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چکیده
یکی از ویژگیهای اساسی معامالت اسنادی ،استقالل این معنامالت از انرارداد پاینا و اسننادی
بودن شروط پرداخت آنها است .ذینفع اعتبارناما هنگام تقاضای پرداخت بایند اسنناد مقنرر در
اعتبارناما یا ضمانتناما را ارائا دهد .در برخی موارد اسناد ارائا شنده از سنوی ذینفنع متقلباننا
است کا تقلب صورت گرفتا ممک است بدون همکناری ینا اعنال ذینفنع توسن شن ث لا ن
ارتکاب یافتا باشد .در ای کا آیا ااعده تقلب در تقلب ش ث لا

نیز اابل اعمال اسنت ینا خینر،

دو دیدگاه مطرح شده است .گروهی اائل با ای نظرند کا در ای موارد ااعده تقلب ،اابنل اعمنال
است و باید از پرداخت وجا ممانعت با عمل آید .در مقابل ،گروه دیگر بر ای باورنند کنا ااعنده
تقلب در مقابل ذینفع بیتقصیر اابل اعمال نیست و وجا اعتبارناما باید پرداخت شود .ای مقا نا
موضع نظامهای حقوای را در ای باره بررسی و تحلیل میکند.
واژگان کلیدی :معامالت اسننادی ،اعتبنار اسننادی ،ضنمانتناما بنانکی ،اصنل انطبناق داین  ،تقلنب
ش ث لا
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 .1مقدمه
معامالت اسنادی 1شامل اعتبارات اسنادی 2و ضمانتناماهای بانکی 3است کنا ویژگنی و
ماهیت بارز ای ابزار تجاری ،اسنادی بودن آنها است .ای معامالت را از آن جهنت کنا
شرط پرداخت آنها ارائا اسنناد معنی از عنر

ذینفنع اسنت و در واانع ،عنرفی تنهنا

براساس اسناد عمل میکنند ،معامالت اسنادی مینامند .مش صا اساسی ای معنامالت
در عا م حقوق ،استقالل آنها از ارارداد پایا است .مطاب ای اصنل ،اعتبنار اسننادی از
ارارداد پایا مستقل اسنت و اینرادات ناشنی از انرارداد پاینا اابنل اسنتناد در معنامالت
اسنادی نیست .هنگامی کا ذینفع 4اسناد مقنرر در اعتبارنامنا را ارائنا دهند باننن بندون
توجا با اختالفات مطرح بی عرفی  ،چنانچا اسناد منطب بنا شنروط اعتبارنامنا باشند
موظف با پرداخت وجا با ذینفع است .اما با وجود ای  ،نسبت با این اصنل اسنتئنائاتی
مطرح شده است .مهمتری استئنایی کا همگان نسبت با آن همس

هستند ،ااعده تقلب

است کا اعمال آن میتواند مانع از پرداخت وجا با ذینفع شود .تقلنب منیتوانند توسن
سا ش ث صورت گیرد :ذینفع ،متقاضی و ش ث لا  .در حا نت اخینر ممکن اسنت
تقلب بدون همکاری و یا اعال ذینفع توس لا ن صنورت گینرد .در این مقا نا پنز از
تعیی مفهوم تقلب ش ث لا  ،دیندگاههنای م تلنف در این زمیننا مطنرح و بررسنی
میشود .پرسش اصلی در ای مقا ا آن است کنا در صنورت بنیاعالعنی ذینفنع ،تقلنب
ش ث لا

چا تألیری بر رواب عرفی دارد و آیا ااعده تقلب اابل اعمال اسنت بنرای

بررسی ای پرسش حقوق ایران ،آمریکنا و انگلنیز و کنوانسنیون آنسنیترال راجنع بنا
ضمانتناماهای مستقل و اعتبارناماهای انتظاری محور مطا عا تطبیقی ارار گرفتا است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. documentary transactions
2. documentary letters of credit
3. bank guarantee
4. beneficiary
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 .2مفهوم تقلب شخص ثالث
عر های اصلی ین معاملا اسنادی عبارتند از :ذینفع ،متقاضی و گشاینده .1با ای حنال،
در بیشتر معامالت اسنادی ،عالوه بر ای سا ش ث ،افراد دیگری نینز درگینر هسنتند.
ای اش اص را میتوان با دو گروه تقسیم کنرد :گنروه ن سنت اش اصنی هسنتند کنا
مستقیماً در پرداخت اعتبار اسنادی دخا ت دارند .برای مئال بانن پرداخنتکنننده ،باننن
تاییدکننده و بانن ابالغکنننده در این دسنتا انرار منیگیرنند ] ،1ص 112؛  ،2ص .[243
دومی گروه اش اصی هستند کا مستقیماً در اجرای پرداخنت اعتبارنامنا نقنش ندارنند،
و ی در دیگر معامالت یا فعا یتهای مربوط با معامالت اسننادی ،همکناری و مشنارکت
دارند .مئالً در اعتبارناما اسنادی ،متصندی حمنل و نقنل ،واسنطا و دلل و بیمناکنننده،
مستقیماً دخا ت ندارند ،اما میتوانند در تهیا و تدارک مدارک و اسناد لزم برای ارائا ینا
مطا با وجا اعتبارناما ،فعا یت و همکناری داشنتا باشنند ] ،1ص  121؛  ،2ص  243؛ ،3
ص .[37رفتار گروه دوم ،با عنوان اش اص لا  ،مالک است و تقلب صنورت گرفتنا از
سوی آنها با عنوان تقلب ش ث لا

المداد میشود ] ،1ص 121؛  ،2ص .[243

 .3رویکرد برخی محاکم خارجی در قبال تقلب شخص ثالث
تقلب از سوی ش ث لا  ،در پرونندههنای اعتبنارات اسننادی محناکم کنمتنر دینده
منیشنود .ااضنی استیفنسنون2در این بناره اظهنار منیدارد« :هنی مرجنع انگلیسنی و
آمریکایی با عور مستقیم در تصمیم خود با تقلب ش ث لا

با عنوان تهیاکننده سنند

مجعول ،رأی نداده است و استدلل اابل ابو ی برای البات تألیر تقلنب شن ث لا ن در
شرایطی کا اسناد ارائا شده در ظاهر منطب با شرای اعتبارنامنا اسنت ،وجنود نندارد.
بیشتر پروننده هنای تقلنب مربنوط منیشنود بنا تقلنب فروشننده در درخواسنت وجنا
اعتبارناما در مقابل مقداری کالی بیارزش ویا واتی کال معیوب اسنت و فروشننده بنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. issuing bank
2. Stephenson
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تد یز تقلب خود را پنهان کرده است» ] ،1ص .[121
بررسی برخی احکام صادر شده از محاکم خارجی نشان منیدهند کنا درخصنوص
تألیر تقلب ش ث لا  ،نظرهای متفاوتی ابراز شده است و استدللهایی در تقوینت ینا
رد ای دیدگاهها با عمل آمده است .برخی بر ای عقیدهانند کنا نبایند ااعنده تقلنب را بنا
تقلب ش ث لا

تسری داد و دامنا ااعده تقلب را گسترش داد .در مقابنل گنروه دیگنر

بر ای باورند کا باید احکام تقلب را در مورد تقلب ش ث لا ن نینز جناری دانسنت و
مانع سوء استفاده از ای ابنزار تجناری شند .در این مبحن ابتندا دو پروننده را مطنرح
میکنیم .لزم با ذکر است علیرغم تفحث ،سنابقاای از این موضنو در روینا اینایی
داخلی یافت نشد.

 .1-3دعوای یونایتد سیتی مرچنتس

1

یکی از مشهورتری دعاوی مطروح در موضو تقلب ش ث لا

در انگلستان ،دعنوای

یونایتد سیتی مرچنتز با عرفیت بانن شاهی کانادا است .در ای دعوا ،شرکت انگلیسی
گالس فایبر برای فروش ین خ تو ید فایبر گالس با ین شرکت پرویی بنا ننام شنرکت
سهامی ویترورفوئرزوس ارارداد بیعی منعقد کرد .مقرر شد لمن از عرین ینن اعتبنار
اسنادی غیراابل فسخ پرداخت شنود .شنرکت فنایبر ،کلینا حقنوق و امتینازات ناشنی از
اعتبار اسنادی را با شرکت یونایتد سیتی مرچنتز انتقال داد .مطناب انرارداد ،محمو نا
باید در دسامبر ینا پنیش از آن ارسنال منیگردیند .فروشننده پنز از تکمینل تجهینزات
موضو ارارداد ،آنها را جهت حمل برای نمایندگان حمل و نقل فرستاد و آخری مهلنت
ارسال بار را با نمایندگان حمل متذکر شد .همچنی ای مسأ ا را با آاای بیکر کنا یکنی
از خدما شرکت مسؤول بارگیری بود ،اعالم کرد .با ای هما ،کال در تاریخ  16دسنامبر
ارسال شد و رویال بانن متوجا ای تزویر شد .هنگامی کنا اسنناد جهنت مطا بنا وجنا
ارائا شد ،بانن مزبور اسناد را نپذیرفت .خواهان با جهت امتنا نناروا از پرداخنت وجنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. United City Merchants v. Royal Bank of Canada, 1979(1) Lloyd's Rep. 267.
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اعتبار اااما دعوا کرد .خواندگان در مقابل دفا کردند کا اسناد ارائا شده جعلی است.
در مرحلا بدوی ااضی موکاتا 1استدلل کرد« :چنانچا فروشندهای کا اسناد را بنا
موجب اعتبار اسنادی ارائا میکند ،خود ش صاً مرتکب تقلب شنده باشند ،ااعنده سنبب
متقلبانا ،اسنتحقاق ااامنا دعنوا را ایجناد نمنیکنند و باننن منیتوانند از پرداخنت وجنا
خودداری کند .اما معتقدم در پروندهی حاضر ،هی تقلبی از جانب فروشنده رخ ننداده و
آاای بیکر نماینده خواهان در تنظیم و صدور بارناما نبوده و در ارائا اسناد هنی تقلبنی
از جانب خواهان صورت نگرفتا است» .ای رأی در مرحلا پژوهشخواهی نقض گردیند.
دادگاه پژوهش استدلل کرد نیابتی کا متقاضی اعتبار با بانن داده است ،تنهنا نناظر بنا
ای است کا بانن وجا را در ابال اسناد اصل و صحیح بپردازد .اسناد مجعول ،مشنمول
ای دستور نبوده ،ای وااعیت کا تقلب از سوی ش ث لا

ارتکناب یافتنا ،منانع از آن

نیست کا بانن ،دفا تقلب را مطرح کند.
ااضی رد آکنر 2اظهار داشت« :اگر اسناد مجعول باشند ،واضح است کا اعتبناری
ندارند .دستورات خریدار با بانن باید چنی تفسیر شود کنا خریندار لزم دانسنتا فقن
اسناد معتبر پذیرفتا شود .ای ماهیت سند است کا مالک بررسنی اسنناد توسن باننن
است ،نا هویت صادرکننده سند» ] ،4ص173؛  ،2ص .[297-286سرانجام مجلز اعیان،
رأی دادگاه پژوهش را نقض کرد و دوباره با رأیی کا ااضنی موکاتنا در مرحلنا بندوی
داده بود ،بازگشت .رد دیپالک 3رأی داد کا ااعده تقلب در ای دعنوا اابنل اجنرا نیسنت،
زیرا تقلب را ش ث لا  ،بی آنکا ذینفع از آن مطلع باشد ،مرتکب شده است .با عقینده
وی « تعهد بانن در برابر متقاضی ای اسنت کنا کلینا اسنناد ارائنا شنده را بنا مراابنت
معقو ی بررسی کند تا مطمئ گردد کا اسناد مزبنور ،بنر حسنب ظاهرشنان منطبن بنا
شروط و تعلیقنات اعتبنار اسنت و در این صنورت وجنا مقنرر در اعتبنار را بنا ذینفنع
بپردازد» [ ،2ص.]297
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Justice Mocatta
2. Lord Justice Ackner
3. Lord Diplock
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 .2-3دعوای کوچی

فوکو1

در ای پرونده ذینفع اعتبار (کوچی فوکو) با د یل امتنا ناروا از پرداخت وجا اعتبنار علینا
بانن در دادگاه چی اااما دعوا کرد .بانن (خوانده) در مقابل ادعای خواهان با د یل ای کنا
تاریخ وااعی حمل کال با تاریخ بارناما متفاوت بود مدعی جعلی بنودن اسنناد ذینفنع شند.
همچنی عدم تطاب کیفیت کالها با ارارداد پایا را مطرح کرد .دادگاه بدوی چنی اسنتدلل
کرد« :معاملا اعتبار اسنادی از ارارداد پایا مستقل است و ذا دفا یا ادعاهنایی کنا مبتننی
بر ارارداد پایا باشند ،مورد توجا ارار نمنیگیرنند؛ مگنر آنکنا تقلبنی بنا د ینل روشن و
صریح مطرح باشد و در ای دعنوا ،مندارک کنافی و مسنتد ی در این بناره وجنود نندارد.
بنابرای بانن ملزم با پرداخت وجا با ذینفع اعتبار است» .بانن از رأی بدوی تجدیندنظنر-
خواهی و ادعا کرد با توجا با ای کا اسناد ارائا شنده ،جعلنی و متقلباننا هسنتند و کیفینت
کالها پایی بودند ،ح دارد از پرداخت امتنا کند .بنرای دادگناه دو مسنأ ا کلیندی وجنود
داشت :ای کا آیا مدارک و دلیل کافی و روش درخصنوص تقلنب وجنود دارد ینا خینر و
دیگر ای کا آیا جعل تاریخ بارناما ،تقلب مؤلر محسوب میشود یا نا
عب ارارداد میان عرفی  ،تاریخ مقرر برای حمل کال  31می  2002بنود؛ امنا کالهنا
در تاریخ  1ژوئ ارسال شده و در مت بارناما تاریخ  31منی بناعننوان تناریخ ارسنال
کالها اید شده بود .دادگاه ابل از صندور رأی ،از دادگناه عنا ی اسنتان دربناره مسنأ ا
کلیدی «تاریخ غیر وااعی حمل کال» مشورت خواست .دو نظر بیان شد .گروهی بنر این
عقیده بودند کا بانن بر مبنای جعلی بودن تناریخ بارنامنا نمنیتوانند از پرداخنت وجنا
اعتبارناما خودداری کند؛ چرا کا ذینفع در ارتکاب تقلنب مشنارکت و همکناری نکنرده و
اعالعی از ارتکاب چنی تقلبی نداشتا است .گروه دیگر بر ای نظر بودند کنا تناریخ غینر
وااعی بارناما ،با تجارت آسیب و ضرر وارد میکند و بانن گشاینده با توجا با ای کنا
اسناد ،منطب با شروط انرارداد نیسنتند حن دارد از پرداخنت وجنا امتننا کنند .بندی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kuchifuku Foods Company, China (Kuchifuku) v. Industrial Bank of Korea and Nuclear
Power Plant Sub-branch of the Bank of China (Nuclear Power) CLI.C.67389 (EN).
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ترتیب ،بدون در نظر گرفت علنم ینا همکناری ذینفنع در ارتکناب تقلنب ،جعنل در تناریخ
بارناما مانع از پرداخت وجا با ذینفع است.
سرانجام دادگاه عا ی بیان کرد کنا تناریخ جعلنی بارنامنا ،زومناً مسنتلزم تقلنب در
اعتبار اسنادی نیست و منجر با اعمال ااعنده تقلنب نمنیشنود و در این پروننده ذینفنع
مرتکب تقلب نشده و متقاضی متحمل ضرر وااعی از تاریخ جعلی بارنامنا نشنده اسنت.
ذا چنی رفتاری نباید تقلب محسوب شود و بانن ح ندارد از پرداخت وجا امتنا کنند.
عالوه بر ای  ،برای البات تقلب باید دلیل کافی و روش وجود داشنتا باشند .عناصنری
کا برای البات تقلب نیاز است عبارتند از :علم و اعال ذینفع از تقلب ،شنرکت و همکناری
وی در ارتکاب تقلب .بنابرای تقلب از سوی ش ث لا ن (منئالً متصندی حمنل و نقنل)
نمیتواند با عنوان استئنای تقلب در نظر گرفتا شود.
دادگاه تجدیدنظر با توجا با مشاوره دادگناه عنا ی رأی داد کنا بنا چنند د ینل عمنل
ذینفع متقلبانا نبوده است .اولً ذینفع کالها را بستابندی کنرده و جهنت ارسنال کنال در
تاریخ مقرر برای متصدی حمل و نقل فرستاده بنود و نینازی بنا ارتکناب تقلنب و جعنل
تاریخ بارناما نداشت .لانیاً بانن هی د یلی برای البات همکاری یا علم ذینفع ،در ارتکناب
تقلب ارائا نکرده است .لا ئاً درباره ای کا از تأخیر در ارسنال کالهنا ،متقاضنی متحمنل
ضرر اابل توجهی شده است بانن د یلی ارائا نکرده است .بنابرای باننن نمنیتوانند بنا
عنوان دفا برای عدم پرداخت ،با ای مسأ ا استناد کند ] ،5ص.[3-1
در هر دو پرونده فوق ،برخی از ایات بر ای نظنر بودنند کنا ااعنده تقلنب اابنل
اعمال نیست و در مقابل برخی دیگر ااعده تقلب را اابنل اعمنال دانسنتند .در نهاینت ،بنا
توجا با ای کا ش ث ذینفع در ارتکاب تقلب نقشی نداشتا و از ای مسأ ا مطلنع نبنوده
است ،تقلب ش ث لا

را د یلی برای اعمال ااعده تقلب ندانستا ،حکم بنا پرداخنت داده

شد.
تفنناوت در دینندگاههننا عمنندتاً بننا د یننل اخننتال

در مالحظننات سیاسننی و ااتصننادی

نظامهای ااتصادی گوناگون اسنت .برخنی از این مالحظنات عبارتنند از :درجنا اهمینت
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تجارت بی ا ملل ،حفظ استقالل اعتبارات اسننادی ،نقنش محندود باننن صنادرکنننده در
استفاده از ای اصل و اهمیت اعمال استئنای تقلب ،با گونناای کنا اسنتئنای تقلنب نبایند
وسیلاای برای ایجاد بیلباتی جدی و عدم اعتماد استفاده از اعتبنارات اسننادی شنود و
همزمان رعایت اصل استقالل نباید موجب فراهم شدن زمینا تقلب و تسهیلکنننده تقلنب
در تجارت بی ا ملل باشد .تأکید بر هرین از ای مالحظات موجنب تماینل بنا یکنی از دو
رویکرد فوق میشود.

 .4دیدگاه طرفداران تأثیر تقلب شخص ثالثث در مطالبثه وجثه
معامالت اسنادی
استدلل های گوناگونی در حمایت از پذیرش ااعده تقلب در مورد تقلب صورت گرفتا
توس ش ث لا  ،بیان شده است کا میتوان با موارد زیر اشاره کرد:
استئنای تقلب :یکی از اهدا

اول) هد

اصلی کا وضع استئنای تقلب را توجیا منی-

کند ،حمایت از باننها و متقاضیان در مقابل تقلب اسنت کنا ممکن اسنت تقلنب توسن
ذینفع یا لا

صورت گیرد و موجب خسارت با بانن و متقاضیان شنود ] ،6ص 80؛ ،7

ص .[156-154در وااع ،ای اسنتئنا بینانگر رویکنردی منعطنف نسنبت بنا اعمنال اصنل
استقالل با هد

حمایت از متقاضی است .بنر این اسناس ،اعمنال نکنردن احکنام تقلنب

نسبت با تقلب ش ث لا  ،باع عدم دستیابی با هد

اصلی استئنای تقلنب منیشنود

] ،7ص.[156
دوم) محور بودن اسناد در معامالت اسنادی :ماده 5یو .سی .پی  1600مقرر داشنتا
است :در معامالت اسنادی ،باننها با اسناد سر و کار دارند ،نا کال و خدمات یا اجنرای
تعهدی کا با سند مسجل نمیشوند .با توجا با نقش حیاتی اسناد در معنامالت اسننادی،
معیارها و ا زامات مقرر برای اسناد باید دایقاً رعاینت شنود .اسنناد ارائنا شنده توسن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Article 5, Uniform Costumes an Practices for Documentary Credits 600
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ذینفع ،عالوه بر ای کا باید منطب با شرای و ضواب مندرج در اعتبارنامنا باشند ،بایند
معتبر و وااعی و منعکزکننده حقای وااعی معاملا پایا نیز باشد .اصا ت اسنناد ،پاینا و
اساس موفقیت در معاملا اسنادی است و همی امنر ضنرورت تسنری احکنام تقلنب بنا
تقلبهای ش ث لا

را توجیا میکند ] ،1ص .[130-129

سوم) معیار بودن ماهیت اسناد :پیشنینا تناری ی تکامنل ااعنده تقلنب نشنانگر این
موضو است کا مالک در اعمال ااعده تقلنب ،ماهینت اسنناد اسنت ننا هوینت شن ث
متقلب .او ی و ادیمیتری دعوای مربوط با ااعده تقلب در آمریکنا دعنوای ا ند کمپنانی
تراست علیا لیرز تایتل و کمپانی باننن تراسنت  1اسنت .در این دعنوا ،امتننا باننن از
پرداخت با علت جعلی بودن ابض انبار ،پذیرفتا شند؛ بنا این اسنتدلل کنا «زمنانی کنا
گشاینده اعتبار مطلع است سند ارائا شده علیرغم مطابقت و صحت ظاهری ،غیرانانونی
و متقلبانا است ،میتواند سند را نپنذیرد و نمنیتنوان باننن را ملنزم بنا پنذیرفت چننی
سندی کرد» [ ،2ص.]293
ای دیدگاه در حقوق انگلیز نیز پذیرفتا شنده اسنت .در دعنوایی 2نرد دنینن بینان
داشت :هنگامی کا اسناد جعلی و متقلبانا است ینا جنایی کنا حن مطا بنا وجنود نندارد،
درخواست پرداخت از سوی ذینفع ،متقلبانا است .ذا بانن نباید پرداخنت را انجنام دهند،
بلکا باید از پرداخت امتنا کند .در دعوای دیگری 3دادگاه انگلیز اعالم کرد« :اسناد بایند
معتبر و صحیح باشد ،ای شرط در صورتی کنا اسنناد جعلنی و متقلباننا باشند ،نقنض
شده است» [ ،2ص .]293-292
همچننی بننا توجنا بننا کنوانسنیون آنسنیترال راجننع بننا ضنمانتناماهننای مسننتقل و
اعتبارناماهای انتظاری 4هنگامیکا اسناد جعلی ،متقلبانا و مزوراننا اسنت ،ااعنده تقلنب
اعمال میشود و در وااع مسأ اای کا مهم و اابل توجا است ،ماهیت اسناد ،بدون توجنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Old Colony Trust Co v. Lawyers’ Title and Bank Trust Co. (1924) 297 F 152.
2. Edward Owen Eng'g Ltd. v. Barclays Bank Int'l Ltd., (1978) 1 All E.R. 976 (C.A).
3. Etablissment Esefka International Anstall v. Central Bank of Nigeria [1979] 1 Lloyd’s
Rep, 445
4. UNCITRAL Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit
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بنا هوینت شن ث متقلنب و شن ث جاعنل اسننت ] ،4ص130؛  ،7ص155؛  ،8ص .[27
همچنی ماده  5اصالحی اانون متحدا شکل تجارت آمریکا 1مقنرر منیدارد )1« :چنانچنا
یکی از اسناد لزم مجعول یا با عور عمده مزوراننا باشند ینا پرداخنت وجنا اعتبنار در
مقابل آن سند ،ارتکاب تقلب عمده را از سوی ذینفع با زیان گشاینده اعتبار ینا متقاضنی
اعتبار تسهیل نماید ،گشاینده اعتبار بنا رعاینت حسن نینت اختینار دارد سنند مزبنور را
پذیرفتا ،وجا اعتبارناما را بپردازد یا از پذیرش ای سند و پرداخت وجا خودداری کنند.
 )2چنانچا متقاضی اعتبار ادعا کند یکی از اسناد لزم مجعول یا با عور عمنده مزوراننا
است یا پرداخت وجا اعتبار در مقابل آن سند ارتکاب تقلب عمنده را از سنوی ذینفنع بنا
زیان گشاینده اعتبار یا متقاضی اعتبنار تسنهیل منیکنند ،دادگناه صنالحیتدار منیتوانند
گشاینده اعتبار را مواتاً یا دائماً از پذیرش آن سند و پرداخنت وجنا اعتبنار در ابنال آن
منع کند یا ضمانت اجرای مشابهی را علیا گشاینده اعتبار یا اش اص دیگر اعمنال کنند».
 2مطاب ای مقررات چنانچا سند جعلی باشند بندون در نظنر گنرفت شن ث مرتکنب،
ااعده تقلب اابل اعمال است و بانن میتواند از پرداخت وجا با ذینفع خودداری کنند [،4
ص 130؛  2ص.]292
عالوه بر موارد فوق ،پرداخت بانن در برابر اسناد جعلی منجر با بیعدا تی و اخالل
در نظام پرداخت با شیوه اعتبارات اسنادی میشنود؛ زینرا اسنناد مجعنول ،فااند ارزش
تجاری و ین اطعا کاغذ بیارزش هستند؛ ] ،9ص148؛  ،10ص . [304-303
چهارم) دشواری البات دعوا :اگر برای اعمال ااعنده تقلنب نسنبت بنا تقلنب شن ث
لا  ،علم و اعال ذینفع را شرط بدانیم ،اعمال اسنتئنای تقلنب نسنبت بنا تقلنب شن ث
لا  ،با ای معنا است کا بانن و متقاضی عالوه بر البات و ارائنا د ینل دربناره وجنود
تقلب و البات آن باید علم و اعال ذینفع از تقلب را البات کنند و ای امر نسبت با باننن و
متقاضی بیگناه مشکل و ناعادلنا با نظر میرسد ] ،7ص  .[154باعنالوه ،مطناب این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1. Uniform Commerical Code (UCC
2. U.C.C, Article 5, Letters of Credit, Section 5-109. Fraud and Forgery.
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رویکرد ،اصد و نیت ذینفع اعتبارناما ،منالک تنألیر تقلنب خواهند بنود ] ،1ص .[132بنا
توجا با ای کا اصد و نیت ،اموری درونی هستند ،البات آنها مشکل و شاید بتوان گفنت
در ای خصوص غیر ممک است ] ،11ص .[147ذا اعمال ااعنده تقلنب نسنبت بنا تقلنب
ش ث لا

سبب میشود کا اولً هد

از استئنای تقلب کنا همنان حفنظ ارزش اصنل

استقالل اعتبار از ارارداد پایا است ،تأمی شود و لانیاً در رویا ایایی ،اسنتئنای تقلنب
عینیتر و آسانتر اعمال شود] ،7ص .[156
پنجم) تقسیم ریسن بی عرفینی کا بنیتقصنیر هسنتند :هنگنامی کنا شن ث لا ن
مرتکب تقلب میشود و ذینفع بیاعال اسنت ،چنا کسنی بایند این ضنرر و خسنارت را
تحمل کند بانن ،ذینفع یا متقاضی معامالت اسنادی وسنیلاای اسنت کنا بنرای ذینفنع،
اعمینان در پرداخت ایجاد میکند؛ اگرچا با افزایش اعمینان ذینفنع بنرای دریافنت وجنا،
انتقال ضمان و خطر با متقاضی بیشتر میشود .مطاب اصل اسنتقالل ،اعتبنار نامنا از
ارارداد پایا مستقل است و ای اصل توازن خطر اابل مالحظناای بنا نفنع ذینفنع ایجناد
میکند؛ اما اجرای مطل ای اصل در برخنی مواعینتهنا منجنر بنا نتیجنا غیرمنصنفانا
میگردد .با عور مئال ،هنگامی کا اسناد ارائا شده ،در ظاهر منطب بنا شنروط انرارداد
باشد ،اما در وااع متقلبانا باشد ،اعمال اصل استقالل منجر با حمایت از تقلب و شن ث
متقلب میشود ] ،12ص.[101
هد

استفاده از معامالت اسنادی ،کاهش ریسن بی عرفی معاملا است .اگرچا

در معاملننا اعتبننار اسنننادی متقاضننی و گشنناینده ،ریسنننهننای متعننار

در تجننارت را

میپذیرند ،اما اانوناً ملزم نیستند خطر اسناد متقلبانا را بپذیرنند .آنهنا براسناس اسنناد
صحیح ،وااعی و معتبر معاملا میکنند و ذینفع موظف با ارائا اسناد صحیح است و این
وااعیت کا او در ارائا اسناد جعلی حس نیت دارد ،تألیری بر ای مسأ ا ندارد .سیاسنت
ااتصادی نیز تحمیل آلار تقلب ش ث لا

بر ذینفع را توجیا منیکنند [ ، 2ص296؛ ،12

ص  .[102منطقی کنا مبننای تصنمیمگینری نهنایی در هنر دو پروننده منورد اشناره در
بندهای ابل را تشکیل میداد ارتکاب تقلب توس ش ث لا
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اگرچا وااعیت پروندهها نشان میدهد تمام افرادی کا مستقیماً در معاملا اعتبار اسنادی
درگیر هستند (بانن ،ذینفع و متقاضی) بیتقصیر بودند و متصدی حمل و نقنل (شن ث
لا ) مرتکب تقلب شده بود .تحت چنی شرایطی ،چا کسی باید ای ضرر را تحمل کنند
و اگر متصدی حمل و نقنل کالهنا را دزدینده و جنای آنهنا زبا نا ینا کنالی بنیارزش
جایگزی کرده بود و بارناماای مطاب شرای اعتبارناما تهیا منیکنرد ،چنا کسنی بایند
ضرر را تحمل میکرد
واتی ذینفع ،حمل کال و صدور بارناما را با نمایندگان حمل سپرده است خنودش
باید ضرر را تحمل کند .افزون بر ای از منظر سیاست عمومی ،تقلب شن ث لا ن بایند
مشمول استئنای تقلب شود و ذینفع زیانهای ناشی از تقلنب شن ث لا ن را بنا دوش
کشد ] ،1ص  .[133-132چنی حکم معقو ی باع میشود ذینفنع کنا بنا عنور معمنول
اسناد را از ش ث لا

تحویل میگیرد و سپز آنها را با بانن ارائا منیدهند انگینزه

یابد با دات بیشتری رفتار و اادامات لا

را بررسنی کنند ] ،7ص  .[155همچننی این

رویکرد  ،از میرات و مشکالت ناشی از البات علم ذینفع از تقلب صورت گرفتا توسن
لا

یا تبانی وی با ش ث لا

جلوگیری میکند ] ،7ص  [155بدی ترتینب ،بنا اعمنال

نکردن ااعده تقلب و پرداخت وجا با ذینفع ،وی در بررسنی اسنناد د سنرد منیشنود و
تمایل بیشتری با عدم اعال از وضعیت اسناد پیندا منیکنند ] ،7ص 156؛  ،13ص 106؛
 ،14ص .[96
ششم) ااتیای اصل انطباق دای  :اصل انطباق دای اسناد ایجاب منیکنند اسنناد ارائنا
شده جهت مطا با وجا دایقاً با شروط اعتبارناما و انرارداد مطابقنت داشنتا باشنند .در
دعاوی تقلب ش ث لا

اگر در بارناماها با تزویر ،تاریخ مقدم اید نمنیشند ینا ذینفنع

ین بارناما ارائا میداد کا تاریخ وااعی در آن ذکر شده بود ،بانن باآسانی میتوانسنت
با استناد با اصل انطباق دای اسناد ،از ابول اسنناد و پرداخنت وجنا خنودداری کنند و
ذینفع هم برای اااما دعوا علیا بانن د یلی در اختیار نداشت .نذا ااتینای اصنل انطبناق
نیز اعمال ااعده تقلب نسنبت بنا تقلنب ارتکناب یافتنا از ناحینا شن ث لا ن اسنت [،1
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ص134-133؛  ،2ص.]295-294

 .5استدالل مخالفان تأثیر تقلب شخص ثالث
در مقابل م ا فنان اظهنار منیکننند ] ،15ص 165-66؛  ،16ص  [264-262ااعنده تقلنب
هنگامی اابل اعمال است کا تقلب توس ذینفع یا ش ث دیگنری از عنر

ذینفنع ینا بنا

اعال ذینفع صورت گرفتا باشد .چنانچا فعل متقلبانا با صنورت پنهنانی توسن لنا ئی
ال جعل تاریخ وااعی حمنل توسن متصندی حمنل و نقنل بندون اعنال
صورت گیرد (مئ ً
ذینفع) ذینفع مستح دریافت وجنا اسنت ] ،17ص [ 3و تقلنب شن ث لا ن مسنأ اای
نیست کا بانن بتواند با استناد با آن از پرداخت وجا امتنا کند .اگرچا فعل متقلباننا بنا
نفع ذینفع ارتکاب یافتا ،و ی ارتکاب تقلب ،بدون همدستی و تبنانی بنا وی صنورت یافتنا
است .حتی اگر ذینفع بعد از ارائا اسناد و امتنا بانن نسبت با پرداخت وجا از متقلباننا
بودن اسناد آگاه شود ،نمیتواند خدشاای با ح مطا با ذینفع وارد کنند ] ،18ص .[169
دلیل ای گروه عبارتند از:
اول) طما با کارکرد معامالت اسنادی :اعمال تقلنب نسنبت بنا تقلنب شن ث لا ن
موجب گسترش استئنای تقلب میشود .نتیجا ای امر ،از بنی رفنت کنارایی این اسنناد
تجاری و همچنی کاهش تألیر و رعایت اصل استقالل خواهد بود ]  ،7ص .[156
اگر در هر موردی ااعده تقلب اعمال شود ای خطر بنرای تجنارت بنی ا ملنل وجنود
دارد کا اعتماد تجار با ساز و کار معامالت اسنادی از بنی بنرود؛ چنرا کنا این امکنان
وجود دارد کا با صر

ین تقلب کوچن از ناحیا ش ث لا

بدون ای کا ذینفنع از آن

مطلع باشد یا همکاری داشتا باشد از پرداخت وجا با وی جلوگیری بنا عمنل آیند .این
امر باع ایجاد بیاعتمادی با ای ابزار در عرصا تجارت میشود.
دوم) مغایرت با ضرورت البات تقلب :رویا حقوق ااتصادی دربناره د ینل تقلنب این
است کا د یل تقلب باید باوضوح ،آشکار ،بدون شن و تردید البات شنود ]  ،18ص .[46
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عالوه بر ای  ،ارائا د یل در رویا دادگاهها و حقوق نوشتا (خصوصناً در حقنوق اروپنا)
مستلزم ای است کا د یل تقلب باید بدون واسطا اااما شود [ ،19ص .]265
در حقوق انگلیز د یل تقلب باید روش باشد و با گوناای البات شود کنا توضنیح و
تفسیر دیگری جز استئنای تقلب ممک نباشد .همچنی هویت شن ث متقلنب در صندور
حکم تقلب مؤلر است و فق در صورت ارتکاب تقلب از سوی ذینفع ااعده تقلنب اعمنال
میشود ] ،20ص .[258
در دعوای کوچی فوکو ،دادگاه عا ی کشور چی بیان داشت« :برای البات تقلنب بایند
دلیل کافی و روش وجود داشنتا باشند .عناصنری کنا بنرای البنات تقلنب نیناز اسنت
عبارتند از :علم و اعال ذینفع از تقلب ،و شرکت و همکاری در ارتکاب تقلب .ذا با توجنا
با ای کا البات تقلب از سوی لا
تقلب از سوی ش ث لا

با صنورت مسنتقیم و بالواسنطا امکنانپنذیر نیسنت

(مئالً متصدی حمل و نقل) نمیتواند با عنوان اسنتئنای تقلنب

در نظر گرفتا شود [ ،5ص.]2
سوم) متیرر شدن متقاضی از جعل :متقاضی باید از جعل صنورت گرفتنا متحمنل
ضرر شود و با صر

تقلب ش ث لا

بدون اعال ذینفع نبایند ااعنده تقلنب را اابنل

اعمال بدانیم؛ چرا کا باع نوعی بیلباتی در معنامالت بنی ا ملنل منیشنود .در دعنوای
کوچی فوکو ،دادگاه عا ی استدلل کرد بانن د یلی دربناره اینراد ضنرر اابنل توجنا بنا
متقاضی ناشی از تأخیر در ارسال کالها ارائا نکنرده اسنت و ذینفنع هنی تقصنیری در
تاریخ غیر وااعی بارناما نداشتا است .بنابرای بانن نمیتواند باعنوان دفا بنرای عندم
پرداخت ،با ای مسأ ا استناد کند ] .[5عالوه برای  ،اعمنال ااعنده تقلنب موجنب اربنانی
کردن ذینفع در مقابل تقلب ش ث لا

میشود ]  ،8ص3؛  ،7ص 156؛  ،20ص.[259

چهارم) بررسی اسناد :با موجب مقنررات حناکم بنر معنامالت اسننادی ،باننن فقن
موظف است ظاهر اسناد را بررسی کند و مسؤو یتی در ابال بررسی انانونی ینا جعلنی
بودن اسناد ندارد و فراتر از ظاهر نمیتواند با بررسی اسناد بپردازد [ ،21ص . ]64
همچنی بانن باید اسناد را در ظر

مدت متعار
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دو یا سا روز بانکی برای بررسی اسناد ارائا شده کافی است [ ،18ص .]55ینو .آر .دی.
جی 1758و یو .سی .پی  600مهلت  5روزهای را برای بررسی اسناد تعیی کنرده اسنت.
چنانچا تعهد صحت و اصا ت اسناد را بر ذینفع تحمیل کنیم با بانن اجازه داده میشود
کا فراتر از بررسی ظاهری اادام کند و دوره زمانی بیشتری بنرای بررسنی و پرداخنت
اسناد نیاز بداند و در نتیجا از سرعت و کارایی این اسنناد کاسنتا منیشنود ]  ،22ص
.[ 5-22
پنجم) اصل انطباق دای  :در دعوای مرچنتز ،مجلز اعیان انگلیز ای دیندگاه را ات ناذ
کرد کا گشاینده نسبت با پرداخت اعتبارناما ین وظیفنا انراردادی در مقابنل متقاضنی
دارد .تعهد اراردادی بانن در برابر متقاضی اعتبار ای است کا کلیا اسناد ارائا شنده را
با مراابت معقول بررسی کند تا مطمئ گردد اسناد مزبور بر حسب ظاهرشان منطب با
شروط و تعلیقات اعتبار هستند و در ای صورت وجا مقرر در اعتبارنامنا را بنا ذینفنع
بپردازد .ذا تا زمانی کا تقلب و جعل در ظاهر اسناد مش ث نشده است و ظاهر اسنناد
منطب با شروط اعتبارناما است ،ذینفع مستح دریافت وجا از گشاینده اسنت (هرچنند
با وااعیت اختال

دارند و اظهناراتی متقلباننا و مجعنول هسنتند) و در این صنورت تنا

هنگامی کا در ظاهر تقلب آشکاری البنات نشنده اسنت ذینفنع متقلنب نیسنت و مسنتح
دریافت وجا است .در مقابل منتقدی بینان کنردهانند این دیندگاه ،دیندگاه متقاعندکنننده
براساس حقوق اعتبارات اسنادی نیست ،ای گفتا صحیح نیست کا بانن در مورد شکل،
کفایت ،صحت ،اصا ت ،جعل یا آلار اانونی هر سندی متعهد و مسنؤول نیسنت و ذینفنع
هم مسؤو یتی در رابطا با صحت و اعتبار اسناد ندارد؛ آنهم با دو د یل:
اول ای کا ارائا اسناد معتبر و صحیح جزئی از ارارداد متقاضی و گشاینده اعتبار با
ذینفع اعتبار است.
دوم ای کا استئنای تقلب تنها نسنبت بنا کسنانی کنا مسنتقیم ًا بنا معاملنا اعتبنارات
اسنادی در ارتباط و درگیر هستند اعمال میشود ،نا افرادی کا با عور غیر مسنتقیم در
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)1. Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG 758
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ایجاد سند و معاملا اسنادی درگیر هستند.
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 .6تحلیل دیدگاه نظامهای حقوقی
همانعور کا بیان شد دو دیدگاه در میان حقواندانان مطنرح اسنت کنا در ادامنا حقنوق
ایننران ،انگلننیز ،آمریکننا و کنوانسنیون آنسنیترال راجننع بننا ضننمانتناماهننای مسننتقل و
اعتبارناماهای انتظاری را نسبت با دو دیدگاه مطرح ،مورد بررسی ارار میدهیم.

 .1-6نظامهای موافق با اعمال قاعده تقلب
مطنناب منناده  5اصننالحی اننانون متحدا شننکل تجننارت آمریکننا و منناده  19کنوانس نیون
آنسیترال راجع با ضمانتناماهای مستقل و اعتبارناماهای انتظاری ،اگر اسنناد جعلنی و
متقلبانا باشد بدون در نظر گرفت هویت ش ث متقلب ،ااعده تقلب اعمال میشود؛ چنرا
کا ماهیت اسناد ارائا شده مالک است ،نا هویت شن ث متقلنب .بنند  109-5از مناده 5
اصالحی اانون متحدا شکل تجارت آمریکا مقرر میدارد )1« :چنانچا یکی از اسنناد لزم
مجعول یا با عور عمده مزورانا باشد  . . .گشاینده اعتبار با رعاینت حسن نینت اختینار
دارد سند مزبنور را پذیرفتنا و وجنا اعتبارنامنا را بپنردازد ینا از پنذیرش این سنند و
پرداخت وجا خودداری کند».
کنوانسیون آنسیترال راجع با ضمانتناماهای مستقل و اعتبارنامناهنای انتظناری در
بند  1ماده  19مقرر داشتا است )1« :هرین از اسناد اصل و صحیح نبوده یا مجعنول ینا
مزورانا باشد».
در هر دو مقرره فوق از اسناد بدون توجا با ش ث مرتکب صحبت شده است .نذا
ارتکاب تقلب از سوی ش ث لا

بدون اعال ذینفنع موجنب عندم اعمنال ااعنده تقلنب

نمیشود .عالوه بر دو نظام فوق ،حقوق ایران نیز در ای گروه ارار منیگینرد .در نظنام
حقوای ایران ،اانون خاصی حاکم بر اعتبارات اسنادی تجناری و ضنمانتناماهنا تندوی
نشده است .در سال  1372ایران با یو .سی .پی ملح شده اسنت [ ،23ص]80؛ امنا این
مقررات نیز درباره تقلب سنکوت کنرده و این موضنو بایند بنر مبننای حقنوق داخلنی
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کشورها حل شود و از آنجا کا در حقوق کشنور منا مقنررات خاصنی در زمیننا تقلنب
وجود ندارد باید بر اساس اواعد و اصول حقوای ،مسأ ا بررسنی شنود .بنا اسنتناد بنا
اواعد حقوای از جملا ااعده لضرر ،ااعده نقض غرض ،منع سوء استفاده از حن  ،نظنم
عمومی و اصول حقوای میتوان ااعده تقلب و حکم آن را است راج و استنباط کننیم .در
ارتباط با تقلب ش ث لا ن و النر آن بایند وضنعیت اسنناد و تنألیر اصنا ت اسنناد را
بررسی کرد .در ای باره ماده  1283اانون مدنی در تعریف سند با معنای خناص مقنرر
میدارد« :سند عبارت است از هر نوشتا کا در مقام دعوا یا دفا اابل استناد باشد» .بنر
عب ای تعریف د یلی سند محسوب میشود کا دارای دو شرط باشد )1 :نوشتا باشند؛
 )2در مقام دفا یا دعنوا اابنل اسنتناد باشند [ ،24ج ،1ص ]276و چنانچنا جعلینت سنند
البات شود از اعداد دلیل خارج منیشنود [ ،25ص .]402نذا بنا اسنتناد بنا این منوارد
مننیتننوان گفننت در حقننوق ایننران مانننند آمریکننا و کنوانسننیون آنسننیترال راجننع بننا
ضمانتناماهای مستقل و اعتبارناماهای انتظناری ،ماهینت سنند منالک اسنت ننا هوینت
ش ث متقلب و زمانیکا مجعول بودن سند البات شود ااعده تقلب اعمال میشود.

 .2-6نظام مخالف با اعمال قاعده تقلب
حقوق انگلیز ،ااعده تقلب را با رسمیت شناختا است؛ اما مقنررات مندونی دربناره این
ااعده نندارد و آن را صنرف ًا در روینا اینایی حقنوق انگلنیز منیتنوان یافنت .مطناب
معیارهننای اعمننال شننده در رویننا ایننایی البننات تقلننب بسننیار مشننکل اسننت .در وااننع
دادگاههای انگلیز ین رویا محدود و انعطنا ناپنذیر را نسنبت بنا اعمنال ااعنده تقلنب
برگزیده اند .از آنجا کا استئنای تقلب در حقوق انگلیز مستلزم تقلب در حقوق کنام ل
است ،تقلب باید کامالً آشکار و روش البات شود .باعالوه ،اصد ذینفع در ارتکاب تقلنب
مالک است و اگر ذینفع در ارتکاب تقلب همکاری ینا اعنال نداشنتا ،اعمنال ااعنده تقلنب
امکانپذیر نیست .ذا در فرض مورد بررسی کا تقلب توس ش ث لا
همکاری وی صورت میگیرد ای ااعده اابل اعمال نیست.
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 .7نتیجهگیری
تقلب در معامالت اسنادی ممک است از سوی ش ث لا

ارتکاب یابد .ای موضو بنا

مصا ح و حقوق چند گروه ارتباط پیدا می کنند و بایند تعناد ی مینان این مصنا ح ایجناد
شود .همانعور کا مالحظا شد ،در ای خصوص دو دیدگاه وجود دارد .هی ینن از این
دیدگاهها ،انعطافی از خود نشان نمیدهند .مطاب یکی از رویکردها با البات تقلب و جعل
در اسناد ،ااعده تقلب اعمال میشود .در مقابنل رویکنرد دیگنر حتنی در صنورت البنات
تقلب از ناحیا ش ث لا  ،ااعده تقلب را اابل اعمال نمیداند .مطاب این رویکنرد تنهنا
در صورتی کا بتوان اعال ذینفع از تقلب را البات کرد ،ااعده تقلنب اابنل اعمنال خواهند
بود و با توجا با ای کا علم و اصد امر دروننی اسنت ،البنات آن مشنکل و شناید امنری
محال باشد .در نتیجا چنانچا تقلب از ناحیا ش ث لا

صنورت گرفتنا باشند ،ااعنده

تقلب اعمال نمیشود .با نظر میرسد ای دیدگاه با مصلحت و نظم عمومی از ین سنو و
از سوی دیگر با منافع و حقوق بانن و متقاضی در تیاد است.
بنابرای چنانچا تقلب از ناحیا ش ث لا

البات شود .دادگاههنا بایند چنند مسنأ ا را

بررسی کنند :ای کا آیا ذینفع از ارتکاب تقلب مطلع بوده است ویا در ارتکناب آن مشنارکت
داشتا است .همچنی تقلب ش ث لا

تألیر اابل تنوجهی دارد ینا خینر .در صنورتی کنا

تقلب مؤلر بود نهایتاً رفتار ذینفع ناآگاه را بر مبنای رفتار ش ث متعار بررسی کننند و
معیار نوعی را منالک بداننند .اگنر ذینفنع مطناب رفتنار ینن فنرد متعنار عمنل کنرده و
مراابتهای لزم و مورد نیاز را بنا عمنل آورده باشند ،ااعنده تقلنب را نبایند اابنل اعمنال
دانست؛ اما اگر اادامات متعار را انجام نداده باشد ،باید ااعده تقلب را اابل اعمنال بندانیم.
در ای صورت میتوان بی منافع بانن و متقاضی و ذینفع تعادل برارار کرد.

 .8منابع و مآخذ
[1] Xiang. G, The Fraud Rule in the Law of Letters of Credit: A Comparative
Study, Kluwer Law International, 2002.
93

... مرتضی شهبازی نیا و همکار ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مطالعه تطبیقی تأثیر تقلب

 «مطا عا تطبیقی در مورد ااعده تقلنب و معینار آن،] گائو ایکز یان و روس بوکلی2[
.1386 ،36 ش، مجلا حقوای، ترجما ماشاهلل بنانیاسری،»در حقوق اعتبار اسنادی

[3] Ericsson. H, “Securing Export Payment – Particularly with Focus on
China”, Master’s thesis, Jönköping International Business School
Jönköping University, 2005.
[4] Gutteridge. H. C. and Megrah. M, The Law of Bankers' Commercial
Credits, 7th ed, London: Europa Publications Limited, 1984.
[5] Civil Judgment of the Higher Court of Jiangsu Province of PRC, Tribunal
No. 3, Final Judgment, No. 52 , 2003. http://www. lawinfochina. com
/display. aspx?lib=case&id=368#
[6] Harfield. H, Bank Credits and Acceptances, 5th ed, New York: Ronald,
1974.
[7] Zhang. Y, Approaches to Resolving the International Documentary
Letters of Credit Fraud Issue, Publications of the University of Eastern
Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 15,
2011.
[8] Zhang. Y, “Evaluation of documentary letter of credit fraud exception
rules in China”, Journal of International Banking Law and Regulation,
2014.
[9] Mallaya. S, “Documentary Credit Law”, PhD dissertation, School of
Legal Studies Cochin University of Science and Technology, 2007.
[10] Debattista. C, “Performance Bonds and Letters of Credit: a Cracked
Mirror Image,” Journal of Business Law, JUL, 289-305, 1997.
[11] Gillies. P & Moens. G; International Trade and Business Law, Policy
and Ethics, Australia: by Cavendish Publishing Pty Limited, 2006.
94

... مرتضی شهبازی نیا و همکار ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مطالعه تطبیقی تأثیر تقلب

[12] Browne. J, “The fraud exception to standby letters of credit in Australia:
Does it embrace statutory unconscinability?” vol. 11, Bond Law
Review98, 1999.
[13] Tóth. Z, “Documentary Credits in International Commercial Transactions
with Special Focus on the Fraud Rule”, PÁzmÁny PÉter Catholic
University Doctoral Degree Program of the Faculty of Law and Political
Sciences, Athens/Budapest, 2006.
[14] Smith. G. W, “Irrevocable Letters of Credit and Third Party Fraud: The
American Accord”, 24 Virginia Journal of International Law 55, 1983.
[15] Davis. A. G, The Law Relating to Commercial Letters of Credit, London:
Wiley, Vol. 28, No. 2, Mar 1965.
[16] Ellinger. E. P, “Fraud in Documentary Credit Transactions”, J. B. L.
258, 1981.
[17] Mark. W, “Documentary Credits and Fraud: English and Chinese Law
Compared”,J. B. L. , Mar, 155-170, 2004.
[18] Longwa Kayembe. G, “The Fraud Exception in bank Guarantees”,
Master’s thesis, University of Cape Town, 2008.
[19] Bertrams. R, Bank Guarantees in international trade, 3rd ed, Kluwer law
international, 2004.
[20] Jack. R, et al Documentary Credits, 4rd , Tottel Publishing, 2009.
[21] Turner, P S. “Notices of Discrepancy and Requests for Waiver under
UCP 500 - What's the Problem?” In DC Insight Vol. 10, No. 3, 2004.
[22] Lazar. S, Letters of Credit: the law and Current Practice, Toronto:
Carswell Legal Publications, 1989.

. سنی. یادداشتی بر مقررات متحدا شنکل اعتبنارات اسننادی (ینو، محمد،] نهاوندیان23[
95

مرتضی شهبازی نیا و همکار ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مطالعه تطبیقی تأثیر تقلب ...

پی ،)600انتشارات کمیتا بازرگانی بی ا مللی.1373 ،
[ ]24کاتوزیان ،ناصر ،البات و د یل البات ،ج ،1تهران ،میزان.1380 ،
[ ]25حیاتی ،علی عباس ،آیی دادرسی مدنی در نظم حقوق کننونی ،چ ،2تهنران ،مینزان،
.1390

96

