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 چکیده

در دنیای تجارت، دو طرف معامله و قرارداد خرید و فروش کاال در پی آن هستند که در مقابل تعهد طرف مقابل 

تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته  برای تحویل کاال یا ارائه سرویس و خدمات و یا دریافت وجه آن  

گیرد. اعتبار  ی بانکی صورت میهای ویژهباشند. جمع این تقابل منافع در قالب اعتبارات اسنادی و تحت مکانیسم

-های پرداخت غیرمستقیم است که بر اساس آن، بانک، به عنوان یک شخص ثالث، متعهد میاسنادی یکی از روش

که تحت شرایط خا در  شود  مقرر،  زمان  تا یک  را  بانک مشخص است، وجهی  به  در دستورات خریدار  که  صی 

دهد.  ی اسنادی معین، پرداخت کند. اصل استقالل، سنگ زیرین حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل میمقابل ارائه

ای که از ا مطالبهمطابق این اصل، تعهد گشاینده اعتبار اسنادی مبنی بر پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع ی

نفع، معامله پایه بین متقاضی اعتبار و ذی  -گیرد، کامالً جدا و متمایز از سایر معامالت مرتبطسوی ذینفع صورت می

است. طرف های معامله اعتبار اسنادی به معنای   -و قرارداد تقاضای اعتبار فی مابین متقاضی اعتبار و گشاینده اعتبار

بار ممکن است ورشکسته اعالم شوند. پرسشی که رساله پیش رو در صدد پاسخگویی به عام، به ویژه متقاضی اعت

تواند داشته باشد. در این نوشتار پس نفع میباشد، این است که ورشکستگی مزبور چه تأثیری بر حقوق ذیآن می

تأثیر   نهایتاً  برآن،  حاکم  اصول  اسنادی،  اعتبار  کلیات  و  مفاهیم  بررسی  ذی  متقاضی  ورشکستگیاز  حقوق  نفع بر 

 بررسی گردیده است.   

 واژگان کلیدی: 

 . متقاضی اعتبار ،ورشکسته ،گشاینده ،نفعذی ،اصل استقالل ،اعتبارات اسنادی
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 مقدمه 

  به دلیل امتیازات شایان و قابل توجهی که به عنوان یک روش پرداخت در خود جای داده است، ،  4اعتبار اسنادی 

مورد   اعتبار  و  کاال  به  ترتیب در جهت دستیابی  به  و فروشنده  برای خریدار  را  کافی  اطمینان و تضمین  که  )چرا 

نماید و در صورت دخالت بانک تأییدکننده، امکان طرح خریدار تأمین میآورد، نقدینگی را برای  توافق فراهم می

المللی به  از مقبولیت جهانی برخوردار بوده و در سطح بین  شود.(دعوی برای فروشنده در داخل کشور فراهم می

رایج مطمئنعنوان  و  توجترین  استعمال،  وفور  مسلماً  است.  شده  واقع  شناسایی  مورد  پرداخت  روش  به ترین  ه 

-تردهو به همین علت است که مطالعات گس  و ضرورت قرار داده  آن را در کانون اهمیت   هایش،و چالش  هاویژگی

ای بانکی و حقوقی  های مختلف اقتصادی، تجارتی، حرفه اسنادی توسط محققان و در عرصه  ت ای در زمینه اعتبارا

همان است.  گرفته  که  صورت  پیداست،  طور  تحقیق  این  عنوان  اعتبار  از  متقاضی  ورشکستگی  تأثیر  مقاله  این  در 

ای که تقریباً در منابع موجود به بررسی آن پرداخته  مسأله  اسنادی )خریدار( مورد بحث و بررسی واقع شده است.

نشده است. نویسنده تالش نموده، پس از ارائه توضیحاتی در خصوص اعتبارات اسنادی، پاسخ سؤال مزبور را نیز  

 ارائه دهد.

توان مختصراً بدین شرح توصیف نمود که عمدتاً در قرارداد بیعی که میان ورود به بحث، اعتبار اسنادی را می  در

گردد )قرارداد پایه(، روش پرداخت ثمن معامله نیز بنا  یک خریدار )واردکننده( و فروشنده )صادرکننده( منعقد می

حساب    5چون پرداخت نقدی،   یهایشود. عالوه بر روشمابین تعیین می به اقتضائات آن معامله خاص و روابط فی

باشد. به این اعتبار اسنادی نیز به عنوان یک روش پرداخت در قرارداد پایه قابل درج می  7و روش وصولی،  6باز/آزاد 

به بانک مراجعه نموده و از او درخواست   ،ترتیب که در این روش، خریدار به عنوان متقاضی گشایش اعتبار اسنادی

گشایش    نفع( که غالباً در کشور دیگری استکارمزد، اعتباری را به نفع فروشنده )ذیدریافت  کند که در مقابل  می

توافق   مورد  را طبق شرایط  اعتبار  مبلغ  بتواند  معین،  مهلتی  در  تعیین شده  پیش  از  مدارک  اسناد و  ارائه  با  تا  کند 

نماید کشور ذیوصول  در  بانکی  طریق  از  مقرر،  با شرایط  را  اعتبار  گشایش  نیز  بانک  ابالغ.  )بانک  به  نفع  کننده( 

 رساند.اطالع او می

. قرارداد 2. قرارداد پایه  1شود:  بنابراین در عملیات اعتبار اسنادی غالباً )و نه الزاماً( سه عمل حقوقی مجزا واقع می

 نفع اعتبار.التزام بانک گشاینده در برابر ذی. 3تقاضای گشایش اعتبار 

 و اصول حاکم بر آن  اعتبار اسنادیتاریخچه  تعریف و -الف

 
4. Documentary Credit, Letter of Credit, LC 
5. Cash Payment 
6. Open Account 
7. Collection 
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گاه مغایر  التفسیر که گاه مترادف دلیل عقل و  ی مجهول المعنی، مختلفتبار واژهاع  :. تعریف اعتبارات اسنادی1

دلیل عقل )در اثبات انحالل عقود جایزه به موت و جنون و سفه( و گاه به معنی قیاس )نه قیاس اصولی( و گاه به  

-در زبان عرف هنگامی که گفته می (  112:  1390) لنگرودی ،  معنی استدالل به مصالح مرسله استعمال شده است.

-نام، خوشمورد نظر شخصی با انظباط مالی، خوششود شخصی دارای اعتبار است، مقصود آن است که شخص  

م با  مکانیس  یکی از نویسندگان در تعریف این  (263:  1389) نیاسری ،  حساب و پایبند به تعهدات خویش است.

تکیه بر تعهد بانک چنین بیان داشته: »تعهد یک بانک یا هر شخص دیگر بنا به تقاضای دستوردهنده مبنی بر اینکه  

) های ذینفع را به شرط تطبیق آنها با شرایط مقرر در اعتبار پرداخت کند«ننده، بروات یا سایر مطالبهبه عنوان صادرک

قانون متحدالشکل ایاالت متحده آمریکا موسوم    5به نظر، این تعریف بیشتر با توجه به ماده    (263:  1389نیاسری ،  

بر اساس یک  نماید،  زیرا مقررات مذکور نیز اعتبار اسنادی را نوعی تعهد معرفی می  8ارائه گردیده است  UCCبه  

تعریف معروف دیگر نیز اعتبار اسنادی سندی معرفی شده که به موجب آن یک بانک بر اساس درخواست مشتری،  

اسناد مشخص بر عهده می ارائه  قبال  به ذینفع در  این  علیگیرد.  پرداخت وجهی را  اینکه  تعریف به صورت رغم 

تقریباً جامعی دربرگیرنده تمام عملیات اعتبار اسنادی است و از سوی برخی دیگر از نویسندگان ما نیز مورد پیروی  

نوان یک سند از ایرادات وارد بر تر نیز گردیده است، با این حال، توصیف اعتبار اسنادی به عواقع و بعضاً تکمیل

هایی که با برخی اسناد تجاری دارد م اعتبار اسنادی صرف نظر از شباهت نیسباشد، چراکه خواهیم دید مکامین  آ

شخص  تواند صرفاً به عنوان سند تعریف شود. برخی دیگر نیز با تکیه بر استفاده از اعتبار در قبال ارائه اسناد منمی

ر ارکان و جریان عملیاتی اند که این امر نیز موجب مغفول ماندن سایم توجه کردهو معین صرفاً به نتیجه مکانیس

 (  94: 1367) کریمی ، گردد. است که منتهی به این نتیجه می

های حقوقی در ماهیت با آگاهی از اختالفات عمیق نظام  9با این وصف طراحان مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی 

در تعریف اعتبار اسنادی سکوت  اعتبار اسنادی با به کار بردن واژگانی کلی همانند، »هر ترتیب و هر نام و وصف«  

ای وارد نگردد،  المللی آن خدشهاند تا با توجه به این اختالفات عمیق بر سر تعریف، به ماهیت بینرا ترجیح داده

 این مقررات در تعریف اعتبار بیان داشته است:   2ماده 

برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده  »اعتبار: یعنی هرگونه ترتیباتی، به هر نام یا توصیفی، که در  

 نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است«.

 . تاریخچه 2

شکلی از برات که در سده دوازدهم در منطقه مدیترانه مورد استفاده بود و با عنوان    معتقدندبرخی از نویسندگان  

دهد. به موجب این  شد، سنگ بنای اعتبار اسنادی کنونی را تشکیل میاد می»سند پرداخت« یا »سند تحویل« از آن ی

می  درخواست  مدیون خود  از  طلبکار  او دستور میسند،  به  یا  بپردازد.کرد  ثالثی  به شخص  را  برخی    داد، وجهی 

بود، می استفاده  مورد  در قرون وسطی  که  باز  اعتبارنامه  را  اسنادی  اعتبار  نویسندگان،  از  باز  دادیگر  اعتبارنامه  نند. 

عبارت از، تقاضانامه مفتوحی است که به موجب آن یک شخص، )معموالً یک بانکدار یا تاجر( از یک شخص یا  

تا میزان معینی  اشخاص دیگری درخواست می  تقاضانامه مشخص شده است،  او در  نام  ثالثی که  کند، به شخص 
 

8. Uniform Commercial Cod  قانون تجارت متحدالشکل آمریکا  
9. UCP600 
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نماید همان مبلغ را به شخصی که وجه را پرداخته، بازپرداخت  تعهد میوجه نقد پرداخت نماید یا اعتبار بدهد و  

   (39: 2019) بوکلی ، شود، تا همان میزان قبول نماید.نموده یا برواتی که بر عهده خود او صادر می

آن  عده از  اسنادی  اعتبار  اصلی  فرم  است.  هجدهم  قرن  اواخر  اسنادی  اعتبار  پیدایش  زمان  که  معتقدند  زمان ای 

 تر شده است. که مقررات ناظر بر موارد کاربرد آن به تدریج پیچیدهتاکنون اساساً تغییری نکرده است. حال آن

بین ستدهای  و  داد  در  اصوالً  اسنادی  تا  اعتبار  نیز  پهناور  کشورهای  داخلی  محدوده  در  لیکن  دارد  کاربرد  المللی 

اغلب کارکرد ضمانتی دارد، عمدتاً در زمان ناآرامی سیاسی مورد  از آنجا که اعتبار اسنادی  حدی مورد استفاده است. 

ویژه زمانی که خطر وقوع جنگ جدی است یا با شروع دوران پس از جنگ، روابط تجاری گیرد. به استفاده قرار می

 از حالت عادی خارج شده است. 

بنا به دالیل یاد شده، همگان بر این باور بودند که پس از جنگ جهانی دوم با برقراری صلح و از سرگیری روابط  

اثبات رسید. ظاهراً تعداد اعتبارات صادره و  تجاری، کاربرد اعتبار اسنادی کاهش می یابد اما خالف این تصور به 

اندکی   تنها  از تورم، حد ابالغ شده  تأثیر پذیری  بدون کمترین  که ارزش فروش کل  یافته است، در حالی  کاهش 

دهد. اما ظاهر گردش کل تجارت جهانی رو به تقلیل است. علت بروز چنین میل و گرایشی،  معناداری را نشان می

اردات و صادرات فعالیت  های نسبتاً عظیم در امر وتغییر معنادار الگوی تجارت است. پیشتر تنها معدودی از شرکت 

  های متوسط و حتی کوچک اال در شرکت کردند. در صورتی که طی سالهای اخیر واردات و به ویژه صادرات ک می

کامالً متداول گشته است. صرفنظر از تغییراتی که ساختار اعتبار اسنادی در طول تاریخ داشته است، اوضاع سیاسی  

تاثیر قرار داده است. جنگ ها فعالیت  های داخلی یا جنگهای میان دولت هم کاربرد آن را در مناطق خاص تحت 

دهد. بنابراین با  ها برای خطر پذیری را کاهش میل بانکسازد و نیاز به اعتبار اسنادی یا تمایتجاری را محدود می

 یابد.خطرآفرین تلقی شدن کشورهای همجوار نیاز به گشایش اعتبار اسنادی نیز به همان اندازه افزایش می

اعتبار  از طریق  سابقاً  که  کاالهایی  بوده است  تغییراتی همراه  با  کاالها  از  انواع خاصی  برای  اسنادی  اعتبار    کاربرد 

می  معامله  رفتهاسنادی  میشدند  معامله  دیگری  روش  به  بدون رفته  این  از  پیش  تا  که  کاالهایی  بالعکس،  شوند. 

 شدند، ممکن است به تدریج از طریق اعتبار اسنادی معامله شوند. استفاده از اعتبار اسنادی معامله می

ای در آسیای جنوب شرقی و  طور قابل مالحظه  دادوستدهای مبتنی بر واردات و صادرات از طریق اعتبار اسنادی به

گیرد. کشورهایی مانند هنگ کنگ، تایوان، کره جنوبی، فیلیپین، مالزی، پاکستان و تایلند در این زمینه  چین انجام می

خوبی   پیشرفت  زمینه  این  در  که  هستند  کشورهایی  جمله  از  نیز  بنگالدش  و  ویتنام  هستند.  فعال  جدی  طور  به 

ر هندوستان و ژاپن نیز کاربرد اعتبار اسنادی نظیر مناطقی اعم از آمریکای جنوبی، آفریقا و خاورمیانه  اند. دداشته

گیرد و  متداول شده است. در اروپا اعتبار اسنادی غالباً در تجارت با اروپای شرقی و مرکزی مورد استفاده قرار می

ر امر صادرات به کشورهای جنوب آلپ نیز کشیده شده  بسیار شگفت آور است که دامنه استفاده از اعتبار اسنادی د

 ( 456: 1394) کریمی ، است.

های رایج  ال و رویهیش اعتبار اسنادی غالباً بر اساس روین نتیجه گرفت که تقاضا برای گشاتوان چن از این قضایا می

 شود.حدود نمیو بر خالف عقیده بسیاری، استفاده از اعتبار اسنادی به مناطق خاصی م  ردیگ صورت می

امروزین را به خود    اعتبارات اسنادی کنونی: از چه زمان شکل  اعتبارات اسنادی  که  به طور دقیق روشن نیست 

اند که اعتبارات اسنادی کنونی در حدود اواسط سده گرفته است. با این همه، ظاهراً اکثر نویسندگان بر این عقیده
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آمد. طبق سوابق   پدید  فنالندینوزدهم  در سالهای  مضبوط،  برزیل  از  قهوه  برای واردات  که  بودند  ملتی  اولین  ها 

می  1840 استفاده  داشت،  امروزی  مکانیسم  به  زیادی  شباهت  که  اسنادی  اعتبار  ابزار  از  بعد  اعتبارات    نمودند.به 

و نهایت کمال رسید و عواملی چند، در کاربرد روزافزون  به  از جنگ جهانی اول  اعتبار  شکل  اسنادی پس  گیری 

ثباتی در  . بی3. نوسانات در ارزهای خارجی؛  2جهانی؛  . رشد سریع تجارت  1اسنادی در آن زمان مؤثر واقع شد:  

  ورود افراد کالهبردار و دغل در معامالت تجاری.. 4اقتصاد کشورها؛ 

دهه  شکل به  اسنادی  اعتبارات  رسمی  می  1920گیری  باز  دهمیالدی  این  طول  در  بانکداران گردد.  از  گروهی  ه، 

د در معامالت مربوط به اعتبار اسنادی )مورد استفاده در صادرات کاال(  ننیویورک در راه ایجاد استاندارهایی که بتوان

شو  گرفته  کار  بر  نبه  ناظر  استاندارهای  و  قواعد  ایجاد  راستای  در  گام  اولین  باید  را  اقدام  این  کردند.  تالش  د، 

های متحدالشکل ها و رویهالمللی، عرفکه به دنبال آن در سایه اهتمام اتاق بازرگانی بیناعتبارات اسنادی دانست  

  ( تدوین گردید.UCPاعتبارات اسنادی ) 

ان جوانه  در دستان بازرگانآید آن است که اعتبار اسنادی روش پرداختی است که  بنابراین آنچه از این پیشینه برمی

آفرینی و دخالت قانونگذاران دیده زده و به رشد و بالندگی امروزی رسیده است و در این سیر تحول، اثری از نقش

   شود.نمی

 . اصول حاکم  3

پایه  بنیادین  اصل  دو  بر  اسنادی  اعتبارات  الف(  حقوق  است:  اسنادیگذاری شده  اعتبار  استقالل  نظریه   اصل  ب( 

 انطباق دقیق اسناد  

 اصل استقالل اعتبار اسنادی )وصف تجریدی(  -1-3

توان ای قابل توجه است که میاین اصل در واقع سنگ زیربنای مکانیسم اعتبار اسنادی است، اهمیت آن به اندازه

اعتبار اسنادی تهی از مفهوم ادعا کرد علیرغم وجود تمام ارکان دیگر تشکیل دهنده، بدون وجود این رکن مکانیسم  

های خود یعنی پرداخت تضمین شده و مصون از ترین ویژگیخواهد بود زیرا بدون آن اعتبار اسنادی یکی از مهم

از دست می ایراد را  این صورت در خوشهرگونه  از یک سند عادی حقوقی  بینانهدهد که در  ترین حالت چیزی 

 نخواهد بود.

د در حقوق اسناد تجاری جستجو کرد، در این حوزه معموال، عملیات براتی پس از تحقق  های این اصل را بایریشه

گیرد. برای نمونه، یک خریدار پس از معامله  یک رابطه حقوقی و در مسیر ایفای تعهدات ناشی از آن صورت می

قرا فروشنده  اختیار  در  و  صادر  را  تجاری  سندی  پول،  نقدی  پرداخت  جای  به  نظر  مورد  میکاالی  یا  ر  دهد، 

ها این نمونهتمامی    شود.بدهکاری بواسطه دینی که به دیگری دارد بر اساس سندی برای متعهد به پرداخت آن می

تعهد  یا  »منبع محل برات« و  آن  به  براتی براتکش بوده و  تعهد  به  یا تعهدی است، که مسبوق  بیانگر وجود دین 

دهد که به این تعهد این منبع را در قالب تعهدی براتی شکل می  گویند، پس از آن براتکش با صدور براتاصلی می

شود، این مفهوم که ساخته و پرداخته اندیشه حقوقدانان فرانسوی است از  »محل برات« و یا تعهد براتی اطالق می

  نظر حقوقی به معنای وجوهی است که براتکش به اتکای وجود فعلی و یا وجود آن در زمان پرداخت مبادرت به

نیز  برات  محل  مفهوم  با  البته  و  نیست  یکسان  همواره  برات  محل  منبع  وصف  این  با  است،  کرده  برات  صدور 

از سوی   کاالیی  به واسطه فروش  یا  براتگیر باشد  از  از طلب براتکش  ناشی  این منبع ممکن است  متفاوت است، 
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ی آن را در موعد معینی پرداخت کند و به همین قیاس  براتکش بوده و براتگیر در قبال این معامله متعهد گردیده بها

 ( 27: 1398) اخالقی ، هایی از محل منبع برات باشد.تواند نمونهموارد متعدد دیگری وجود دارد که می

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی با تأسی از بنیادها و قواعد حقوق تجارت به جهت تضمین و تأمین امنیت  

بینی کرده  ارگیری این مکانیسم پرداخت و گسترش بیشتر آن اصل استقالل اعتبار اسنادی را پیشبازرگانان در بک

 است. 

تعهد براتی مستقل از روابط پایه موجد آن است، در اعتبار اسنادی    ،بر مبنای این اصل همانگونه که در اسناد تجاری

نیز، اعتبار اسنادی صادره از هرگونه روابط حقوقی طرفین ذیربط آن از جمله قرارداد پایه که بین متقاضی و ذینفع  

هیچ روی تحت   منعقد گردیده و یا توافق بر گشایش اعتبار اسنادی بین بانک گشاینده و متقاضی، مستقل بوده و به

گیرد، هرچند توافق اخیر شرایط آن را تعیین کرده باشد، از این رو چه بسا ممکن است خریدار تأثیر آنها قرار نمی

برابر  اعتبار به سود ذینفع کرده است، مدعی اسقاط دین خود در  اعتبار مبادرت به گشایش  به عنوان متقاضی  که 

قرارداد فروش و یا حتی پرداخت وجه معامله گردد و یا مدعی شود   فروشنده به هر دلیلی اعم از فسخ و بطالن

کاالهای موضوع معامله معیوب بوده و یا بطور کامل تحویل او نشده است، همین وضعیت در رابطه بین بانک و  

متقاضی نیز متصور است و ممکن است بانک مدعی عدم انجام تعهدات متقاضی گردد، لیک هیچ یک از این موارد  

برابر ذینفع معاف کند، چرا که مقتضای اصل استقالل اعتبار اسنادی  نمی از تعهد خود در  بانک گشاینده را  تواند 

با   از سوی ذینفع تسلیم گردیده  آیا اسنادی که  که  این موضوع سروکار دارد  با  فقط  بانک  که  امر است  این  مبین 

ده شده مطابقت دارد یا خیر؟ این موضوع در یک  اسنادی که در دستور گشایش اعتبار از سوی متقاضی به بانک دا

بین گشاینده  دعوای  بانک  که  است  حیاتی  مطلبی  »این  که:  گردید  بیان  چنین  دنینگ«  »لرد  قاضی  از سوی  المللی 

به هیچ  باشد  داشته  با فروشنده  است  که خریدار ممکن  اختالفی  کند، هرگونه  ایفا  را  تعهدات خویش  باید  اعتبار 

 ( 28: 1391)ذوقی ، وط نیست...«وجه به بانک مرب

 دارد:بینی قرار گرفته است، این ماده در این باره مقرر میبه صراحت مورد پیش  600پییوسی  4این اصل در ماده 

ای جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی است که مبنای گشایش اعتبار قرار »اعتبار بنا به ماهیت خود معامله 

آنها ایجاد نمیگیرند. قراردادهمی نداشته و تعهدی برای  کند، حتی ای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانکها 

ای به این قراردادها شده باشد، در نتیجه تعهد بانک نسبت به پذیرش پرداخت، معامله  اگر در اعتبار هر گونه اشاره

کننده اعتبار که ناشی از روابط وی با بانک  یا هر تعهد دیگری تحت اعتبار تابع ادعاها و یا دفاعیات درخواست  

 گشاینده یا ذینفع است نخواهد بود«.

به معنای خاص از روابط معامالتی همانطور که مالحظه می گردد عبارت حاضر بر استقالل معامله اعتبار اسنادی 

 پایه میان متقاضی و ذینفع اعتبار حکایت دارد.  

اینکه    5ماده   بیان  با  نیز  اسناد عمل میاین مقررات  بر اساس  یا هرگونه عملکرد  بانکها  نه کاال و خدمات  کنند و 

مرتبط با اسناد، ضمن نفی پذیرش هر گونه ارتباط بین اسناد و منشأ آنها تاکیدی دوباره بر حاکمیت اصل استقالل 

از است  تجاری  عادت  و  عرف  مخلوق  اسنادی  اعتبار  همانند  خود  که  اصل  این  دارد.  اسنادی  جایگاهی    اعتبار 

که نشانگر عمق اهمیت این اصل  بعد دعوی«    ؛برخوردار است که تبدیل به مثالی با این مضمون شده: »اول پرداخت 

 در مکانیسم اعتبارات اسنادی است. 
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تفکیک   قاعده  به  که  اعتبار  استقالل  اصل  مفهوم  نیز  آمریکا  تجارت  متحد  کد  جدید  پنجم  باب  مقررات  هم  در 

معروف است اینگونه بیان گردیده است: »حقوق و تعهدات گشاینده اعتبار در برابر ذینفع یا در برابر شخص معرفی 

یا توافقی است که اعتبار اسنادی از آن ناشی شده   شده مطابق اعتبار اسنادی، از وجود، اجرا یا عدم اجرای قرارداد

تشکیل می را  اسنادی  اعتبار  مبنای  و یا  متقاضی  بین  متقاضی و  بین گشاینده و  توافقات  یا  قراردادها  از  اعم  دهد، 

باشد«. الزم به ذکر است که اصل استقالل اعتبار در این مجموعه قواعد، از جمله آثار مقتضای ذات  ذینفع مستقل می 

اسنادی می  گونهاعتبارات  به  آن فیباشد  که شرط خالف  یا  ای  اسنادی  اعتبار  قرارداد  مابین طرفین موجب بطالن 

 گردد.منطبق ساختن آن با ماهیت عقد دیگری غیر از اعتبار اسنادی می 

به   راجع  ملل  کنوانسیون سازمان  اعتبارنامهنامهضمانت در  و  استقالل های مستقل  مفهوم اصل  به  نیز  های تضمینی 

این کنوانسیون مقرر گردیده است: »از نظر این کنوانسیون، تعهد ضامن/گشاینده   3اعتبار اشاره شده است. در ماده

برابر ذینفع: )الف نفوذ قمستقل است در جاییکه تعهد ضامن/گشاینده در  به ( به وجود یا صحت و  یا  پایه  رارداد 

باشد؛ )ب( تابع هیچ شرط یا تعلیقی که در تعهدنامه دیده نشود،  وجود یا صحت و نفوذ تعهدنامه دیگر وابسته نمی

های  ای که در شمول فعالیت یا تابع هیچ فعل یا واقعه آینده و محتمل به استثنای ارائه اسناد یا چنان عمل یا واقعه

ده باشد«. همچنین در این کنوانسیون بیان گردیده است که تعهدنامه التزامی مستقل به  ضامن/گشاینده قرار بگیرد، نش

 آید. حساب می

ای است که در نتیجه انعقاد اگرچه مبنای تقاضای متقاضی اعتبار از بانک گشاینده اعتبار برای گشایش اعتبار، بدهی

بانک گشاینده اعتبار در برابر ذینفع نسبت به پرداخت    قرارداد پایه در برابر ذینفع اعتبار ایجاد شده است، اما تعهد

وجه اعتبار، هیچ ارتباطی به دین متقاضی در اثر قرارداد پایه ندارد و بلکه تعهدی کامالً مستقل و برگرفته از خود  

 (  470 :1387) رفیعی ، باشد. تعهد بانک گشاینده از قراداد گشایش اعتبار نیز جدا و مستقل است.اسناد اعتبار می

می پایه  قرارداد  از  اعتبار  گشاینده  بانک  کامل  بیگانگی  موجب  پایه،  قرارداد  از  اسنادی  اعتبار  این  استقالل  و  شود 

شود وجهی که معادل ثمن معامله پایه است را به ذینفع اعتبار بپردازد به این معنا نیست  موضوع که بانک متعهد می

ه های اجرایی ناشی از رابطها و ضمانت ده است. بنابراین، ایرادها و دفاعیهکه به یکی از طرفین معامله پایه تبدیل ش

 وی قابل استناد نیست.  پایه نیز در مقابل بانک یا علیه

ای جهت تسویه دین ناشی از  با توجه به جریان اصل استقالل اعتبار در اعتبارات اسنادی، اعتبار اسنادی صرفاً وسیله

دهد. در که این اسناد مستقالً تعهدی را بر دوش گشاینده اعتبار نسبت به پرداخت قرار میباشد و بلقرارداد پایه نمی

این روش، ذینفع اعتبار اسنادی همین که شرایط شکلی مندرج در اسناد اعتبار را رعایت نماید، محقّ در مطالبه وجه  

کلی انطباق اسناد ارائه شده با مفاد  اعتبار بوده و از سوی دیگر، پرداخت کننده وجه اعتبار همین که به صورت ش

 اعتبار را مالحظه نماید و بر این اساس اقدام به پرداخت وجه اعتبار نماید، تعهد خود را به درستی ایفا نموده است. 

استقالل اعتبار در اعتبارات اسنادی نه تنها ریشه در ایجاد کارآیی در این روش پرداخت دارد، بلکه ریشه در ماهیت  

اعتبار و    هایفعالیت  اقدام به گشایش  اعتبار  تقاضای متقاضی  به  بنا  ابتدا  بانک در همان  آنکه  بانکی دارد. توضیح 

نماید و در ادامه در مسیر ایفای تعهد خود، صرفاً به انطباق شکلی اسناد  تنظیم شروطی برای پرداخت وجه اعتبار می

اعتبارنامه   با توجه به شرایط مندرج در خود  به مسائل ماهوی فیارائه شده  مابین متقاضی و ذینفع توجه کرده و 

 کند. ورود نمی

2123 
ی

 ذ
ق

قو
ح

ر 
ی ب

اد
سن

ر ا
تبا

اع
ي 

ض
قا

مت
ي 

تگ
کس

رش
 و

ير
تأث

ع 
نف

 

 



نمی نیز  اعتبار  گشاینده  دفاعیهبانک  و  ایرادها  مطرح  تواند  متقاضی  و  او  میان  اعتبار،  گشایش  قرارداد  در  که  هایی 

کارمزد   پرداخت  عدم  همچون  ایرادهایی  نماید.  استناد  ذینفع  برابر  در  را  اعسار  است  یا  اعتبار  گشایش  از  ناشی 

متقاضی اعتبار، وقوع تهاتر، فسخ قرارداد گشایش اعتبار به سبب وجود یکی از خیارات قانونی و غیره. هیچ یک از  

وصف   یا  استقالل  اصل  اساس  بر  نیست.  ذینفع  برابر  در  اعتبار  تعهد  ایفای  از  بانک  امتناع  مجوز  فوق  ایرادهای 

ه اعتبار به صرف ارائه اسناد به ظاهر مطابق با مفاد و شرایط اعتبار با مطالبه وجه اعتبار تجریدی، تعهد بانک گشایند

اعتبار   استقالل  اصل  مانع جریان  این صورت،  در  که  ثابت شود  تقلب وی  اینکه  مگر  است،  مواجه  ذینفع  توسط 

 شود.  اسنادی شمرده می

 نظریه انطباق دقیق اسناد  -2-3

هموار  اعتبار  تعهد  ارائهایفای  به  منوط  ظاهری ه  مطابقت  احراز  و  بانک  سوی  از  اسناد  بررسی  منطبق،  اسناد  ی 

ی آن شود و عالوه بر ارائهآنهاست. انطباق اسناد با اعتبار به صرف تطابق ظاهری در شکل و محتوا محدود نمی

 د اعتبار باشد. بایست از حیث زمان ارائه، شخص ارائه دهنده و مکان ارائه نیز منطبق با مفاذینفع می

سی جاری در  یکی از اصول اسا اصل انطباق دقیق اسناد ارائه شده توسط ذینفع اعتبار با شروط مندرج در اعتبارنامه، 

اعتبارات اسنادی بانک  5ماده  باشد. وفق  می  حقوق  اسناد مییو. سی. سی، عملکرد  د و در باشها بر اساس ظاهر 

نمایند. ضرورت جریان اصل انطباق دقیق، از باب ضرورت ای نمیخدمات مداخلهیا   محتوای آنها در خصوص کاال

بین تجاری  قراردادهای  در  از حقوق خریداران  بالمللی میحمایت  اقدام  که  آنکه خریداری  توضیح  انعقاد  باشد.  ه 

نماید، اقدام به تقاضای گشایش اعتبار نسبت  المللی و پذیرش روش پرداخت اعتبار اسنادی میقرارداد تجاری بین

نماید که در غالب موارد نه آن را دیده، نه کاالی موضوع قرارداد را از نزدیک رؤیت نموده و نه ای میبه فروشنده

کنار اینکه پرداخت  ی اخالقی و اعتباای از وجههاینکه سابقه ری فروشنده دارد. بدین منظور ضروری است تا در 

مبنایی می روابط  از  گرفته  نشأت  ایرادات و دعاوی  از  ذینفع مصون  به  اعتبار  در  وجه  اعتبار  پرداخت وجه  باشد، 

ه و گواهی  صورتی انجام بگیرد که مفاد اسناد ارائه شده به لحاظ ظاهری منطبق با اسناد ارائه شده همچون بارنام

 ( 37: 1394) عبدالصمی ، سالمت کاال باشد.

اصل مزبور بیانگر آن است که اسناد ارائه شده از سوی ذینفع به بانک باید دقیقاً منطبق بر شرایط و حدودی باشد  

که در اعتبارنامه تصریح شده، به طوری که کوچکترین مغایرت برای بانک کافی است تا از پرداخت وجه اعتبار در  

 ابر اسناد خودداری کند. بر

بانک این اصل  اعتبارنامه اسنادی  برابر  با شروط مندرج در  ارائه شده  اسناد  ارزیابی شکلی دقیق مفاد  به  ها مکلف 

ارائه  باشند و محق در ردّمی به پرداخت در صورت  نامنطبق و همچنین مکلف  اسناد  برابر  ی  درخواست متقاضی 

می  منطبق  که  اسناد  خریداری  بنماید،  نامنطبق  اسناد  برابر  در  اعتبار  وجه  پرداخت  به  اقدام  بانک  چنانچه  باشند. 

می خود  حقوق  حفظ  برای  بوده  اعتبار  گشایش  تمتقاضی  از  بانک،  تقصیر  اثبات  با  بانک  تواند  که  وجوهی  أمین 

 پرداخته است، خودداری نماید.

شده با شرایط اعتبار اسنادی منطبق نباشند، از قبول آنها ها در صورتی که اسناد ارائهیو. سی. پی، بانک  16وفق ماده  

ن دارند. در همیخودداری کرده،  اسناد را تا دریافت قبول متقاضی یا دریافت دستورهای بعدی نزد خود نگاه می

دارد که  یو. سی. پی، مقرر می  14نبودن انطباق جزء به جزء، بند ت ماده  ها و الزامیرابطه و با هدف کاهش مغایرت
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نیازی به تطبیق بند به بند از سوی بانک نیست و اما نباید تناقضی میان اطالعات مندرج در همان اسناد، سایر اسناد  

   اعتبارنامه وجود داشته باشد.   تصریح شده در اعتبارنامه و یا خود

 نفع  بر حقوق ذی اعتبار اسنادی ب(تأثیر ورشکستگی متقاضی 

 پایه معامله به نسبت  استقالل اصل از تجاری، اسناد  سایر مانند اسنادی، اعتباراتهمانگونه که پیشتر بیان گردید؛  

 تجاری سند متعهد  تا شده بینیپیش تجاری اسناد سودمندی و کارایی حفظ منظور به ویژگی این  .کنندمی  تبعیت 

 از است  شده صادر  آن از ناشی تعهد انجام  برای نیز اسنادی اعتبار که پایه قرارداد ایرادهای به استناد با نتواند

با  خالی شانه خود تعهدات  با خود روابط از نظر قطع اسنادی اعتبار گشاینده بانک ویژگی،  این به  توجه کند. 

اما در این میان امکان دارد متقاضی اعتبار اسنادی    .دارد مسئولیت پرداخت  اعتبار، نفعیذ  مقابل در اعتبار متقاضی

نفع اعتبار ، بر حقوق ذیت که آیا ورشکستگی متقاضی اعتبارشود این اسد. حال سوالی که مطرح میورشکست شو 

این سؤال  گذارد؟  اثر می  به  پاسخ  اسنادی« می»  بررسی  به ابتدا  برای  اعتبارات  در  انتقال خطر  این    درپردازیم.  اثر 

اعتبار اسنادی بدان علت در معامالت تجاری بین المللی رواج یافته که رتبه اعتباری و    :بیان داشت خصوص باید  

طرف بر  پرداخت  به  اعتبار  متقاضی  )ذی  توانایی  ذیمعامله  برای  یا  نیست،  شده  شناخته  اعتبار(  اعتبار  نفع  نفع 

باشد. کارکرد اعتبار اسنادی آن است که کلیه خطرات عدم پرداخت از سوی متقاضی را از دوش رضایت بخش نمی

عات راجع  شود وظیفه تحصیل اطالسازد. اعتبار اسنادی باعث می نفع اعتبار برداشته، و متوجه گشاینده اعتبار میذی

به وضع مالی خریدار از دوش فروشنده برداشته شده و بر دوش بانک گشاینده که تخصص بیشتری در انجام آن  

با افتتاح اعتبار به نفع فروشنده، خطر مواجهه با ورشکستگی خریدار از دوش فروشنده برداشته  دارد، گذاشته شود.  

امتیاز اصلی اعتبار اسنادی تجاری آن است که اعتبار  در واقع  د.  یابشده، و به دوش بانک گشاینده اعتبار انتقال می

این جایگزینی، فروشنده دیگر الزم نیست خود را    یگرداند. در نتیجهبانک گشاینده را جایگزین اعتبار خریدار می

نام و معتبر که غالباً  نگران مالئت مالی خریدار ببیند، بلکه به جای آن به اعتبار و مالئت مالی یک شخص صاحب 

اتکاء می بانک تجاری است،  نیز میخود    حقیقتاً کند.  یک  ارزیابی مالئت و خوشفروشنده  به  یا  توانست  حسابی 

ای هستند تقاضی اعتبار دست پیدا کند، اما از آنجا که غالب گشایندگان اعتبار، بانکها و مؤسسات مالیبدحسابی م

تر انجام خواهند داد. به هر  باشند، ایشان این وظیفه را کارآمدتر و اقتصادیکه در کار ارزیابی اعتبار اشخاص می

ای اعتبار،  گشایش  قرارداد  از  اعتبارنامه  استقالل  اصل  تحصیل حال،  از  ناتوانی  خطر  که  دارد  پی  در  را  نتیجه  ن 

نفع اعتبار. بنابراین، گشاینده اعتبار  شود، نه از سوی ذیبازپرداخت مبلغ اعتبار از متقاضی توسط بانک تحمل می

ضی باید از همان آغاز ارزیابی درستی از اعتبار مالی متقاضی اعتبار داشته باشد، و مبلغ اعتبار را پیشاپیش از متقا

. گشاینده اعتبار پس را کافی نداند  اسناد حملصرفاً  ای کافی از او اخذ نماید، و  دریافت کند یا برای این امر وثیقه 

اعتبار اسنادی شکل گرفت، یک تعهد مستقلی در برابر ذی آنکه رابطه  نفع به عهده دارد. مطابق قواعد عمومی  از 

زیان و  مخاطرات  در  قراردادها،  متعهد  که  خطر  هایی  جمله  از  است،  مواجه  آنها  با  خود،  تعهد  اجرای  راستای 

 ورشکستگی متقاضی اعتبار در بحث حاضر، باید خود متعهد گردد، نه آنکه آنها را بر دوش شخص دیگری بیاندازد

 .  ( 242: 1390) نیاسری ، 

ذی به  نسبت  اسنادی  اعتبار  که  متقاضی  هنگامی  ورشکستگی  گردید،  تشکیل  بینفع  بانک اعتبار  تعهد  بر  تأثیر 

نفع خواهد بود. گشاینده اعتبار ممکن است در این حال، در وصول طلب خویش از دارایی  گشاینده در برابر ذی
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متقاضی اعتبار با دشواری مواجه باشد، اما این خطری است که گشاینده با افتتاح اعتبار آشکارا آن را بر دوش گرفته  

 است.  

پرداخت توقف  »پرداخت مرجح«اصل  منع  و  اسنادی  10ها  اعتبارات  در    :به طلبکاران ورشکسته در  که  سوالی 

آیا در صورت ورشکستگی  اینجا مطرح می که  این است  به ذیشود  پرداخت وجه  اعتبار )خریدار(،  نفع متقاضی 

اعتبار )فروشنده( با برخی از اصول حقوق ورشکستگی، به ویژه اصل توقف پرداختها و اصل منع پرداخت مرجح  

 ؟رسد یا خیرمیبه طلبکاران ورشکسته معارض به نظر 

پس از ورشکستگی گروهی است که معتقدند    مخصوصدو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول  در پاسخ به این سؤال  

و با    است پرداخت مرجح به یکی از طلبکاران متقاضی ورشکسته  ،  نفع اعتبار، پرداخت وجه به ذیمتقاضی اعتبار

پرداختی را باطل  چنی  ،اعمال اصل تساوی طلبکاران این خصوص می  اند.کرده   قلمدادن  از در  به آراء برخی  توان 

به   اقدام  گردید  باعث  که  کرد  اشاره  آمریکا  متحده  ایاالت  کشور  دادگاههای  جمله  از  آیین  دادگاهها  از  استفاده 

و   فوری  به ذیدادرسی  پرداخت وجه  بر عدم  مبنی  موقت  دستور  قرار  از  صدور  پس  تا  نمایند  رسیدگی نفع  آن 

گرفته   بانک  وماهوی صورت  اقدام  این  البته  پذیرد.  نهایی صورت  تکلیف  دستور  تعیین  قرار  صدور  بر  مبنی  ها 

دادگاههای مزبور برای    انتقادات بسیاری را در دکترین حقوقی و بین حقوقدانان و اندیشمندان در پی داشت.  ،موقت 

 اقدام خود حداقل سه دلیل را در نظر داشتند: 

اول ذی  :دلیل  به  گشاینده  بانک  توسط  اعتبار  وجه  می پرداخت  سبب  مزبورنفع  بانک  مطالبه   ،شود  جهت  طلبی 

رایی ورشکسته بیابد. از نظر دادگاه، این واقعیت که بانک گشاینده از متقاضی اعتبار جهت  بازپرداخت نسبت به دا

شود در صورت پرداخت وجه اعتبار،  توثیق استیفای طلب خود بابت بازپرداخت، وثیقه اخذ کرده است، باعث می 

اعتبار از محل دارایی متقاضی  نفع  گردد، و این یعنی پرداخت مرجح به ذی  اضافهبه یکی از طلبکاران دارای وثیقه  

 ورشکسته، هر چند به نحو غیر مستقیم است.  

نفع که در رابطه خود با متقاضی اعتبار یک  نفع، این خواهد بود که ذینتیجه جواز پرداخت وجه به ذی  دلیل دوم:

طلب او همانند  با  بلکه  نگرفته،  قرار  نسبت طلب  به  دریافت طلب  قاعده  تابع  است،  دارای  طلبکار عادی  که  کاری 

 تواند تمام طلب خود را دریافت دارد، رفتار شود. وثیقه است، و استثنائاً در حدود مبلغ مال مورد وثیقه می

بانک گشاینده اعتبار به هنگام انعقاد قرارداد تقاضای اعتبار با متقاضی، مالی از اموال   ، به گمان دادگاه  و دلیل سوم:

قاضی را به وثیقه گرفته است. طلبی که بانک جهت بازپرداخت از متقاضی دارد، طلبی معلق است که در صورت  م

اضی در اثر پرداخت وجه به  نفع منجز شده، و به تبع منجز شدن طلب گشاینده از متقپرداخت مبلغ اعتبار به ذی

 نفع، بانک جهت مطالبه طلب خود بابت بازپرداخت، آن حق وثیقه را به اجرا خواهد نهاد. ذی

 
10. Preferential Payment or Preferential Transfer 
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معتقدند:   دارند و  نظر مخالف  به ذی  وجه  پرداخت اما گروه دوم  بانک  از  توسط  اعتبار  متقاضی  نفع  دارایی  محل 

ح تلقی شده، و در نتیجه باطل به شمار آید. در حقیقت، اعتبار اسنادی به معنای  ورشکسته نیست که پرداخت مرجّ

انشاخاص، عمل حقوقی متقاضی ورشکسته  که  نیست  اعتبار  ای  گشاینده  تعهد  اسنادی،  اعتبار  بلکه  باشد،  کرده  ء 

اعتبار از محل دارایی خود گشاینده در صورت رخداد تعلیقات معینی   نفع مبنی بر پرداخت مبلغاست در برابر ذی

به ذی اعتبار  پرداخت وجه  لذا،  است.  اعتبار مشخص شده  در  پرداخت  که  نباید  را  متعهد  بانک  توسط  اعتبار  نفع 

ح انگاشت، و بر اساس اصول حقوق ورشکستگی )اصل بطالن پرداخت مرجح به یکی از طلبکاران ورشکسته  مرجّ

دارایی    که از  مالی  پرداخت،  این  اثر  در  زیرا  کرد؛  قلمداد  باطل  است(،  طلبکاران  تساوی  بر مصلحت  مبتنی  خود 

پردازد، از  نفع مییابد، بلکه هنگامی که بانک وجه اعتبار اسنادی را به ذینفع انتقال نمیمتقاضی ورشکسته به ذی

و این پرداخت با  ارایی مدیون )متقاضی ورشکسته(،  د  دهد، نه از محلمحل دارایی خود این تأدیه را صورت می

طلب«  نسبت  به  ورشکسته  دارایی  تقسیم  متقاضی    11»اصل  ورشکستگی  حالت  در  ندارد.  منافات  طلبکاران  میان 

اعتبار، پس از آنکه گشاینده اعتبار تعهد ناشی از گشایش اعتبار اسنادی را که تعهد خویشتن است، ایفاء کرد جهت  

بازپ به متقاضی ورشکسته رجوع خواهد کرد. در واقع پرداخت وجه  اعمال حق  به عنوان طلبکار  رداخت خویش 

به ذی گشاینده  از سوی  نمیاعتبار  را  متقاضی  در فرض ورشکستگی  ذینفع  تقدم  دیگر  توان سبب  بر  اعتبار  نفع 

یش اعتبار به نفع او، ، پس از گشانفع اعتبارطلبکاران متقاضی ورشکسته در وصول طلب خویش دانست؛ چراکه ذی

برای استیفای طلب خویش دو بدهکار در اختیار دارد، و پرداختی که در این فرض صورت گرفته، از سوی بدهکار  

پذیرفته   صورت  خریدار(  همان  یا  اعتبار  )متقاضی  ورشکسته  بدهکار  نه  و  اعتبار(  گشاینده  )بانک  غیرورشکسته 

 است.  

 نتیجه 

بین   معامالت  مهمدر  از  یکی  عنوان  به  معامله  وجه  پرداخت  شیوه  اساسیالمللی،  و  مراحل  ترین  و  اصول  ترین 

گیرد. طبیعی است که هر کدام از طرفین با بررسی و  قرارداد است و از دیدگاه طرفین مورد تجزیه و تحلیل قرار می 

ترین روش را از نظر حفظ مطلوب  های خود سعی بر آن دارد کهدر نظر گرفتن کلیه جوانب و امکانات و توانایی

 حداکثر منافع خود، به طرف مقابل تحمیل کند. 

بررسی به  توجه  اسنادیبا  اعتبارات  آمده؛  بعمل  این رشته   های  نظران  قبول عموم صاحب  مورد  روشی مطمئن و 

مکانیسم، اصل    اصل در اینمهمترین  رساند.  به حداقل میاز کلیه جهات  باشد و مشکالت خریدار و فروشنده را  می

-ای قابل توجه است که می استقالل اعتبارات اسنادی است که در واقع سنگ زیرین آن است، اهمیت آن به اندازه

توان ادعا کرد علیرغم وجود تمام ارکان دیگر تشکیل دهنده، بدون وجود این رکن مکانیسم اعتبار اسنادی مفهومی  

های خود یعنی پرداخت تضمین شده و مصون ترین ویژگیی از مهمنخواهد داشت زیرا بدون آن اعتبار اسنادی یک

 دهد.از هرگونه ایراد را از دست می

بررسی  دیدگاه  دو  هر  گرفتن  نظر  در  تحقیق حاضر،  شده  با  به ذیدر  وجه  پرداخت  آیا  اینکه  بر  اعتبار  مبنی  نفع 

اسنادی پس از ورشکستگی متقاضی اعتبار اسنادی امکان دارد یا خیر؟ و اینکه در صورت مثبت بودن پاسخ؛ آیا  

 
11. Pro Rate Distribution Rule 
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منع »پرداخت مرجح« به طلبکاران ورشکسته تعارض دارد یا خیر؟ باید    ها وپرداخت مزبور با اصل توقف پرداخت 

این نگرانی را نفع، در فرض ورشکستگی متقاضی اعتبار،  وجه به ذی  امکان منع گشاینده اعتبار از پرداخت   گفت:

نظر از حوادث ناگواری که در که اعتبار اسنادی امتیاز اصلی خود که همانا »امنیت پرداخت صرف  ایجاد خواهد کرد

رویکردی، یعنی جواز منع  . چنین  را از دست خواهد دادشود« است،  روابط دیگر مرتبط با اعتبار بعداً حادث می

نفع در فرض ورشکستگی متقاضی، حتی اگر محدود به مورد خاصی  بانک گشاینده از پرداخت وجه اعتبار به ذی

گردد، رغبت طلبکاران به قبول اعتبار اسنادی در معامالت را کاهش خواهد داد، و بدهکاران را ناگزیر خواهد کرد  

-ای برسند که زمانی به کمک استفاده از اعتبار اسنادی بدان دست می تیجهبا صرف وقت و هزینه بیشتری به همان ن

 ( 244: 1392) نیاسری ، .همچنین این رأی مطمئناً پیامدهای منفی اقتصادی در پی خواهد داشت  یافتند.

ناتوانی متقاضی اعتبار از پرداخت ایجاد شده    به عنوان تضمینیاعتبار اسنادی   به ویژه برای مواقع ورشکستگی و 

است؛ بنابراین، اگر قرار باشد در حال ورشکستگی متقاضی اعتبار که به اجرای تعهد ناشی از آن )اعتبار( احساس  

نفع پیش از  ذیت فعاالن بازار به آن اتکاء کنند چراکه  اقالنه نیسشود، دیگر این ابزار دردی را درمان نکند، عنیاز می

تاریخ توقف متقاضی با وی توافق کرده است که در هر صورت از جمله ورشکستگی متقاضی )خریدار( به حقوق  

 و طلب خود برسد. 

قرارداد گشایش اعتبار، نه گشاینده  به هر حال، با توجه به اصل استقالل معامله اعتبار اسنادی به معنای خاص از  

نفع قرار دهد، و نه تواند ورشکستگی متقاضی اعتبار را مستمسکی برای عدم پرداخت وجه اعتبار به ذیاعتبار می

نفع اعتبار گردد، یا پرداختی را که  تواند مانع پرداخت وجه توسط گشاینده به ذیتصفیه متقاضی ورشکسته می  اداره

نفع بخواهد به عنوان طلبکار ده صورت گرفته است، موضوع دعوای استرداد قرار دهد و از ذیقبالً توسط گشاین

قانون تجارت که داللت بر بطالن هر   423ماده    3عادی وارد غرماء شود. چراکه در نظام حقوقی ایران و در بند  

ایجاد »حق وثیقه عینی« پس از تاریخ  ای دارد که مالی از اموال مدیون را مقید نماید، صرفاً ناظر به بطالن  معامله

ماده   2شود. همچنین، بند  وثیقه شخصی اعم از ضمانت، اعتبار اسنادی و غیرآنها نمیشامل دادن    توقف است، و

ای که به عمل آمده باشد« دارد، تنها  فوق که مشعر بر بطالن تأدیه هر نوع قرض اعم از حال یا موجل »به هر وسیله

د که از محل دارایی خود مدیون ورشکسته پرداخت صورت گرفته باشد، نه اعتبار اسنادی که  شمول بر وسایلی دار

است. گشاینده  بانک  دارایی  محل  از  آن  وجه  می  پرداخت  نتیجه  عنوان  به  و  مجموع  صورت در  در  گفت  توان 

نفع، از قبل  چراکه ذی  نفع اعتبار پرداخت گرددورشکستگی متقاضی اعتبار، باید وجه اعتبار از سوی گشاینده به ذی

اعتبار اسنادی را برگزیده تا در صورت ورشکستگی متقاضی بتواند بدون هیچگونه   روش  ،و بر اساس قرارداد پایه

ذی متقاضی،  با ورشکستگی  باشد  قرار  اگر  و  نماید  دریافت  را  اعتبار  و مشکلی وجه  ستانده  را  نتواند حقش   نفع 

ویژگی اصلی اعتبار اسنادی که همان سهولت در دریافت وجه اعتبار است از  داخل غرماء گردد    متعاقباً مجبور شود

الملل در خصوص استفاده از آن کاهش خواهد یافت که این  دست خواهد رفت و رغبت تجار بویژه در حوزه بین

مواجه  الملل را با چالش بزرگی  امر ضربه مهلک و سنگینی بر این روش پرداخت خواهد بود و مطمئناً تجارت بین

 خواهد ساخت. 
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