوان ابزارهایی برای فریبی ویژه ککه سکرمایه گکذاران، 

 یهکایدادخواه، باعکث ظهکور کننک یمشکماری رهکا بی یهانکهیهزو با  هاساعتبرای 

حقوقی و تحقیقات کیفری متع دی ش ه و شهرت مشروعیت ابزارهای تجارت و تکیمین 

 اری را لکه دار کرده است.مالی تج

ه در ککبنابراین اگر قاجون ی  موضع قوی بر علیه تقلب اتخکاذ جمایک ، کالهبکرداران 

آین ه ممکن است قص  ارتکاب کالهبرداری را داشکته باشکن  ممککن اسکت از ارتککاب 

 (.Buckely and Gao,2002: 665-666شوج  )اعمال جادرست خود منصرف 

ل وی اعمکاز جمله در رابطه با اعتبارات اسنادی بای  بکه جحکبنابراین مقررات قاجوجی ا

طر در شوج  که باعث افزایش سطح اطمینان به اعتبارات اسنادی شود و این اطمینکان خکا

ی المللکنبیسطح قابل قبولی به استفاده کنن گان از اعتبارات اسنادی در معامالت تجکاری 

 یهکاارزشه ب ون توجکه بک تواج یجم للالمبینالقاء شود. هی  سن  یا جهادی در تجارت 

 اساسی اجتماعی ماجن  ترویج درستی و ص اقت و حفاظت از منکافع مشکروع تجکاری در

 جامعه بازرگاجی جهادینه شود.

مبنای منطقی برای استثناء تقلب این است که به جفع ع الت جیست که به طور خاص 

کسکی ککه مرتککب تقلکب شک ه،  ،2در رابطه با اعتبارات اسنادی ی  ذی جفع بی وجک ان

یونایتد سییتی پرداخت وجه اعتبار را با تکیه بر اصل استقالل به دست آورد. در پروج ه 

که دادگاه اجکازه جخواهک  داد ککه  4دادگاه عنوان جمود 3بر علیه رویال باج  کاجادامرچنتس 

 exر دکتکرین فرآین ی برای اججا  تقلب مورد استفاده قرار گیرد. دادگاه در این راسکتا بک

turpi causa non oritur  یا ع   امکان طرح هرگوجه دعوایی بر مبنای رفتار ایر قاجوجی

 (.Fieties,2013:13جمود )در این زمینه استناد 

                                                           
1. Independent Guarantees 

2. Unscrupulous Beneficiary. 

3. United City Merchants(Investments) Limited v Royal Bank of Canada(1983) 

 در اجگلستان متول  ش . 1907یکی ازقضات مشهور اجگلستان است که در سال  lord Diplockاین پروج ه  یقاض .4
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 تأثیر تقلب بر تقلیل کارآمدی اعتبارات اسنادی. 3-1-2

تکاکنون  هااجسان... فریب  اج خوردهمردمان تاکنون فریب »: داردیماظهار  1ویلیا  شکسپیر

در بیان دیگکری جیکز عنکوان . «وجود داشته است، از آججایی که آااز تابستان پر برگ بود

 هااجسکانهستن ، قواجین بی فای ه هستن ، در زماجی که  2خالص هااجساندر زماجی که »ش ه 

. ایکن شکعار 4کنک یمتقلب همه چیز را منحکل «. اج ش ه 3ایر صادق هستن ، قواجین جقض

 (.,2013:27Moensدارد ) 5یشه در کامن ال و سنت اجصافر

بلککه  شکودیمتقلب در اعتبارات اسنادی جه تنها با جظم عمومی بر علیه تقلب مرتبط 

همچنین ی  ته ی  بالقوه ککامالً جک ی بکرای سکودمن ی اعتبکارات اسکنادی محسکوب 

 ککه اعتبکارات. ترویج و گسترش اعتبارات اسنادی در این حقیقکت جهفتکه اسکت شودیم

مله( یر )در معای  تعادل منصفاجه در رابطه با منافع رقابتی بین افراد درگ تواج یماسنادی 

 ایجاد کن .

ترسکی کارکرد طبیعی اعتبارات اسنادی جه تنها فراهم کردن بهره بکرداری ایمکن و دس

سریع به قیمت خری اری ش ه در زمان مورد جظر متقاضکی اسکت، بلککه همچنکین بکرای 

، ر اعتبکاردقاضی اعتبار مزایای تجاری دیگری را جیز در مقابله با برخوردهای جامناسب مت

طور کامکل باو تعه اتش را  ده یماز طریق الزا  ذی جفع جسبت به ارائه اسنادی که جشان 

ی اتککاء و از همه مهم تر به متقاضی در راسکتا کن یمتحت معامله اججا  داده، محافظت 

نزله م(. بنابراین اعتبارات اسنادی به Gao,2002:31)  یجمایمکم   اشیتجاربر ه ف 

بلککه مکاجیسکم اعتبکارات  شکودیجمی  وسیله پرداخت هماجن  چ  یا برات محسکوب 

اسنادی به جحوی طراحی ش ه است که طیکف وسکیعی از اجتظکارات مشکروع قکراردادی 

 را ملکی را پوشکشمختلکف معاملکه در سکطح فک یهاسک یرو  ردیگیمطرفین را در بر 

 .ده یم

بنابراین اگر یکی از طرفین اعتبارجامه اسنادی، سکود خکودش را در فکرار و دور زدن 

سیستم اعتبار اسنادی ببین  و سایر افراد ذی جفع در پروسکه اعتبارجامکه را از طریکق ارائکه 

                                                           
1.william shakespeare 

2. pure 

3. laws are broken 

4. Fraud unravels all 

5. Equitable 
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اسناد جعلی یا ساختگی فریب ده ، به منکافع سکایر طکرفین لطمکه خواهک  زد و تعکادل 

 ض ش ه در طرح اعتبارجامه اسنادی را تضعیف خواه  کرد.فر

برای مثال در ی  معامله تجاری مبتنی بر اعتبارات اسنادی، اگر فروشکن ه ککاالیی را 

حمل جکن  یا تنها چیزهای پست و بی ارزش فرستاده باش  و با این وجکود پرداخکت از 

پرداخت به متقاضکی اعتبکار  این طریق ارائه اسناد ساختگی یا تقلبی صورت گرفته باش ،

در این زمینه این است الل را مطرح جمود که تحت حقوق جاشکی  توانیم لطمه می زج  و

اق امی را بر علیه فروشن ه به سبب اججا  تقلب در  تواج یماز اعتبارات اسنادی، خری ار 

یشکنهاد بکه طکور کلکی ایکن مقولکه پ رسک یممعامله پایه اججا  ده . با این وجود به جظر 

 جذابی جباش .

 :داردیمهماجطوریکه پروفسور کویزل چ  عنوان 

اطمینان از پرداخت به وسیله اعتبار اسنادی برای کسکاجی ککه بکه عنکوان ذی جفعکان، 

، حیکاتی شکوج یمعرضه کنن گان محصوالتشان یا خ مات دهن گان بکه متقاضکی تلقکی 

ود؟ رها ککردن متقاضکی بک ون )در است... چه چیزی درباره متقاضی اعتبار بای  اججا  ش

ذینفکع اعتبکار( بطکور یکسکاجی اجتظکارات )جظر گرفتن( راه جبران خسارتی بر علیه تقلب 

متقاضیان از اعتبار اسنادی را عقیم خواه  ساخت. عالوه بر ایکن چکرا بایک  متقاضکی بکا 

ق حسن جیت اق ا  به تحصیل ص ور اعتبارجامه اسنادی و اخذ موافقت پرداخکت از طریک

باج  گشاین ه، برای پرداخت اعتبار در فرضی جمای  که اعتبارجامه اسنادی بطور خودککار 

و ایککر قابککل تککوقفی در راسککتای ارتکککاب تقلککب مککورد اسککتفاده واقککع شکک ه اسککت؟ 

(Gao,2002:31-32  به عبارت دیگر به مبنای منطق معامالتی و عقالجیت اقتصادی هی )

عامله استفاده جمای  که محیط مناسبی برای ارتکاب فردی حاضر جیست که از ابزاری در م

تقلب برای طرف دیگر فراهم آورد. اصل استقالل در اعتبار جامکه اسکنادی جیکز جبایک  بکه 

جحوی تفسیر یا اعمال شود که مجالی را برای استناد و اعمال استثناء تقلب فراهم جسازد، 

بکار جامکه اسکنادی آجچنکان بکاال که در ایر این صورت ریس  اججا  معامله بر مبنکای اعت

ی را تکا حک  المللکبینکه منافع قابل استفاده از این روش پرداخکت در بازرگکاجی  رودیم

و عمالً اجگیزه بسیاری از فعاالن تجکاری را در اسکتفاده از  ده یمقرار  ریتیثزیادی تحت 

اء تقلکب، اعتبارات اسنادی از بین خواه  برد. ب یهی است در صورت ع   وجکود اسکتثن
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پرداخکت در  یهکاروش نیتکرمطمئناز اعتبار اسنادی به عنکوان یککی از  توانیجمدیگر 

 ی جا  برد.المللبینبازرگاجی 

ت، در راسکتای صک ور دسکتور منکع پرداخک هاباج ب یهی است ع   دادن اختیار به 

 یمتعاقب کشف تقلب، باعث ترویج تقلب در راستای دسکتیابی بکه منکافع جامشکروع مکال

تم که ب یهی است مبارزه با چنین اعمالی جکزء اهک اف اولیکه هکر جظکا  و سیسک شودیم

بی تفکاوت جسکبت بکه ارتککاب  تواج یجمو هی  جظا  حقوقی  شودیمحقوقی محسوب 

 تقلب و بر هم زدن جظم معامالتی باش .

ن یکمله، ابا وجود اهمیت قاع ه تقلب و ارتباط ایر قابل اجکار آن با ریس  اججا  معا

و آیا وقکوع  شودیماعمال  ییهاتیموقعکه اوالً قاع ه تقلب در چه  شودیممطرح  سیال

 واسنادی  هرگوجه تقلبی چه در اسناد ارائه ش ه تحت پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارجامه

 ی در برابکربه عنکوان دفکاع تواج یمچه در رابطه با اجرای تعه ات مربوط به معامله پایه 

محسوب شود؟ در پاسخ به این سکوالها رویکه قضکایی ککامن ال را مکورد م عی متخلف 

 .میدهیمتوجه قرار 

 

 تقلب در اسناد اعتبار نامه و تقلب در معامله مبنایی. 3-2

وجکه را تا ح ودی آزار داده است ایکن پرسکش اسکت ککه چگ هادادگاهی  مسئله ای که 

ب توجیکه بارات اسکنادی را ایکن تقلکتقلب بای  اتفاق بیفت  تا ع   پرداخت بر مبنای اعت

شک ه تحکت  مطرح ش ه، تقلب بای  در اسناد ارائکه یها گاهیدجمای ؟ بر مبنای برخی از 

  ی اگکر هکیاعتبارجامه رخ داده باش . در مقابل این دی گاه برخی بر این اعتقادج  ککه حتک

بکه  تواج یمز است جیتقلبی در اسناد رخ ج اده باش ، تقلبی که صرفاً مرتبط با معامله پایه 

 عنوان ی  دفاع برای پرداخت تحت اعتبارجامه محسوب شود.

مشکلی که در این رابطه وجود دارد بنابراین مرتبط با دامنه اعمال قاع ه تقلب اسکت 

و این موضوع در این زمینه م جظر است که دامنکه اعمکال تقلکب آیکا محک ود بکه تقلکب 

باج  است و اینکه در ارتبکاط بکه تقلکب رخ داده در  ش ه به ارتکاب یافته در اسناد ارائه

معامله پایه جیز قابلیت تسری دارد. در دو پروج همشهور مطکرح شک ه در حکوزه قضکایی 
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و دعوای یوجایت  سیتی مرچنس بکر علیکه رویکال باجک  کاجکادا،  1کامن ال، پروج ه سزتجن

تقلکب در اسکناد یکا  مبنایی باش  و از این جهت اسکت ککه تواج یمبرای هردو موقعیت 

شکککود بککه عنککوان یکک  دفکککاع کککافی تلقککی  تواجککک یمپایککه( )تقلککب در معاملککه 

(Horowitz,2010:24.) 

 

 دعوای سزتجن. 3-2-1

 نیتکرمهمیککی از  2دعوای سزتجن به طرفیت جی. هاجری شرودر باجکینگ ککور پرشکین

طکرف یک   پروج  های مرتبط با قاع ه تقلب در عتبارات اسنادی است ککه هکر چنک  از

حقکوقی جهکان تکیثیر گذاشکت و  یهاجظا بر تما   باًیتقردادگاه آمریکایی صادر ش ، اما 

با توجه به اهمیت این دعوا و تیثیری ککه  قاع ه تقلب را در اعتبارات اسنادی پی ریخت.

 این تصمیم بر قاع ه تقلب در اعتبار اسنادی داشت به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 

 ر در پرونده سزتجنحقایق و رأی صاد

سزتجن قرارداد منعق  ش ه برای خری  مق اری پشم از بازرگاجان تراجسکی بکا مسکئولیت 

از ی  شرکت هن ی بود. در راستای پرداخت ثمکن کاالهکا، سکزتجن از شکرودر  3مح ود

درخواست جمود که اعتبار جامه اسنادی را گشایش کن  که ذی جفع این اعتبارجامه تراجسکی 

(. تراجسی پنجاه ع ل از اجناس را بار ی  کشکتی Buckley and Gao,2002:677بود )

کرد و اسناد مقرر در اعتبار اسنادی را تهیه جموده و براتی به حوالکه ککرد چکارترد باجک  

صادر جمود که این باج  برات صادره را همراه با اسناد مقرر در اعتبار، جهت مطالبه وجه 

 به شرودر ارائه داد.

ه وجه اعتبار پرداخت شود، سزتجن دعوایی را به خواسته اعکال  بطکالن پیش از آجک

اعتبار اسنادی و برات صادره تحت اعتبار و ص ور دستور موقت دائکر بکر منکع گشکاین ه 

اعتبار از پرداخت وجه برات اقامه کرد و م عی ش  ککه ذی جفکع اعتبکار در واقکع پنجکاه 

 هاعک لو آشغال پر جموده به جحکوی ککه  موی گاو و سایر اشیای بی ارزش»ع ل را، از 

                                                           
1. Sztejn 

2. Sztejn V.J. Henry Schroder banking corp(1941) 

3. Transit Traders Ltd 



292 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   منهططدوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و یکم 

 1398بهار 

 

صرفاً بطور صوری با کاالی واقعی شباهت داشته باش  و به ایکن ترتیکب ذی جفکع قصک  

خواهان همچنین م عی شک  ککه باجک  «. داشته از خواهان و اسشوارز کالهبرداری جمای 

 1سکن جیکتارائه کنن ه اسناد صرفاً از جاجب تراجسی، وکیل در وصول است جه دارج ه با ح

(. باجک  ایکن دادخکواهی را بکا 1386:248برات که در قبال آن عوضی داده )بناءجیاسکری،

چکارترد » رایکزطرح این موضوع که )خواهان( جسبت به بیان سبب دعوا شکست خورده 

باج  تنها مرتبط با اسناد است و صورت این اسناد جیز بکا الزامکات اعتبکار جامکه اسکنادی 

 جپذیرفت.« تطابق دارد

ملز  شوج  یکا اجکازه  هاباج ... عنوان جمود اگر  2در پروج ه سزتجن، قاضی شین تاگ

جسبت به درگیر ش ن در اختالفات بین طرفین در رابطه با کیفیت کاالها یابنک  ایکن یک  

در معامالت تجاری خواه  بود. عالوه بکر ایکن در حکالی ککه اسکتثناء  3دخالت تیسف بار

تقلکب جشکان داده شک ه در »در پروج ه سزتجن در رابطه با  تقلب جسبت به اصل استقالل

ککه روشکن اسکت ککه قاضکی شکین تکاگ بکه  رسک یماست با این وجود به جظر  4«اسناد

عملکرد ارائه ش ه بر مبنای قرارداد فروش مبنایی به عنوان موضوعی اثبکاتی، در راسکتای 

 jده اسککت )سککاخت تصککمیم خککود در رابطککه بککا مسککئله تقلککب در اسککناد توجککه جمککو

browne,1999:103.) 

بین »بنابراین قاضی شین تاگ در پروج ه سزتجن قاع ه تقلب را در رابطه با اختالف 

خری ار و فروشن ه در رابطه با صرف جقض تضمین مربوط به کیفیت کاالها اعمال جککرد 

بکه جسکبت  5بلکه در فرضی قاع ه تقلب را مورد توجه قرار داد که فروشن ه بطور عام اجه

حمل کاالی سفارش داده ش ه به وسیله خری ار اق ا  جککرده اسکت ... و ایکن مقولکه در 

دارای کیفیت پکایین تکری جبودجک ، بلککه از  صرفاًپروج ه سزتجن در جایی بود که کاالها 

 (.Xiang and P.buckley,2003:296)«بی ارزش تشکیل ش ه بودج  یهازباله

ره خکود بکر ایکن اعتقکاد بکود ککه )عمکل در حقیقت قاضی شین تاگ در حکم صکاد

 فروشن ه( صرفاً جقض قرارداد جیست بلکه تقلب در معامله مبنایی رخ داده است.

                                                           
1. Bona fide Holder 

2. Shientag 

3. Unfortunate Interference 

4. Fraud as Represented in the Documents. 

5. Intentionally 
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ریسططت تبلطط  

در اعتبطططارا  

 اسنادی

را به جای کاالهای سکفارش  هازبالهقاضی شین تاگ همچنین در جایی که فروشن ه 

بکر  داده ش ه حمل جموده بود، بین تقلب در اسناد و تقلب در قرارداد پایه تمایز قائل ش .

اعتبارجامه اسکنادی جبایک  آجقک ر توسکعه داده »این اساس، قاضی شین تاگ اعال  کرد که 

حمایت کنک  ککه ایکن مقولکه امکروزه جکوهره قاعک ه  1شود که از فروشن گان بی وج ان

 (.Meral,2012:52« )شودیماستثنای تقلب محسوب 

ادی تبارجامکه اسکندر رأی صادره در پروج ه سزتجن پس از اذعان به ماهیت مستقل اع

 از معامله پایه دادگاه در اثبات و تیسیس استثناء تقلب بیان جمود که:

 در چنین وضعیتی که تقلکب فروشکن ه، توجکه باجک  را قبکل از اینککه اسکناد بکرای»

، تحت اعتبارجامه هاباج ، اصل استقالل تعه   یجمایمپرداخت ارائه شوج  به خود جلب 

 111 :2006 ,از فروشن ه بی وجک ان گسکترش پیک ا کنک  ) اسنادی جبای  برای محافظت

Tóthر سکتقالل د(. در واقع دادگاه با این است الل تیکی  جمود که الز  است دامنه اصکل ا

ار آگکاه در فرضی که باج  قبل از پروسه پرداخت وجه اعتبار از تقلب آشکار ذینفع اعتبک

 ج ه . من  ش ن از ثمن کاالها رامح ود شود و به فروشن ه متقلب اجازه بهره  شودیم

هماجطوری که به آن اشاره ش  قاضکی شکین تکاگ در رأی صکادره خکود در پروجک ه 

متفکاوتی  یها گاهیداستفاده جمود. به رام استفاده از این واژه  «عام اجه»سزتجن از کلمه 

آم ه در باب معیار تقلبی که در دعوای سزتجن اختیار ش ه، میان محاکم و مفسرین پ ی  

. برخکی داردیمکرا بیکان  «تقلب عمومی»است. بعضی معتق ج  که دعوای سزتجن معیار 

صکادره در  یرأ»: اجک کردهصادره در این دعوا را چنین تفسکیر  یرأدیگر با تکلیف زیاد 

امکا گکروه «. اسکت «تقلکب فکاحش»دعوای سزتجن با توجه به وقایع آن جمایاجگر معیکار 

ه ظاهر ش ی ی که در این دعوا درباره تقلب ارائه ش ه، جاشی دیگری معتق ج  که معیار ب

از الزامات خاص دادرسی در این پروج ه یعنی جاشی از درخواست رد دعوا بود. چناجچکه 

دعوای سزتجن در چکارچوب دسکتور موقکت مبنکی بکر اجصکاف مکورد رسکی گی قکرار 

را ارائکه  «قلکبی  معیار منعطف تکر و مبتنکی بکر اجصکاف از ت»سزتجن  یرأ، گرفتیم

دعکوای سکزتجن  ] یرأککه  اجک  هیعق. مع ذل  ع ه ای دیگر از مفسکرین بکراین دادیم

                                                           
1.Unscrupulous Sellers 
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ای از علم به تقلب الز  است تا باج  گشکاین ه اعتبکار حکق داشکته چه درجه»  یگویجم

 (.249 :1386)بناءجیاسری، «باش  بر اساس آن از پرداخت امتناع ورزد

 لسکیاقاضی شین تاگ در این پروج ه، در پاسخ بکه صرف جظر از معیار دقیق م جظر 

سکناد اربوط به م جظر این مقاله در رابطه با این موضوع که دامنه استثناء تقلب آیا صرفاً م

طکه اده در رابو یا اینکه در رابطه با تقلب رخ د شودیمارائه ش ه تحت اعتبارجامه اسنادی 

 تقکاد قاضکیعلکی راکم اع رسک یمخیر به جظر  با معامله پایه جیز قابلیت استناد را دارد یا

تعهک ات  شین تاگ به استقالل معامله پایه از اعتبارات اسنادی و اذعان ضمنی بکه تمکایز

رضکی ککه فجاشی از معامالت پایه از تعه ات جاشی از اعتبارات اسنادی، با این وجود در 

ردادی اجتظکارات قکراتقلب رخ داده فراتر از جقض ساده تعه ات قراردادی، به طور کلکی 

لکه طه با معام، در چنین فرضی هرچن  عمل متقلباجه در راببردیمگشاین ه اعتبار را از بین 

ای ت بر مبنپایه رخ داده است، با این وجود به عنوان دفاع موثری در رابطه با ع   پرداخ

 اعتبارجامه اسنادی محسوب ش ه است.

 

 کانادا یه رویال بانکدعوای یونایتد سیتی مرچنتس بر عل. 3-2-2

مطرح ش  ککه  1981دعوای یوجایت  سیتی مرچنتس به طرفیت رویال باج  کاجادا در سال 

یکی از مشهورترین دعکاوی در رابطکه بکا اسکتثناء تقلکب در اعتبکارات اسکنادی حقکوق 

. در این پروج ه، پرداخکت شودیماجگلستان و همچنین سیستم حقوقی کامن ال محسوب 

ار جامه اسنادی، در زماجی که بارجامکه ارائکه شک ه بطکور متقلباجکه ای وسکیله بر مبنای اعتب

 P.Buckely andجشکک  )شککخص ثالککث تککاریخ زودتککری خککورده بککود، پذیرفتککه 

Gao,2002:688.) 

 حقایق و تصمیم اتخاذ شده در پرونده

در رابطه بکا قاعک ه تقلکب  1تصمیم پیشرو و مهم در حقوق اجگلستان توسط مجلس اعیان

در دعوای یوجایت  سکیتی مکرچنتس اجگلسکتان اتخکاذ  1981اعتبارات اسنادی در سال در 

 ش .

                                                           
1. House of Lords 
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ریسططت تبلطط  

در اعتبطططارا  

 اسنادی

این پروج ه پارامترهایی را برای استثناء تقلب در محاکم اجگلسکتان معرفکی جمکود. در 

این پروج ه حقیقت پروج ه ب ین شکل بود که حمل کاالها ی  روز بعک  از تکاریخی ککه 

بود، صورت گرفته بکود امکا ککارگزاران بکارگیری، ککه  در اعتبارجامه اسناد مشخص ش ه

همراه یا شری  با ذی جفع اعتبار جبودج ، بطکور متقلباجکه ای تکاریخ یک  روز قبکل را در 

بارجامه درج جمودج . در قضاوت این پروج ه که به وسیله لرد دیپالک صورت گرفت، لرد 

ستثناء تقلب، به موضوع فراتکر از دیپالک هم جظر با چهار لرد دیگر عنوان جمود که دامنه ا

 .کن یجمتقلبی که ی  طرف آن ذی جفع اعتبارجامه است، گسترش پی ا 

آجچه در این رابطه مهم است که به آن توجه شود این است که هرچن  مجلس اعیکان 

و با ایکن وجکود اینککه ماهیکت  «زدیریمتقلب همه چیز را به هم »در جظر گرفته بود که 

روج ه، مربوط به تقلب در اسناد ارائه ش ه به جای تقلکب در معاملکه پایکه تقلب در این پ

جمکود بود، مجلس اعیان در اتخاذ دی گاه مطلق، بر اهمیکت برتکر اصکل اسکتقالل تیکیک  

(Dixon, 2004: 12 .)بر ی أر، قاضی موتاکا، قاضی دادگاه ب وی در پروج ه یوجایت سیتی

و اصل است الل خود را در این پروج ه بر ع   در این پروج ه داد  پرداختصحت پروسه 

داد و معتق  بود که در ایکن پروجک ه  ارتکاب تقلب یا رفتار جادرست توسط فروشن ه قرار

 لور داکنه قاضی دادگاه تج یک جظر در مقکا  هی  تقلبی از جاجب خواهان رخ ج اده است.

 :جقض رأی ب وی عنوان جمود

اعتبار اسنادی ملزو  جمود، مگر اینکه کلیکه پکیش توان باج  را به پرداخت وجه جمی»

الز  برای پرداخت وجه اجرا شک ه باشک  و باجک  جبایک  مکلکف بکه قبکول و  یهاشرط

ای بیش جیستن . اگر جظری به پرداخت وجه در قبال اسنادی باش  که علم دارد کااذ باطله

رداخت وجه دارد، محرو  جز این ب هیم، گشاین ه اعتبار را از حق وثیقه ای که در قبال پ

، حق وثیقه ای که یکی از خصایص اصلی روش تیمین مالی از طریکق اعتبکار میا هیگرداج

 .«روداسنادی به شمار می

مجلس اعیان رأی دادگاه پژوهش را جقص کرد. لرد دیپلمکات قاضکی مجلکس اعیکان 

 اظهار داشت:

رد. قاضی موتاککا رأی گیبه هر حال دعوای حاضر در شمول استثنای تقلب قرار جمی

داده است که فروشن گان از ع   صحت تاریخی که آقای بیکر در بارجامه به عنوان تاریخ 
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. اجک بودهواقعی بکارگیری ککاال بکر روی کشکتی امریکنکاکورت قیک  جمکوده، بکی اطکالع 

دسکامبر  15این تاریخ، تاریخ واقعی اسکت و ککاال واقعکاً در  کردج یمفروشن گان گمان 

ا تاریخی پیش از آن که در اعتبار اسنادی الز  داجسته ش ه، بارگیری شک ه اسکت ی 1976

 (1289 :1386...)بناءجیاسری، 

فوق، آجچه مسکلم اسکت تقلکب در پروجک ه یوجایت سکیتی  یهااست اللصرف جظر از 

دادگکاه مرچنتس در رابطه با اسناد ارائه ش ه به باج  و جه در معامله پایه رخ داده اسکت. 

در این پروج ه دامنه استثناء تقلب جسبت به اسناد ارائه ش ه تحت اعتبار جامکه اسکنادی را 

مح ود جکرده است بلکه در فرض ع   ارتکاب تقلب یا عمل جادرست از جاحیکه ذینفکع 

اعتبار، ایرادی بر اعتبار روج  پرداخت بر مبنای اعتبار جامه اسنادی قائل جش ه اسکت و بنکا 

جحوی از عمل مبتنی بر حسن جیت و رفتار منصفاجه ذی جفع اعتبار حمایت کرده  براین به

قضایی مربوط به اعمال استثنای تقلب در حکوزه ککامن ال و بکه  هیرواست. به طور کلی 

که اصل استقالل و سیاسکت کلکی محکاکم  ده یمجشان  1طور خاص در حقوق اجگلستان

است و تمایل ش ی  مبنی بر منع اعمال قاعک ه  اجگلستان مبتنی بر منع توسعه قاع ه تقلب

 تقلب جسبت به جقص تعه ات قراردادی پایه وجود دارد.

حقوق ایالت متح ه بیشتر مستع  برای اعطاء دستورات منکع موقکت پرداخکت وجکه 

اعتبار در صورتی است که شرایط پرداخت، متضمن سوء ظنی جسبت بکه تقلکب باشک  و 

حککا  اسخت گیراجه ای را برای اعطکاء  یاستاج اردهاکه  این بر خالف محاکم اجگلستان

 در این زمینه در جظر گرفته است.

                                                           
 Power Curber International)المللکی بکا مسکئولیت محک ود ککوبر پکاور دعوای شرکت بین طور مثال دربه .1

Ltd)  برعلیه باج  ملی کویکت(National Bank of Kuwait)  لکرد دینینکگ ) 1981در سکالLord Dining 

MRشک  جک ارد ( عنوان جمود: باج  هی  ارتباطی با هر گوجه اختالفی که خری ار ممکن اسکت بکا فروشکن ه داشکته با

(Carr and Stone, 2010, p 477 :و یا در دعوای منثور مکوجترود جیکز دادگکاه پکژوهش عنکوان جمکود )« مصکالح

که با ایجاد استثنایی تحت عنوان )استثنای تقلب( قلمرو استثنای تقلب را گسترش ج هیم... ی   کن یممحکمی اقتضا 

قراردادی مشارکت دارد در موردی که حسکن  ٔ  رهیزججار که در این جفع اعتبجسبت به منافع ذی احتماالًچنین استثنایی 

. بنابر این چنین تعمیمی جظا  اعتبار اسکنادی را ککه در خک مت تکیمین گذاردیمجیت، محل تردی  جیست، اثر جاعادالجه 

 (.304، ص 1386جیاسری، کرد )مالی تجارت بین الملل است تضعیف خواه  
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ریسططت تبلطط  

در اعتبطططارا  

 اسنادی

دیگری که در تفاوت بین موضع ایاالت متح ه و حقوق اجگلسکتان بایک  بکه آن  جکته

را بکرای  یترعیوسکدامنکه 2و رویه قضایی آمریکا 1توجه جمود این است که قاجون موضوعه

جفع اعتبار است و در این زمینه توجه ج ی به جحوه اعمال ذی استثناء تقلب درجظر گرفته

جامه اسنادی جموده است که آیا عمل چنین ذینفعی دارای چنان حیله و تقلبی است که در 

روابط تجاری بین طرفین ایر قابل اامکاض تلقکی شکود یکا خیکر؟ در حقیقکت بکه جظکر 

رابطه با احراز ج یت تقلکب که حقوق ایاالت متح ه جوعی معیار شخصی را در  رس یم

صورت گرفته در معامله مبنایی مورد جظر قرار داده اسکت ککه قاضکی یکا داور رسکی گی 

این ج یت را احراز کن  تا بتواج  دسکتور عک   پرداخکت  یستیبایمکنن ه در هر پروج ه 

 وجه اعتبار را صادر جمای .

محک ود آزمکات  مسکئولیت آمریککا بکر علیکه شکرکت بکا Regent Corpدر پروج ه 

، منسوجات شرکت که در بنگالدش وجود داشت بکه یک  خریک ار آمریککایی 3بنگالدش

آن در بکنگالدش سکاخته  یهابالشکتو  هامالفکهجشان داه ش  و چنین جشان داده ش  که 

 .اج ش ه

 4، امکا یک  گواهینامکه مبک أاج شک هکه کاالها در پاکستان تولیک   داجستیمفروشن ه 

 از خطوط بنگالدش را دور بزج . 5تا سهمیه واداراتجعلی درست کرد 

                                                           
تقلکب را هکم در اسکناد و هکم در معاملکه اعمکال  uccمتح الشکل آمریکا یکا همکان  از قاجون تجارت 5-109ماده  .1

که سوء رفتار ذینفع ج ی است. این مکاده همچنکین از اشکخاص  کن یماما این استثناء را مح ود به مواردی   یجمایم

 .کن یمفظت اج ، محاثالثی که اسناد ذینفع بودن را در حسن جیت و ب ون آگاهی از تقلب دریافت کرده

 NMCو در پروجک ه  1977در سکال  Brooklyn Park Garden Apartmentبرعلیکه  Shafferهای پروجک ه .2

Enterprises Inc بر علیه Columbia Broadcasting Systems ها هستن .از این پروج ه ییهاجموجه 

3. Regent Crop V Azmat Bangladsh(1999) 

( به معنای شکل خاصی از شناسایی کاالهکا اسکت ککه در ایکن گکواهی، Certificate of Originگواهینامه مب أ ) .4

که کاالهای توصیف ش ه در گواهینامکه مربکوط بکه کشکور خاصکی  کن یممقا  یا جهاد اختیار داده ش ه به آن، گواهی 

کنن ه، صادر کنن ه یا شکخص شامل اظهاراتی باش  که به وسیله سازج ه، تولی  کنن ه، تهیه  تواج یمهستن . این گواهی 

 .(Grynberg, 2005: 646است )ذی صالح دیگری عنوان ش ه 

در فروش بین المللی کاالها معموالً بای  مب أ کاالها جشان داده شود و این مقوله به این دلیل است که محصوالت  .5

. در (Klotz, 2008, p 105از رفتار گمرکی مرجحی برخوردار گردج  ) تواج یموارداتی از کشورهای خاص 

 مورد جیاز است االباًحقیقت گواهی مب أ توسط مقامات گمرکی ی  کشور به عنوان بخشی از فرآین  ورود )کاالها( 

(etc, 2005, p 34 Hinkelman). 
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ی ر راسکتادر این پروج ه دادگاه جیویورک عنوان جمود که تقلب کافی در معامله پایه د

رد دااعتقاد باج  در راستای جپکذیرفتن پکیش جکویس مبنکایی اعتبارجامکه اسکنادی وجکود 

((Schaffer etc,2014:200. 

ه تمایز، در رسی گی به مفهکو  تقلکب بکین محکاکم در ترسیم وجو 1دیوان عالی کاجادا

اجگلستان و آمریکا بر این اعتقاد است که تصمیمات محاکم اجگلیسی و آمریککایی جسکبت 

به مح وده استثناء تقلب جسبت به اصل استقالل متفاوت است. در جزد مقامات اجگلیسکی، 

جادرست به طور متقلباجکه  اعتبارجامه اسنادی بای  به رسمیت شناخته شود مگر اینکه اسناد

ش ه باشن  و تقلب در زمان ارائه اسناد به روشکنی جکزد  به وسیله ذینفع اعتبار ارائه یایا

باج  گشاین ه اعتبار ثابت ش ه باش . در جزد مقامات آمریکایی اسکتثناء تقلکب بکه مکوارد 

 تقلب در معامالت پایه جیز گسترش یافته ش ه است... .

ا بکه رجیز با روش محاکم آمریکایی موافق است که اسکتناء تقلکب دیوان عالی آمریکا 

 کم، اسکتثناءرخ داده در معامله پایه جیز گسترش داده است. در دی گاه این محا یهاتقلب

 ع اعتبکارتقلب جسبت به اصل استقالل اعتبارات اسنادی، بای  جسبت به هر عمل میثر ذینف

از تقلکب را  یایااعتبکار بکه عنکوان جتیجکه که به ذینفع، اجازه به دسکت آوردن منفعکت 

 (. بر مبنای ایکن حککم، ذینفکع اعتبکاری ککه ,Moens 38: 2013) اب یگسترش  ده یم

عمکل  از جتیجه تواج یجممرتکب عمل متقلباجه در راستای تحصیل وجه اعتبار ش ه است 

یله کسکب را وسی  رفتار متقلباجه  تواج یجمببرد و در حقیقت  یایاجامشروع خود بهره 

 منفعت قرار ده .

 

 اثبات تقلب .3-2-3

تقلب در اعتبارات اسنادی بای  به آن  یهاپروج هجکته دیگری که در رابطه با رسی گی به 

توجه جمود و به طور ضمنی به آن اشاره ش  در رابطه با اثبات تقلب یا همان دلیل تقلکب 

تی روشن باش  و از طرف دیگکر حقیق یستیبایماست. دلیل ارتکاب تقلب از ی  طرف 

قاضکی دوجال سکون  2از آن آگاه گکردد. در پروجک ه شکرکت اویکل سکا یستیبایمجیز باج  

                                                           
1. Bank of Nova Scotia V Angelica-Whitewear Ltd (1987) 

2. Oil SA 
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اظهار داشت که به طور قطع کافی جیست ککه بکر مبنکای اظهکارات معمکولی مشکتری در 

 جسکبتاًورود( خسارت جبران جاپذیر، بتوان بکه باجک  گشکاین ه اعتبکار در زمکان )راستای 

اجرای آن به وسیله باج  وجود دارد، صادر شود.  ی که بین دادن چنین دستوری وکوتاه

دارد،  هکاباج به دلیل ته ی  ایرقابل جبراجی که ص ور چنکین دسکتوری بکرای شکهرت 

 دادگاه به طور کلی اتکاء بنفس کافی برای دخالت در شروط اعتبار را ج ارج .

جیز در همین راسکتا  1تلن  بر علیه هولمزلرد م  فای ن در پروج ه باج  پادشاهی اسکا

که توازن آسودگی خاطر، به ج رت تمایل به  کنن یمکه: مقامات پیشنهاد  کن یماست الل 

طبق اعتبارجامه اسنادی دارد زیکرا چنکین دخکالتی  هاباج جفع دخالت در اجرای تعه ات 

 شود. یایاممکن است سبب خسارات ایرقابل محاسبه 

به ایر از دستور ع   پرداخت وجکه )اههای جبران خسارت دیگری از طرف دیگر ر

 Ramlogan and ,2004 :424دارد )اعتبککار( جیککز در پککیش روی مشککتری وجککود 

Persadie)   بنابراین بر مبنای است الل فوق محاکم به طور کلی گرایش بکه سکمت عک .

که ع   پرداخت  ص ور دستور توقف پرداخت وجه اعتبار دارج  و این به این دلیل است

سبب ع   اعتماد بازرگاجکان و سکایر  تواج یموجه اعتبار گشایش یافته توسط ی  باج ، 

 تواجک یمفعالین تجاری به اعتبارات گشایش یافته توسط این باجک  شکود و ایکن مقولکه 

سبب ورود خسارت جبران جاپذیری شود و از این جهت با وجود سایر راههکای جبکران 

بودن دالیل اثبات کنن ه تقلب، محاکم تمایلی در ص ور دستور منکع خسارت ویا ضعیف 

 پرداخت یا توقیف وجه اعتبار ج ارج .

 

 ارتکاب تقلب توسط شخص ثالث. 3-3

یکی دیگر از موارد بحث براجگیز در رابطه با ارتکاب تقلکب، تقلبکی اسکت ککه از سکوی 

ایش اعتبار، ذینفع اعتبارجامکه طرفین قرارداد اعتبارجامه اسنادی، یعنی از طرف متقاضی گش

ککه  شکودیم، بلکه شخصی مرتککب تقلکب ردیگیجمو باج  صادر کنن ه اعتبار صورت 

شخص فروشن ه و همچنکین ذینفکع اعتبارجامکه و باجک  صکادر کننک ه اعتبکار هیچگوجکه 

                                                           
1. Royal Bank of Scotland v Holmes (1999) 
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تقصیری در تقلب ایجاد ش ه به وسیله او ج ارد. این فکرض از تقلکب بکه طکور معمکول 

 ط دو گروه از اشخاص اتفاق افت :ممکن است توس

هستن  که بکه طکور مسکتقیم در پروسکه پرداخکت بکر مبنکای  ییهاشرکتگروه اول 

ستقیم در مهستن  که به طور  ییهاشرکتاعتبارجامه اسنادی دخالت دارج  و دومین گروه 

 لهت تحویجروج  پرداخت بر مبنای اعتبارجامه دخالتی ج ارج  بلکه در آماده سازی اسناد 

 یا مطالبه برای پرداخت بر مبنای اعتبارجامه دخالت دارج . هاآن

 در هر دو فرض فوق آجچه بیشتر مورد توجه است، این مقوله است که شخصکی ککه

ذینفع اعتبار است دخالتی در ارتکاب تقلب در روج  پرداخت اعتبارجامه ج اشته باشک . در 

  کاجادا این موضوع مورد توجه مجلس بر علیه رویال باجیونایتد سیتی مرچنتس پروج ه 

اعیان اجگلستان قرار گرفت. در این پروج ه فروشن گان از عالمت گذاشته ش ه در بارجامه 

 بارجامکه صکحیحی را بکرای پرداخکت ارائکه هاآنبی اطالع بودج  و بر این باور بودج  که 

رجامکه رخ داده اسکت. ، ولی باج  تییی  کنن ه اسناد عنکوان جمکود ککه تقلبکی در بااج داده

دادگاه در این پروج ه بر این اعتقاد بود که چناچه فروشن ه شخصی جیسکت ککه مرتککب 

در برابر او بکه اسکتثناء تقلکب اسکتناد جمکود. در ایکن پروجک ه  توانیجمتقلب ش ه است، 

پرداخت اعتبارجامه اسنادی از ظرف باج  پذیرفته جش  زیرا بارجامکه ارائکه شک ه بکه طکور 

عک    اجه ای تاریخ مق می در آن به وسیله شخص ثالث درج ش ه بود. متعاقب ایکنمتقلب

در ایکن  1به رسمیت شناختن، ذینفکع اعتبارجامکه اسکنادی دادخکواهی جمکود. لکرد دیپلکوک

 پروج ه قبل از پرداختن به موضوع تقلب شخص ثالث عنوان جمود:

مستقر وجود جک ارد: در بیان کلی اصل استقالل میی  این مطلب است که ی  استثناء 

اسکنادی را بکه  یایاجایی که فروشن ه، با ه ف طراحی بر روی اعتبار، به طور متقلباجه 

صکریح یکا ضکمنی از حقکایقی  یهاجشکاجهکه حاوی  ده یمباج  تییی  کنن ه اسناد ارائه 

. هرچن  در بین مقامات اجگلیسی پروج ه مشابهی ککه اج ش هاست که جادرست جشان داده 

آمریککایی  یهاپروجک هاین بیان استفاده ش ه باش  وجود ج ارد، این مقوله بکه خکوبی در 

 -Xiang and P. Buckley,2003: 688ثابت ش ه اسکت ) پیشرو ماجن  پروج ه ستزجن

(. در این پروج ه ارتکاب تقلب به وسیله شخص ثالث، ککه ذینفکع اعتبکار در روجک  689

                                                           
1. Lord Diplock 
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 اسنادی

ول دامنه تقلب استثناء شک ه اسکت. در ایکن پروجک ه ساخت این تقلب بی گناه بود از شم

باج  متعه  به پرداخت است زیرا علی رام آگاهی از وجود تقلب، باج  و خریک اران و 

(. Kouladis ,2006 :231اجک  )خوردهحتی خود فروشن گان جیز از شخص ثالث فریب 

یله خکود ذینفکع بکه وسک یسکتیبایمبه طور کلی وجود دارد که تقلب  بنابراین این قاع ه

اعتبار اتفاق بیفت  و جه به وسیله ی  شخص جاآشنا جسبت به شخص ذینفع اعتبار. به طور 

مثال تغییر در تاریخ حمل در بارجامه به وسیله حمل کنن ه ب ون اطالع ذینفکع اعتبکار، بکه 

 (.Lucas 32: 2011,) ده یجمصادر کنن ه اعتبارجامه اجازه رد پرداخت وجه اعتبار را 

ز  به ذکر است که ع   شمول دامنه اجرایی استثناء تقلب، به تقلب صورت گرفتکه ال

به ویژه در فرضی که از تقلب صورت گرفته ضرر مهمی به باج  یا خریک ار وارد جشک ه 

بر علیه رویال باج  کاجکادا لکرد یونایتد سیتی مرچنتس است، موجه تر است. در پروج ه 

 دیپلوک است الل جمود که:

ه ای که متضمن تاریخ اشتباه بارگیری بر روی آن به وسیله عمل جماین ه حمکل بارجام

کنن ه است، بارجامه باطلی جیست. این بارجامه ی  رسی  اجتقال معتبر برای کاالهای دارج ه 

که دارج ه حق مطالبکه ایکن کاالهکا را در بنک ر مقصک  دارد و کاالهکای  شودیمآن تلقی 

 مشمول بارجامه

. مطکابق (Gao, 2001: 134وط قراردادی بودج  جیز حمل ش ه بودجک  )که مطابق شر

بر علیه رویال باجک  کاجکادا بکه یونایتد سیتی مرچنتس این تفسیر لرد دیپلوک در پروج ه 

علت حمل کاالها و وجود حقوق مربوط به بارجامه، از جمله حق تصکرف بکرای دارجک ه 

ور به ع   پرداخت وجه اعتبکار دشکوار آن، پذیرش استثناء تقلب در رابطه با ص ور دست

 است.

یونایتد سیتی میرچنتس جکته دیگری که از رویه قضایی اجگلستان با توجه به پروج ه 

بر علیه رویال باج  کاجادا قابل استنباط است، اهمیت ع   آگاهی ذینفع اعتبکار از تقلکب 

ه از آججکایی ککه رخ داده به وسیله شخص ثالث است. بر اساس این معیار در این پروجک 

ذینفع اعتبار آگاهی از این مقوله ج اشته است که جماین ه حمکل کننک ه بکه طکور متقلباجکه 

تاریخ حمل را ایر واقعی در بارجامه گذاشته است، ذینفع اعتبار در تقلکب شکرکت  یایا

 (.Hans Mueller, 2013: 58ش  )ج اشته است و در جتیجه قاع ه تقلب اعمال جخواه  
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یت در حقوق اجگستان حتی در جایی که به روشنی ثابت ش ه باش  که رضکا بنابراین

دهک   باج  بر مبنای تقلب شکل گرفته است، اما جزد باج  دلیلی وجود جک ارد ککه جشکان

 ذینفککع )فروشککن ه( از تقلککب آگککاه بککوده، باجکک  بایکک  وجککه اعتبککار را پرداخککت جمایکک 

(Kouladis, 2016:23در حقوق اجگلستان، اعتبا .) حتکرا  مورد ا یستیبایمرجامه اسنادی

  و ش ه باش واقع شود مگر اینکه اسناد ساختگی به طور متقلباجه ای به وسیله ذینفع ارائه

 اش .تقلب به طور واضح جزد باج  گشاین ه اعتبار در زمان ارائه اسناد ثابت ش ه ب

حک ود بکه به طور کلی رویه قضایی در حقوق اجگلستان این است که دامنکه تقلکب م

و همچنککین  شککودیمارتککاب جعککل در اسککناد ارائککه شکک ه بککه وسککیله ذینفککع بککه باجکک  

متقاضکی  باالی اثباتی برای اثبات تقلب در دادگاه و مح ود کردن دسترسی یاستاج اردها

 پرداخت( در سیستم حقوقی اجگلستان وجود دارد.)به دستور منع موقت 

وسط شخص ثالکث ایکن اسکت ککه ایکن جکته آخر در رابطه با تقلب صورت گرفته ت

. بکه طکور مثکال در قکرارداد ردیپکذیمدر رابطه با شرایط معامله پایه صورت  االباًتقلب 

 2015اکتبکر  22که تاریخ حمل کاالها  ن یجمایمفروش مبنایی خری ار و فروشن ه توافق 

رر در قکرارداد باش ، منتها به دلیل ع   بارگیری کاالها در تاریخ مقرر که همان تاریخ مقک

، ممکن است حمل کنن ه یا جماین ه او به منظور جشکان دادن درواکین باش یمفروش جیز 

رعایت دستورات فرستن ه محموله، تاریخ قراردادی را به جای تکاریخ واقعکی حمکل، در 

که در رابطه با این جوع تقلب بای  به آن توجه داشت ایکن  یایابارجامه درج جمای . جکته 

چنین تقلبی چناچه سبب محرومیت اساسی دارجک ه بارجامکه یکا همکان متقاضکی است که 

منجکر بکه تحقکق مفهکو   تواج یمشود،  اشیقراردادگشایش اعتبار از منافع مورد اجتظار 

به خری ار حق فسخ معاملکه مبنکایی را دهک . مفهکو   اساساًقرارداد شود و  1جقض اساسی

ی کاالهکا یکا همکان المللکبیننواجسکیون بیکع ک 25جقض اساسی جهادی است که در مکاده 
2CISG  کنواجسیون وین: 25به آن اشاره ش ه است. مطابق ماده 

ککه منجکر بکه  شودیمجقض قرارداد توسط یکی از طرفین هنگامی اساسی محسوب »

ورود چنان خسارتی به طرف دیگر شود، به جحکوی ککه بکه طکور اساسکی او را از آجچکه 

                                                           
1. Fundamental Breach 
2. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG; 

the Vienna Convention) 1980 
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مگر این ککه  آوردجش را به موجب قرارداد داشته محرو  جمای . استحقاق اجتظار به دست

، و کردهیجمطرفی که مبادرت به جقض قرارداد جموده است، چنین جتیجه ای را پیش بینی 

آن امر را پیش بینی  تواجستهیجمی  فرد متعارف هماجن  او جیز در اوضاع و احوال مشابه 

 .«کن 

مبنکایی و شکرایط پرفورمکا اینکویس یکا  قرارداد در برخی از موارد تاریخ حمل که در

همان دستور خری  به آن اشاره ش ه از چنان اهمیتی برخوردار است ککه حمکل محمولکه 

سبب ورود چنان خسارتی به خریک ار  تواج یمدر تاریخی ایر از تاریخ مقرر در قرارداد 

بکه  CISG1 49ده ما 1شود که باعث تحقق مفهو  جقض اساسی قرارداد شود و مطابق بن  

 خری ار حق فسخ قرارداد مبنایی را ده .

بنابراین در فرض تقلب بکه وسکیله شکخص ثالکث، هرچنک  جقکض قکرارداد توسکط 

رخ ج اده است با این وجود آجچه مسلم است اسکتفاده از اعتبکارات  ظاهراًفروشن ه جاآگاه 

ن در اهمیت به اسنادی به عنوان روش پرداخت ثمن کاالها حکایت از قص  ضمنی طرفی

حمل محموله و اججا  تعه ات مطابق شرایط پرفورمکا اینکویس دارد. بنکابراین  یهاخیتار

با وجکود سکایر عناصکر موجکود در مفهکو  جقکض  تواج یمجقض تاریخ مقرر در قرارداد 

اساسی منجر به تحقق این مفهو  و ایجاد حق فسخ قرارداد برای خریک ار شکود. بکا ایکن 

سکبب  تواجک یجم 6002مقررات یوسی پی  4مطابق ماده  ظاهراًحق فسخ وجود اعمال این 

                                                           
 :CISG 49مطابق ماده  .1

  :یقرارداد را باطل اعال  جما تواج یم یر مشتری. در موارد ز1

اد محسوب قرارد یون جقض اساسینواجسکن یا ایع بموجب قرارداد یاز تعه ات با ی هر یفایاه ع   یکصورت در الف.

 شود... .

 :داردیمعنوان  600مقررات یوسی پی  4ماده  .2

گیرجک . یم بار قکراراعتبار بنابه ماهیت خود معامله ای ج ا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعت

، حتی اگر در اعتبار کن یجمایجاد  هاآنج اشته و تعه ی برای  هاباج بنای اعتبار به هی  وجه ارتباطی به قراردادهای م

  هکر له یکا اججکاای به اینگوجه قراردادها ش ه باش . در جتیجه تعه  باج  جسبت به پذیرش پرداخت، معامهرگوجه اشاره

یا ذی  ج  گشاین هواست کنن ه اعتبار که جاشی از روابط وی با باتعه  دیگری تحت اعتبار تابع ادعاها یا دفاعیات درخ

یا بکین  هاباج بین  از روابط قراردادی موجود تواج یجمذی جفع اعتبار تحت هیچگوجه شرایطی  جفع است جخواه  بود.

ای خهز الحاق جسا باج  گشاین ه بای  درخواست کنن ه اعتباررا باج  گشاین ه و درخواست کنن ه اعتبار بهره من  شود.

 .یا اسنادی شبیه به آن بعنوان جزء تفکی  جاپذیراعتبار منصرف کن  پروفرما از قرارداد،
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که در فکرض فسکخ   یجمایماست الل  1ع   پرداخت وجه اعتبار شود. در این رابطه اولیج

وجکه اعتبکار( )ادعکای پرداخکت  قرارداد مبنایی یا ع   موفقیت پیمکان، ذینفکع اعتبکار از

 (.rcíaFrías Ga  ,2010 :84) 2برخوردار خواه  ش 

ر    تکیثیبنابراین با در جظر گرفتن استاج اردهای باال برای اثبات تقلب و همچنکین عک

وجکه  ایرادات مربوط به معامله پایه و همچنین اعال  فسخ متعاقب آن در عک   پرداخکت

ذیر است، با پدر جامعه بازرگاجی توجیه  هاباج اعتبار هر چن  با ه ف حمایت از اعتبار 

نکابراین باست به جحو قابل توجهی حقوق ذینفع اعتبار را جادی ه بگیرد.  این وجود ممکن

هرچن  استناء تقلب در حقیقت در راستای کاهش ریس  پرداخکت بکر مبنکای اعتبکارت 

رخکی از باسنادی در جظر گرفته ش ، با این وجود دامنه اعمال مح ود ایکن اسکتثناء و در 

ن سکختگیراجه و دامنکه محک ود اعمکال آ کشورها ماجنک  اجگلسکتان وجکود اسکتاج اردهای

ود ککه شکبرای پرداخت بر مبنای اعتبار جامکه اسکنادی  ییهاس یرباعث وجود  تواج یم

یکادی زمزایای پرداخت بر مبنای اعتبارجامه را به خصوص برای ذینفع اعتبکار تکا حک ود 

 کاهش ده .

 

 گیرینتیجه

پرداخت ثمن کاالها  یهاروش نیترمطمئنو  نیترمهمهر چن  اعتبارات اسنادی یکی از 

، با این وجود این روش پرداخت علی رام کاهش شودیممحسوب  المللبیندر تجارت 

اججا  معاملکه را از بکین  یهاس یرمعامله، جتواجسته به طور کامل  یهاس یرقابل توجه 

ارت مربوط بکه اسکتفاده از اعتبکارات اسکنادی در تجک یهاس یر نیترمهمببرد. یکی از 

، ریس  ارتکاب تقلب در اسناد مربوط به پرداخت بر مبنای اعتبکارات اسکنادی المللبین

است. در بعضی از موارد فروشن ه خارجی یکا همکان ذینفکع خکارجی ممککن اسکت در 

راستای استفاده از مزایای مربوط به اعتبارات اسنادی، از جمله دریافت تضمین ش ه ثمن 

الی مهم، یعنی تعه  ایرقابکل برگشکت باجک  جسکبت بکه کاالها یا تحصیل ی  تضمین م

پرداخت وجه اعتبار، در فرضی که جتواجسکته یکا جخواسکته تعهک ات قکراردادی را مطکابق 

                                                           
1. Eveleigh 
2. Potton Homes Ltd. v. Coleman Contractors (Overseas) Ltd 
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ده  که باج  را متعاق  به پرداخکت  شرایط قراردادی اججا  ده ، اسناد ایرواقعی را ارائه

اصول حاکم بکر اعتبکارت  نیترمهموجه اعتبار جمای . اصل استقالل جیز به عنوان یکی از 

را تکلیف رسی گی به ایرادات مربوط به معامله پایه مبکرا  هاباج اسنادی جیز به طور کلی 

مکلف به بررسی اسناد ارائکه  صرفاًرا  هاباج کرده و بر مبنای اصل پذیرش مطلق اسناد، 

ه بکا ارتککاب ش ه به باج  جموده است. با وجود این اصول، مسائل بوجود آم ه در رابطک

تقلب در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارات اسنادی باعث ش  که استناء تقلکب در برابکر 

اصل استقالل در اعتبارات اسنادی در راستای حفاظت از منافع مشروع طرفین اعتبار و با 

ه ف جلوگیری از تحصیل ی  منفعت جامشروع از ی  عمکل متقلباجکه مطکرح و مکورد 

ا این وجود هرچن  اسکتثناء تقلکب بکه عنکوان یک  اسکتثناء مهکم بکه توجه قرار گرفت. ب

 یهکاجظا رسمیت شناخته ش ه است با این وجود دامنه و وسعت اعمال ایکن اسکتثناء در 

مختلف حقوقی یکسان جیست. بر خالف حقوق اجگلستان که دامنه اعمال ایکن اسکتثناء را 

 یهکاتقلبئه ش ه به باج  جموده و صورت گرفته در اسناد ارا یهاتقلبمح ود به  صرفاً

، حقوق ایاالت داج یجم هاباج صورت گرفته در معامالت پایه را میثر در تعه  پرداخت 

از مح وده اعمال استثناء تقلب، توجه جک ی بکه جحکوه  یترعیوسمتح ه با اتخاذ تفسیر 

داده است ککه  جفع اعتبار جامه اسنادی جموده است و این موضوع را م جظر قراراعمال ذی

آیا عمل چنین ذینفعی دارای چنان حیله و تقلبی است که در روابط تجاری بکین طکرفین 

که حقوق ایاالت متحک ه  رس یمایر قابل ااماض تلقی شود یا خیر؟ در حقیقت به جظر 

جوعی معیار شخصی را در رابطه با احراز ج یت تقلب صورت گرفته در معاملکه مبنکایی 

ایکن  یسکتیبایمده است که قاضی یا داور رسی گی کنن ه در هر پروج ه مورد جظر قرار دا

سکوء ج یت را احراز کن  تا بتواج  دستور ع   پرداخت وجکه اعتبکار را در فرضکی ککه 

 و ایر قابل ااماض است صادر جمای . ج یاعتبار رفتار ذینفع 

و جحکوه  مختلف حقوقی پیرامکون دامنکه یهاجظا موجود در  یهاتفاوتصرفنظر از 

اعمال استثناء تقلب، وجود چنین استثنائی برای کاهش ریس  اججا  معامالت بکر مبنکای 

اعتبارات اسنادی ضرورتی اجکار جاپذیر است و رویه قضایی کشورهای پیشرفته جیکز ایکن 

. بکا وجکود ضکرورت وجکود چنکین اصکلی و اهمیکت اجک دادهاصل را مورد تیکی  قکرار 

که بای  بکه آن توجکه جمکود  یار مبنای اعمال جامشروع، جکتهجلوگیری از تحصیل منافع ب
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که ممکن است اعمال چنکین  یهاانیزباتوجه به  یستیبایماین است که اعمال این اصل 

بکا مالحضکه دقیکق تمکا   یسکتیبایمداشته باشک ،  هاباج استثنائی برای منافع و شهرت 

و آشکنا بکا شکرایط معکامالت توسط قضات متخصکص  حتماًشرایط مربوط به پروج ه و 

مهم اعتبارات اسنادی صورت پذیرد. هر  یهایژگیوو  المللبینمنعق ه در حیطه تجارت 

به جحو ایکر قابکل جبراجکی  تواج یمگوجه تصمیم شتاب زده و ایرتخصصی در این زمینه 

 منافع باج  گشاین ه اعتبار را تحت تیثیر قرار ده .
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