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 مقدمه

الملل نقش بسزائی در تامین  امروزه تجارت بین
کاالها و مواد گوناگون کشورهای مختلف جهان دارد 

توان گفت بسیاری از کشورها بدون  طوری که می به
دسترسی به واردات و عدم امکان صادرات برای ادامه 
حیات و حفظ ثبات اقتصادی خود دچار مشکل 

پیدا کرده است. المللی  ، لذا معامالت جنبه بینشوند می
المللی  موانعی که در گسترش تجارت در عرصه بین

وجود داشت از جمله عدم شناخت کافی طرفین از 
حسن شهرت تجاری و حقوقی یکدیگر، عدم امکان 
اجرای تصمیمات قضایی و داوری اتخاذ شده یک 
کشور در کشور دیگر، مسائل ناشی از موازین و مقررات 

... مسووالن را بر آن کشورهای طرفین قرارداد و 
گذاری اقدام به استفاده  داشت تا جهت تشویق سرمایه

از ابزاری نمایند که تضمین کننده امنیت تجارت در 
المللی و حقوق طرفین قرارداد باشد. بهترین  عرصه بین

ابزاری که در این زمینه تدوین گردید اعتبارات اسنادی 
های پرداخت  باشد که بر خالف سایر روش می
ها در وصول و پرداخت وجوه  المللی که بانک بین

ها نقش واسط را بین فروشنده و  دخالت دارند، بانک
های  کنند تا مخاطرات ناشی از پرداخت خریدار ایفا می

الملل  المللی کاهش پیدا کند و ثبات در تجارت بین بین
 تامین گردد.

ترین روش پرداخت  ترین و رایج اعتبارات اسنادی مهم
المللی با  المللی و یک مکانیسم تسویه مالی بین بین

باشد به طوری که ساالنه بیش از یک  کارایی باال می
المللی از این مکانیسم  تریلیون دالر معامالت بین

. اعتبار اسنادی محیط بازرگانی را نماید میاستفاده 
برای صادرکننده و واردکننده امن ساخته و به همین 

حجم قابل مالحظه بازرگانی دلیل بخشی از افزایش 
باشد. همچنین این مکانیسم  الملل مرهون آن می بین

 نماید. مشکل فقدان یا کمبود نقدینگی را نیز مرتفع می

های متعددی قابل  اعتبارات اسنادی از جنبه
توان به اعتبارات اسنادی قابل  بندی است که می  تقسیم

برگشت، اعتبار اسنادی  یرقابلغبرگشت، اعتبار اسنادی 

تایید شده، اعتبار اسنادی تایید نشده، اعتبار اسنادی 
قابل انتقال، اعتبار  قابل انتقال، اعتبار اسنادی غیر

اسنادی دیداری، اعتبار اسنادی پشت به پشت )اتکایی(، 
اعتبارت اسنادی تضمینی و... اشاره کرد که تاکید مقاله 

رات حاکم بر آن حاضر بیشتر بر نوع تضمینی و مقر
 باشد. می
 

 اعتبارات اسنادي -9

( ICC-المللی )آی.سی.سی اتاق بازرگانی بین
اعتبارات اسنادی را ملبس به مقررات متحد الشکل که 

نموده است.  شود میبا عالمت یو.سی.پی نشان داده 
طبق آخرین تعریفی که در ماده دوم مقرره یو.سی.پی 

ترتیباتی به هر  هرگونهاعتبار یعنی »آمده است:  411
نام یا توصیفی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت 
ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد 

 «ارائه شده طبق شرایط اعتبار است.

بانک گشاینده  ارکان اساسی اعتبار اسنادی عبارتند از:
ترین رکن هر اعتبار اسنادی،  ترین و اساسی اعتبار: مهم

گشاینده اعتبار است که در مقابل ذینفع اعتبار،  بانک
متعهدِ مشروط به پرداخت وجه اعتبار است. در واقع در 
هر اعتبار اسنادی بانک گشاینده و ذینفع به عنوان 

 کنند. ارکان اساسی ایفا نقش می

متقاضی اعتبار اسنادی: شخصی است که از بانک 
ام و به نفع گشاینده اعتبار درخواست افتتاح اعتبار به ن

نماید و از طرف وی، متعهد مشروط به  ذینفع اعتبار می
 . )خریدار(شود میپرداخت وجه اعتبار 

ذینفع اعتبار اسنادی: شخصی است که اعتبار اسنادی 
به نام و به نفع او توسط بانک گشاینده اعتبار باز شده و 
در صورت رعایت شرایط اعتبار، وجه اعتبار را دریافت 

 د. )فروشنده(خواهد نمو

مقررات متحدالشکل حاکم بر اعتبارات اسنادی: یو. 
 (UCP) 411سی. پی 

با گسترش بازرگانی بین المللی و عملیات داد و ستد 
بین المللی و مسایلی که گه گاه بین موسسات پولی و 

المللی بر آن شد  بانکی به وجود آمد اتاق بازرگانی بین



            .                                                                        9911، زمستان چهارمفصلنامه مطالعات فقه اقتصادي، سال دوم، شماره  / 68

که مقررات جامع و کاملی در مورد اعتبارات اسنادی 
وضع و برقرار کند که مورد استناد و کاربرد کلیه 

 قرار گیرد. ها بانک

های متحدالشکل اعتبارات  و رویه ها عرفمجموعه 
اسنادی هم اکنون بیش از هشتاد سال دارد. با توجه به 

المللی بودن اعتبارات اسنادی چندان جای  خصلت بین
تی نیست اگر ببینیم تالش برای یکنواخت کردن شگف

های  قوائد حاکم بر آن چنین زود آغاز شد. تالش
آغازین در این راه در سطح ملی به عمل آمد. نخستین 
گام مهم برای حصول یکنواختی در این زمینه سعی و 

المللی به سال  کوششی بود از سوی اتاق بازرگانی بین
در اثر آن ویرایش که در وین صورت گرفت و  1166
یو.سی.پی تدوین و انتشار یافت. این ویرایش را  1166
بعضی کشورهای اروپایی و تعداد انگشت  های بانک

در ایاالت متحده پذیرفتند. مع هذا  ها بانکشماری از 
کشورهای  های بانکبریتانیایی و اکثر  های بانک

مشترک المنافع از پذیرش آن امتناع کردند. حدود 
ل هیچ تحول و تکاملی در این زمینه رخ نداد. بیست سا

یو.سی.پی مورد تجدید نظر قرار  1191تا اینکه در سال 
گرفت و ویرایش جدیدی در سیزدهمین کنگره اتاق 

المللی که در لیسبون برگزار شد، به  بازرگانی بین
 ها بانکتصویب رسید. این ویرایش از سوی بسیاری از 

نکداران بریتانیا همچنان مورد پذیرش واقع شد، اما با
این ویرایش را نیز نپذیرفتند، هر چند بسیاری از 

های بانکداری در کشورهای مشترک المنافع  انجمن
به این ویرایش تمکین کردند.  ها بانکهمسو با دیگر 

الشکل اعتبارات  های متحد و رویه ها عرفمجموعه 
مورد تجدید نظر قرار  1148اسنادی مجدداً در سال 

ت که یکی از اهداف اصلی آن فراهم آوردن گرف
ای بود که کاربرد جهانی داشته باشد. بدین  سامانه

منظور الزم بود یو.سی.پی با نیازهای بریتانیا و 
کشورهای مشترک المنافع انطباق و سازگاری یابد. 

های  به این مهم نایل آمد. پیشرفت 1148ویرایش 
کانتینر و  آوری، به ویژه انقالب وسیع در صنعت فن

جدید به بازار باعث شد  های بانکهمچنین ورود 

مورد تجدید نظر  1136یو.سی.پی بار دیگر در سال 
قرار گیرد. در این نوبت آنسیترال به یاری اتاق بازرگانی 

های بانکداری در کشورهای  المللی شتافت. انجمن بین
المللی نبودند  سوسیالیست که عضو اتاق بازرگانی بین

یل یک گروه کار موقت در تهیه این ویرایش با تشک
مقبولیت جهانی یافت  1136مشارکت جستند. ویرایش 

های پیشین  و پیشرفت قابل توجهی نسبت به ویرایش
اصالح گردید.  1186بود. یو.سی.پی مجددا در سال 

این ویرایش قلمرو اجرایی یو.سی.پی را توسعه داد و 
نمود در  ضا میاقت یآور فنهای  تغییراتی که پیشرفت

این ویرایش به عمل آمد. از این ویرایش به بعد تصریح 
گردید که یو.سی.پی هم در اعتبارات اسنادی تجاری و 
هم در اعتبارات اسنادی تضمینی اعمال گردد. 

اصالح گردید تا  1116یو.سی.پی مجددا در سال 
جدید در صنعت حمل و نقل را برتابد و  های یشرفتپ

ورده سازد. این ویرایش آرا بر یآور فنمقتضیات 
همچنین در نظر دارد کارکرد یو.سی.پی را بهبود 
بخشد. نکته مهم اینکه این نخستین ویرایشی است که 
در آن عالوه بر بانکداران که همراه در تدوین 

اند اساتید حقوق و وکال  یو.سی.پی تسلط و تفوق داشته
به عنوان نشریه  1116مشارکت جستند. ویرایش 

اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شد و از  911اره شم
)ایکس یانگ و الزم االجرا گردید  1116اول ژانویه 

 .(664-619: 1689بوکلی، 

میالدی مورد  8113نیز در سال  911یو.سی.پی. 
 8113گرفت و از اول جوالی سال  تجدید نظر قرار

الزم االجرا گردید که  411میالدی با نام یو.سی.پی.
بازنگری در مقررات موصوف است. یو.سی.پی.  آخرین

ای از عرف و عادات بانکی پذیرفته شده  مجموعه
ترین تالش جهت هماهنگ نمودن  المللی و موفق بین

المللی است و  قواعد حقوقی در تاریخ تجارت بین
توانست گردش  انبوهی از مشکالت تخصصی که می

برطرف آسان و روان اعتبارات اسنادی را مختل نماید 
نموده است. امروزه تقریباً در هر اعتبار اسنادی 

 گردد. یو.سی.پی. شرط می
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با آنکه یو.سی.پی. در سطح وسیعی مقبولیت یافته و 
مورد استفاده است اما به علت جایگاه حقوقی اتاق 
بازرگانی بین المللی، یو.سی.پی. از حیث اصولی قانون 

گر آن است که باشد. مع هذا عمالً کلیه شواهد بیان نمی
قواعد یو.سی.پی. تشکیل دهنده یک کد فراملی 
شناخته شده و معتبر است که غالباً همان الزام قانون را 
دارا است. یو.سی.پی. حاوی تعاریف، تعیین تعهد و 
مسئولیت هر یک از طرفین است و باید و نبایدهایی 

رود.  نماید که وضع آنها از قانون انتظار می ایجاد می
ین یو.سی.پی قانون عملی غیر رسمی و سنگ بنابرا

زیربنای حقوق اعتبارات اسنادی است. بسیاری از 
محاکم داخلی کشورها و قانون گذاران ملی یو.سی.پی. 

اند زیرا یو.سی.پی نمایانگر عرف و  را به رسمیت شناخته
 عادت تجارت کنونی است.

در حقوق داخلی ایران نیز بانک مرکزی در جهت 
یین و نظارت بر اقدامات ارزی شعب تسهیل و تب

در کشور و در جهت اجرایی کردن  ها بانکمختلف 
مقررات یو.سی.پی با تدوین مجموعه مقررات ارزی و 

سعی نموده عالوه بر مقررات  ها بانکابالغ آن به 
گذاری بانک  المللی مقررات داخلی را که با سیاست بین

این منظر مرکزی مطابقت داشته باشد وضع نماید و از 
را تحت نظارت و کنترل  ها بانکاقدامات ارزی شعب 

های  قرار دهد. مجموعه مقررات ارزی در طول سال
گذشته تغییرات متعددی داشته که هر بار توسط بانک 

 ها بانکهای صادره به  نامه مرکزی به موجب بخش
 گردد. اعالم می

 

 اعتبار اسنادي تضمینی -2

است از: تعهد  اعتبار اسنادی تضمینی عبارت
بانک به انجام پرداختی به شخص ثالث )ذی نفع( و یا 
قبول بروات صادره توسط وی مشروط بر اینکه وی 

 کامال شرایط اعتبار را رعایت کرده باشد.

به جهت این که  1191اعتبار اسنادی تضمینی در دهه 
 های بانکها، اختیارات  ها و اساسنامه نامه قوانین، آیین»

توسعه « کرد امریکا را برای ضمانت دیگران محدود می

طور  به  1141و تکامل یافت. این نوع اعتبار در دهه 
به  1131وسیعی در ایاالت متحده معمول شد و از دهه 

افزونی در سطح جهان رواج یافت و  نحو روز  بعد به
های بانکی شد. در شرایطی که  جایگزین ضمانت نامه

سیله پرداخت و انجام تعهد شمرده اعتبارات اسنادی و
ها موظفند پس از ارائه اسناد از سوی  شود و بانک می

ها مبلغ اعتبار را بپردازند اعتبار  ذینفع و بررسی آن
آید که تعهد انجام  اسنادی تضمینی وقتی به کار می

شود. اعتبار اسنادی تضمینی دارای یک ویژگی  نمی
تبارات متمایز مهم است که آن را از انواع دیگر اع

و آن اینکه وجه اعتبار در صورت نقض قرارداد  کند می
قابل مطالبه است و به همین دلیل به آن اعتبار اسنادی 

. این اعتبار با هدف حمایت شود میانتظاری نیز اطالق 
از ذینفع در مورد قصور طرف دیگر قرارداد صادر 

 و لذا لزومی به ارائه اسناد حمل نیست و حتی شود می
ممکن است به صرف یک اظهار ساده دایر بر اینکه 
طرف قرارداد قصور و تخلف نموده است، فعال گردیده 
و قابل پرداخت باشد و لذا از نظر کارکرد به ضمانت 

 (.866: 1686)مسعودی،  ها بانکی شباهت دارد نامه

این اعتبار مانند یک تعهد مالی است که برگرفته از 
کننده یا  ده کوتاهی درخواستاسنادی است که بیان کنن

دستوردهنده اعتبار از انجام تعهدات موضوع قرارداد 
 اعتبارنامه. باشد میاصلی یا بازپرداخت پیش پرداخت 

تضمینی تامین کننده خسارت به ذینفعی خواهد بود که 
به دلیل انجام ندادن تعهد از سوی متعهد، به وی وارد 

تعهد از سوی  شده است و در حقیقت متهدله از انجام
متعهد )طرف قرارداد( و پرداخت بدهی به وسیله او 

باید  شود میناامید است. بنابراین نوع سندی که تسلیم 
کننده گشایش اعتبار از  نمایانگر کوتاهی درخواست

انجام تعهدات باشد. به این ترتیب در مرحله پرداخت 
وجه برای استفاده از وجه اعتبار نامه تضمینی غالبا 

که ذینفع باید براتی عهده صادرکننده  شود میر مقر
اعتبار اسنادی مذکور همراه با مدارکی حاکی از اینکه 

کننده گشایش اعتبار اسنادی تضمینی در  درخواست
اجرای تعهد خود اعم از بازپرداخت، پیش پرداخت یا 
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انجام موضوع قرارداد اصلی، به وضع مطلوب اقدام 
 .(886: 1686ی فراهانی، )زماننکرده است صادر نماید 

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی  ها مدتتا 
)یو.سی.پی( در مورد اعتبارات اسنادی تضمینی نیز 

گردید ولی به مرور روشن شد که مقررات  اعمال می
ها کامال قابل اعمال و  یو.سی.پی برای تضمین نامه

هایی که دارای  نامه  مناسب نیست و حتی تضمین
اند که در  چیدگی هستند با مسائلی مواجهکمترین پی

مقررات یو.سی.پی ذکر نگردیده است و 
تری را  تر، مقررات تخصصی های پیچیده نامه تضمین

کنند. به همین خاطر کمیسیون بانکداری اتاق  طلب می
المللی  مقررات بین 1118المللی در  بازرگانی بین

ز ژانویه ها )آی.اس.پی( را با قابلیت اجرا ا تضمین نامه
به تصویب رساند. آی.اس.پی تهیه متن تضمین  1111

های قابل قبولی را  ها را ساده و موثر نموده و پاسخ نامه 
 بینی نموده است. به مسائل کلی پیش

 

 كاربرد اعتبار اسنادي تضمینی -2

اعتبار اسنادی تضمینی از نظر کارکرد، یعنی 
ی بانکی ها تضمین انجام کار یا تعهد، به ضمانت نامه

باشد که در معامالت و قراردادهای متعدد و  نزدیک می
گوناگونی به عنوان تضمینی برای انجام تعهد کارایی 
دارد. از این جهت اعتبار اسنادی تضمینی مشابه با 

کند که در  ضمانت نامه حسن اجرای قرارداد عمل می
، افزون بر این از شود میپوشش اعتبارات اسنادی صادر 

دیگر کاربردهای اعتبارات اسنادی تضمینی، اطمینان از 
بازپرداخت وام، استهالک پیش پرداخت و یا حسن 

. ضمن اینکه این نوع از اعتبار باشد میانجام کار 
ای برای مصون نگهداشتن ذینفع از تحمل ضرر  وسیله
 است.

اساساً اعتبارات اسنادی تضمینی در موضوعات زیر 
 ربرد دارند:کا

در صنعت ساخت و ساز برای حراست از منافع  -
صاحب پروژه )کارفرما( در مقابل اجرای با تاخیر، سوء 

 اجرا یا اجرا نشدن تعهد از سوی پیمانکار.

در صنعت پولی و بانکی به منظور تقویت اعتبار  -
اوراق بهادار منتشر شده از سوی یک شرکت یا برای 
بازاریابی فروش بلند مدت اوراق قرضه که یک شرکت 

 .کند میعرضه 

المللی کاال برای تامین و تضمین خدمات  در بیع بین -
آالت  پس از فروش یا تضمین عملکرد و کارایی ماشین

)مافی و محسن ت خریداری شده است یا تجهیزا
 .(686-611: 1616زاده،

الشکل حاکم بر اعتبارات اسنادی  مقررات متحد
 18تضمینی: آی.اس.پی.

ها مجموعه  نامه المللی تضمین مقررات بین
قواعدی است که خاص اعتبارات اسنادی تضمینی 
تدوین شده و منعکس کننده مقررات، روش و کاربرد 

مجموعه قواعد توسط موسسه  این اعتبارات است.
المللی و با  آمریکایی حقوق و رویه بانکداری بین

المللی ایالت متحده که  پشتیبانی شورای بانکداری بین
المللی نامیده  هم اکنون انجمن خدمات مالی بین

توسط اتاق بازرگانی  1118تهیه شد و در سال  شود می
المللی مورد اصالح و پذیرش قرار گرفت.  بین
االجرا گردید و  الزم 1111در ژانویه  18.اس.پی.آی

تدوین آن نشان دهنده بلوغ و اهمیت این ابزار مالی 
 است.

ها سال بود که به نحو  اعتبارات اسنادی تضمینی ده
وسیعی مورد استفاده بوده و رواج آن همچنان رو به 
افزایش است، با این همه هیچ قواعد خاصی برای 

ی وجود نداشت. غالب اعتبارات اسنادی تضمین
های مختلف  های تضمینی بر اساس ویرایش اعتبارنامه

از  "شد. از آنجا که یو.سی.پی یو.سی.پی صادر می
همان ابتدا صرفاً برای اعتبارات اسنادی نوشته شده لذا 

های تضمینی   بسیاری از مقررات آن در حوزه اعتبارنامه
ستند در توان غیرقابل اجرا یا نامناسب بود. طرفین می

های  اعتبارات تضمینی قوائد متحدالشکل ضمانت نامه
های  عندالمطالبه را شرط نمایند، چرا که اعتبار نامه
های  تضمینی از حیث حقوقی معادل با ضمانت نامه

باشند، لیکن واقع امر این است که اوالً  مستقل می
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های عندالمطالبه  قواعد متحدالشکل ضمانت نامه
ه بود و ثانیاً از دیدگاه اتاق بازرگانی بندرت مورد استفاد

های تضمینی همواره در شمول  المللی اعتبارنامه بین
یو.سی.پی بودند و نه در شمول قواعد متحدالشکل 

 های عندالمطالبه. ضمانت نامه

تدوین آی.اس.پی بدین منظور صورت گرفت که در 
عنوان راهنما توسط  ها به تفسیر نحوه عمل تضمین نامه

ها  انان و قضات مورد استفاده واقع شود. تفاوتحقوقد
در اصل یا ناشی از مقررات مختلف، مسائل گوناگون و 

دقت بیشتر است. عالوه بر آن آی.اس.پی  یا نیاز به
دارای تعاریف اساسی است که امکان مجاز دانستن یا 
درخواست نمودن ارائه اسناد با استفاده از وسایل 

سازد. نظر  ها فراهم می نامه الکترونیکی را برای تضمین
ندرت ارائه اسناد قابل  ها به به اینکه در تضمین نامه

ها عمالً  نامه مقررات تضمین شود میمعامله درخواست 
صورت الکترونیکی شده و  موجب ارائه بیشتر اسناد به

در آی.اس.پی تعاریف و مقررات تشویق کننده ارائه 
ست. گسترش اسناد الکترونیکی پیش بینی گردیده ا

های سوئیفت برای آی.اس.پی نیز لحاظ شده  انواع پیام
ها را ساده،  نامه است. آی.اس.پی تهیه متن تضمین

های روشن و قابل قبولی  متداول و مؤثر نموده و پاسخ
بینی نموده است. در آی.اس.پی  به مسائل کلی پیش

های اساسی با یو.سی.پی وجود دارد زیرا  مشابهت
ها و اعتبارات اسنادی اساساً یکسان  نامه مقررات تضمین

است حتی در جایی که مقررات با یکدیگر در اصطکاک 
تواند با توجه به  گیرند. اگرچه آی.اس.پی می قرار می

طرفانه و  نامه متنوع باشد مقررات بی موضوع تضمین
قابل قبولی را برای اکثر موارد و نقطه شروع مفیدی را 

ت فراهم نموده است. این برای مذاکره در سایر حاال
جویی قابل توجهی  مقررات برای طرفین موجب صرفه

ها برای مذاکره و تدوین مواد  در وقت و هزینه
گردد. آی.اس.پی به نحوی تدوین  ها می نامه تضمین

گردیده که با کنوانسیون سازمان ملل متحد برای 
های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی و  ضمانت نامه
قانون محل، از نظر چارچوبی و قضایی همچنین 

سازگار بوده و مقررات اعتبار اسنادی تضمینی بر اساس 
قانون مزبور را در بر گیرد. البته چنانچه این مقررات با 

االجرا در مسائلی از قبیل واگذاری عواید  قانون الزم
اعتبار اسنادی یا انتقال قانونی مغایرت داشته باشد 

هذا  رسیدگی خواهد کرد. مع قانون حاکم به موضوع
ندرت توسط قانون محل مورد  بیشتر این مسائل به

توجه قرار گرفته و قانون تجارت در اغلب اوقات به 
مقررات در نظر گرفته شده در آی.اس.پی برای 

ویژه در رابطه با تعهدات  راهنمایی در چنین مواردی به
ود ر برون مرزی توجه خواهد نمود. در نتیجه انتظار می

آی.اس.پی به تکمیل قانون محل کمک نماید تا آن 
که با آن در تضاد قرار گیرد. آی.اس.پی همچنین 

مند است که در داوری و دعاوی قضایی یا سایر  عالقه
های حل اختالف منازعات مورد استفاده قرار  روش

گیرد. چنین انتخابی بایستی صراحتاً و با ذکر جزئیات 
 الزم انجام پذیرد.

متقاضی مختار است  کند میقع آی.اس.پی بیان در وا
که انتخاب نماید برای اعتبار اسنادی تضمینی از چه 
قانونی استفاده کند. یعنی از بین آی.اس.پی، یو.سی.پی 
یا یو.آر، دی. جی یکی را انتخاب کند و استفاده از 

هایی  توان بخش آی.اس.پی اجباری نیست و حتی می
 مورد استفاده قرار داد.طور انتخابی  از آن را به

 

وجوه اشتراک و افتراق اعتبارات اسنادي  -9

 تجاري و تضمینی

اولین مشابهت اعتبار اسنادی تجاری و تضمینی 
هاست. در هر دو نوع  یکسان بودن فرم و شکل آن

اعتبار سه قرارداد وجود دارد. در قرارداد اول متقاضی با 
که پس از تحقق شرایط مبلغ  کند میذینفع توافق 

معینی به وی پرداخت کند. در اعتبار اسنادی تضمینی 
نیز اگر متقاضی از انجام تعهد تعیین شده در قرارداد یا 
پرداخت دین موضوع قرارداد کوتاهی کند، یک تعهد 
مالی دایر بر پرداخت خسارت یا ایفای دین بر عهده او 

ضی در مقابل بانک گیرد. در قرارداد دوم، متقا قرار می
شود پس از قبول یا پرداخت برات  صادرکننده متعهد می
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یا هرگونه مطالبه مستند به اعتبار نامه از سوی بانک 
صادرکننده، وجه مربوط را به او بازپرداخت و مسترد 
کند. در قرارداد سوم که میان بانک صادرکننده و ذینفع 

ذینفع را  برات صادره کند می، بانک تعهد شود میمنعقد 
شرط اینکه با مفاد آن انطباق  به استناد اعتبار نامه به

داشته باشد قبول یا پرداخت کند. افزون بر قالب و 
چارچوب حقوقی یکسان اعتبارات اسنادی تجاری و 
تضمینی، هر دو نوع اعتبار شامل سه طرف، یعنی 
متقاضی اعتبار، صادرکننده اعتبار و ذینفع اعتبار بوده، و 

سه معامله، یعنی معامله پایه، قرارداد صدور  متضمن
باشند.  اعتبارنامه و خود قرارداد اعتبار اسنادی می

شباهت دیگری که میان اعتبارات اسنادی تجاری و 
هاست. از این  تضمینی وجود دارد در ماهیت اسنادی آن

حیث که تعهد پرداخت صرفاً با مطالبه کتبی و ارائه 
پذیر است.  اسنادی امکاناسناد مقرر در اعتبارات 

عالوه قرارداد اعتبارات اسنادی تجاری و تضمین  به
هردو از قرارداد اصلی یا پایه جدا و مستقل هستند. به 
عبارت دیگر موضوعات میان متقاضی و ذینفع اعتبار در 
خصوص قرارداد پایه در تعهد بانک در قبال ذینفع 

عهدات تأثیری ندارد. به این ترتیب استقالل میان ت
برگرفته از اعتبار و تعهدات ناشی از قرارداد پایه ذینفع 

که  شود میدهد و باعث  را تحت حمایت قرار می
متقاضی اعتبار نتواند در تعهدات بانک صادرکننده 
اعتبار دخالت کند. اصل استقالل یا وصف تجریدی 

یو.  8اعتبارات اسنادی و تضمینی به ترتیب در ماده 
المللی تضمین  مقررات بین 1-14سی. پی و ماده 

)مافی و محسن ها به رسمیت شناخته شده است  نامه
 .(686-611: 1616زاده، 

شود این است که با  پرسشی که در اینجا مطرح می
ها میان اعتبارات اسنادی تجاری و  وجود شباهت

هایی میان این دو وجود دارد؟ پاسخ  تضمینی چه تفاوت
ها به  هایی میان آن تفاوتاین است که از لحاظ کاربرد 

خورد. برعکس اعتبارات اسنادی تجاری که  چشم می
سازوکار مطمئن پرداخت ثمن به ذینفع است اعتبار 
اسنادی تضمینی ابزاری برای فرض تخلف در انجام 

تعهد است تا چنانچه متقاضی صدور اعتبار، تعهد ناشی 
به اجرا  طور کامل اجرا نکند یا اساساً از معامله پایه را به

نگذارد، وثیقه و تضمین معتبر برای جبران خسارت در 
محض ارائه  اختیار ذینفع است. در اعتبار نامه اسنادی به

اسناد )بارنامه و صورت حساب تجاری( از سوی ذینفع 
گردد بر عکس در اعتبار  مبلغ اعتبار پرداخت می

اسنادی تضمینی، پرداخت مبلغ اعتبار با ارائه سندی به 
کند متقاضی صدور اعتبار،  آید که تأکید می میعمل 

طور کامل  تعهد ناشی از معامله پایه را انجام نداده یا به
 اجرا نکرده است.

اعتبار اسنادی تجاری با الزامی دانستن اسناد معرف 
مالکیت کاال یا ارسال کاالی منطبق با قرارداد پایه، 

. بر کند میضریب اطمینان باالیی از امنیت را فراهم 
عکس در اعتبار اسنادی تضمینی، شرط مطالبه وجه 
اغلب فقط یک اظهار کتبی از سوی ذینفع و گاه صدور 

طرف از قبیل  اسناد از طرف اشخاص ثالث مستقل و بی
گواهی یک مهندس یا رأی دادگاه یا رأی داور است. 
به همین دلیل در مقایسه با اعتبارات اسنادی تجاری 

ر استفاده از اعتبارات اسنادی احتمال تقلب آشکار د
 مراتب بیشتر از اعتبارات اسنادی است. تضمینی به

اعتبار نامه اسنادی تجاری از نظر نقد شوندگی از 
ماهیت خود به خود تصفیه شونده و خودکفا برخوردار 
است و به استثنای تقلب در معامله و اسناد حمل جعلی 

ارد و ما به کاالی موضوع اعتبار در وثیقه بانک قرار د
ازای وجوهی است که صادرکننده اعتبار اسنادی در 

ها وجهی را پرداخت کرده است. با ورشکستگی  قبال آن
متقاضی گشایش اعتبار اسنادی بانک صادرکننده اعتبار 

تواند برای استرداد وجوه پرداختی به ذینفع  اسنادی می
طلب خود را از وثایق در اختیار تصفیه نماید. اما در 

ای در اختیار بانک  عتبار نامه اسنادی تضمینی وثیقها
صادرکننده اعتبار نیست. از این رو این اعتبار از ماهیت 
خود به خود تصفیه شوندگی برخوردار نیست زیرا 
کاالیی در این خصوص وجود ندارد تا از قبل آن بتوان 
استیفای حق نمود. در این شرایط بانک صادرکننده 

د پس از پرداخت وجه اعتبار به اعتبار تضمینی بای
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ذینفع، برای وصول وجوه پرداختی به متقاضی گشایش 
 اعتبار تضمینی رجوع کند.

تعهد بانک تحت اعتبار اسنادی تجاری هم در شکل و 
هم در قصد و منظور ابتدایی است در حالی که در 
اعتبار اسنادی تضمینی در شکل ابتدایی و در قصد 

ل وجه اعتبار اسنادی ثانوی است. به همین دلی
ای صحیح از سوی ذینفع  گونه تواند به تضمینی نمی

مطالبه شود مگر اینکه قصوری از جانب متعهد در 
اجرای قرارداد مبنایی صورت گرفته باشد. افزون بر این 
در اعتبار اسنادی تجاری تهیه مدارک و اسناد الزم از 

شود  سوی اشخاص ثالث و مستقل صادر و تنظیم می
صورتی که در اعتبار اسنادی تضمینی اسناد مورد  در

تواند  نیاز اغلب در اختیار خود ذینفع است که همواره می
بر اساس شرایط مقرر در اعتبار اسنادی تضمینی این 
اسناد را تهیه کند. تفاوت دیگر این دو سند این است 

ها تعهدات ناشی از اعتبار اسنادی تجاری را  که بانک
کنند به همین دلیل در ترازنامه  حسوب میتعهد بالقوه م

آورند یعنی اعتبار  ها نمی ها را در رده بدهی خود آن
اسنادی تجاری از قلمرو شمول مقررات ناظر بر 

های پرداخت وام مستثنا است در حالی که  محدودیت
شود و  اعتبار اسنادی تضمینی نوعی وام تلقی می

ا های پرداخت وام در خصوص آن اجر محدودیت
 .(149-166: 1618)مافی و فالح،گردد  می
 

 گیري نتیجه -4

الملل اعتبار اسنادی از  امروز در تجارت بین
های پرداخت است که با تمایالت طرفین  بهترین شیوه

سازگار است و سرعت و امنیت که از عناصر ضروری 
کند. اعتبارات اسنادی به  تجارت است را تضمین می

عنوان  مفهوم تجاری و اعتبار اسنادی تضمینی به
عهدات و تعهدات بانکی در جهت تضمین اجرای ت

کنند که البته  تأمین اطمینان خاطر طرفین عمل می
شود که اعتبار اسنادی تضمینی  این خصیصه سبب نمی

بتواند جایگزین اعتبارات اسنادی تجاری گردد. هر چند 
هر دو نوع اعتبار در خصوصیاتی از قبیل استقالل از 

قرارداد پایه، پرداخت در برابر اسناد مطابق و یکسان 
شوند اما  ین قرارداد به هم نزدیک میبودن طرف

تر از آن است که بتوان این دو را  ها اساسی تفاوت
جایگزین یکدیگر دانست. لیکن اعتبار اسنادی تضمینی 
ابزار تضمین برای کم کردن خطرات عدم اجرای 
قرارداد است و استحقاق ذینفع جهت مطالبه مبلغ اعتبار 

د قرارداد پایه ناشی از قصور طرف مقابل در اجرا مفا
است. همچنین تهیه مدارک الزم در اعتبارات تضمینی 
در اختیار خود ذینفع است اما اسناد مورد نیاز اعتبار 
اسنادی تجاری توسط اشخاص ثالث و مستقل مانند 

گردد. در  موسسه حمل و نقل و انبارداری و ... صادر می
اعتبار اسنادی تجاری با الزام دانستن اسناد معرف 

لکیت کاال یا ارسال کاالی منطبق با قرارداد پایه ما
لیکن در اعتبار  شود میضریب باالیی از امنیت فراهم 

تضمینی شرط مطالبه تنها یک اظهار کتبی از سوی 
ذینفع است. از لحاظ نقد شوندگی اعتبار اسنادی 
تجاری ماهیت خود به خود تسویه شونده و خودکفا 

ای در  ضمینی چون وثیقهدارد لیکن در اعتبار اسنادی ت
اختیار بانک نیست لذا از این ویژگی برخوردار نیست. 

های بسیار پر واضح است که  بنابراین با وجود تفاوت
توانند جایگزین  این دو نوع اعتبار یکسان نبوده و نمی

 یکدیگر گردند.

واسطه  حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی تا حد زیادی به
های  و رویه ها عرفه است. عرف توسعه و تکامل یافت

های اتاق  متحدالشکل اعتبارات اسنادی حاصل کوشش
المللی بود. در ابتدا تنها رویه متحدالشکل  بازرگانی بین

یو.سی.پی بود که حاکم بر انواع اعتبارات اسنادی بود و 
های تضمینی نیز بر اساس  غالب اعتبار نامه

اری از شد. لیکن بسی های مختلف آن صادر می ویرایش
مقررات یو.سی.پی در حوزه اعتبارات تضمینی نامناسب 

هایی با کمترین پیچیدگی دارای  بود. حتی تضمین نامه
مسائلی بود که در یو.سی.پی ذکر نشده بود. در نتیجه 
اعتبارات اسنادی تضمینی پیچیده، مقررات 

به آن  18کرد که آی.اس.پی. تری طلب می تخصصی
های اساسی  اس.پی مشابهتجامه عمل پوشاند. در آی.
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با یو.سی.پی وجود دارد زیرا مقررات اعتبار اسنادی 
تجاری و تضمینی اساساً یکسان است حتی در مواردی 

منظور  که این مقررات با هم همخوانی نداشته باشند به
قابل اعتماد بودن اعتبارات تضمینی هنگام برداشت 

در تر از آنچه  وجه یا ایفای تعهد آی.اس.پی دقیق
ها نیز  یو.سی.پی ذکر شده بیان گردیده است. اما تفاوت

اندک نیست. آی.اس.پی از نظر سبک نگارش و 
کاربرد، تعهدات بانک نسبت به عواقب ناشی از قطع 
فعالیت به علت قوه قاهره و ... با یو.سی.پی متفاوت 

ها  ها و تفاوت است. در نتیجه با وجود تمامی شباهت
این مقررات در جای خود ضروری استفاده از هر یک از 

است و بهتر است که در مورد هر یک از اعتبارات، 
 های همان نوع از اعتبار رعایت گردد. قواعد و عرف
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Background and Aim: In today's world, any society that wants to 

achieve increasing progress and greater prosperity has to exchange 

goods and services with other societies. But the dangers of trade in the 

international world have made it very difficult. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Findings: Exporter and importer, both natural and legal persons living in 

different countries, due to insufficient knowledge of each other and the 

existence of many risks; They are concerned about the fulfillment of the 

provisions of the commitment and, consequently, the payment process. 

Conclusion: Conflict of interest, unfamiliarity and unsafely caused some 

mechanisms exist. One of them is letter of credit that is most usable and 

popular. It provides the interests of buyers and sellers and decreases the 

risks. 
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