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 ماهیت معامالت اسنادي از منظر رویه قضایی

 *فرشته گروئی
 1/78/7991: تاریخ پذیرش                    64/1/7991: تاریخ دریافت

 چکیده

 را آن کننید  می عمل اسناد براساا اسنادی تنها اعتبار و بانکی یمانتنامه در طرفی  که آنجا از
از ای  جهت حائز اهمیت است  معامالت ای  ماهیت حقوقی شناخت. اند نامیده اسنادی معامالت

 ، دارای ماهییت قیراردادی  (نادی و ییمانتنامه بیانکی  اعتبار اسی ) تأسیس حقوقی دو ای  اگر که
اصول، قواعد، تفسییر و دریافیت قصید مشیترک     ) براساا قراردادهاها، شناخت زوایای آن دنباش

با توجه به مقیررات قیانونی عقید     دناگر در قالب عقود معی  قابل شناسایی باش واست  (طرفی 
در مییان حقوقیدانان   . دنی تمیالی را دار مربوط، قابییت تکمیل شیدن و رفیع اختالفیات اح    معی 

نسیبت بیه ماهییت ییمانتنامه     در رویه قضایی نییز  . نظریات فراوانی پیرامون ای  دو وجود دارد
های مربوط به اعتبارات اسنادی نیز گویای آن است  بررسی پرونده. بانکی هماهنلی وجود ندارد

قانون  78اند و صرفاً ماده  ادی نشدهکه قضات محاکم عمدتاً وارد بحث ماهیت قرارداد اعتبار اسن
معنا است که ماهیت قرارداد اعتبار اسینادی را   اند و ای  بدان مدنی را مستند رأی خود قرار داده

 .اند قانون مدنی پذیرفته 78در قالب ماده 

یمانتنامه بیانکی، روییه قضیایی، ماهییت حقیوقی، اعتبیار اسینادی، معیامالت          :واژگان کلیدي
 .اسنادی

  

                                                                                                                             
 .خوارزمی ه دکتری حقوق خصوصی دانشلاهآموخت دانش *

fereshtehgoroui@ymail.com 
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 دمهمق

ناپیذیر در حقیوق تجیارت     های بانکی و اعتبارات اسینادی بیه بخیش جیدایی     یمانتنامه

المیییی   های ساخت و قراردادهیای فیروش بیی     المیل و حقوق داخیی بویژه در پروژه بی 

 هیای  تئیوری  بیسیتم،  قیرن  آییاز  همیان  از. (Kelly-Louw, 2015, p. 197)انید  تبدیل شده

 بیشیتر . شید  آیاز صادرکننده بانک پرداخت تعهد وجیهت و تبیی  برای مبتکرانه مختی،

 از کمیی  تعیداد  و انید  بیوده  قیراردادی  هیای  جنبیه  بر تمرکز با ها، نظریه یا رویکردها ای 

. (Chandra Biswas, 2011, p. 6)انید  رفته پیش مذاکره قابل ابزارهای به استناد با ها تئوری

المیییی حتیی ارائیه     های بیی   پرداخت ریم استفاده وسیع از روش اعتبار اسنادی در عیی

بررسی پیشینه اعتبار اسینادی میدرن،   . تعریفی دقیق از اعتبار اسنادی امر آسانی نیست

تفاوت میان ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی را با دیلر ابزارهای استفاده شده در تجارت 

را نشیان  المییی شیامل ابزارهیای قابیل تبیدیل بیه پیول نقید و قراردادهیای فیروش           بی 

ای اعتبیار را بیه التیزام و تعهید پرداخیت تعبییر        عیده . (Alavi, 2016, p. 110)دهید  میی 

اعتبیار   ،تعدادی از نویسندگان. (Raymond, 2001, p. 2 & Chuah, 2009, p. 436)اند نموده

، بیوکیی  .گیائوایکس یانی ، روا پیی   )انید  کردهتعری، « وسییه یا ابزار پرداخت» عنوان هرا ب

 ییک  آن موجیب  به که است سندی اسنادی برخی دیلر اعتباراتاز نظر (. 989، ص7906

 اسیناد  ارائیه  قبیال  در نفیع  ذی بیه  راوجهیی   پرداخت مشتری، درخواست براساا بانک

اعتبار اسنادی  ،برخی از نویسندگان (.Guttering, 2005, p. 471)گیرد می برعهده مشخص

 صیاحب حسیاف، متقاییی   )واردکننیده   موجیب آن  بیه » که اند را قراردادی تعری، نموده

 (نفیع  ذی)دهد ثم  را به صیادرکننده   دستور می (اعتبار ةبانک گشایند)به بانک  (اعتبار

واسیطه دیلیری    ییا بیه   مجرد ارائه اسناد مقرر، مسیتقیماً  اعتبار به ةگشایند بانک. بسردازد

نده صیادرکننده واقیع اسیت، ثمی  را بیه صیادرکن       کیه در کشیور   (بانک معرفیی شیده  )

در حقوق داخیی نیز معادل همی  تعیابیر   .(766-766، صص7906، ایمانوئل تی)پردازد می

ای از نویسیندگان، اعتبیار را بیه التیزام و تعهید پرداخیت تعبییر         عیده . کار رفته اسیت  به

از نظر برخی دیلر، اعتبار اسنادی سیندی اسیت کیه     7(.740، ص7996شیروی، )اند نموده

 برخی از نویسیندگان (. 646، ص7906صادقی، )گویند هم می L/Cن اختصار به آ معموالً به

                                                                                                                             
 .69ص ،7914 بوالحسنی، و 764، ص7918؛ مزینی، 67ص ،7911کاشانی، : ک.برای توییحات بیشتر ر .7



 ماهیت معامالت اسنادي از منظر رویه قضایی 9397 ستانزم، 96فصلنامه قضاوت، شماره 
 

9 

آخیری   (. 66، ص7917مهربیان،  )انید  نمیوده  تعری، قرارداددر قالب  اعتبار اسنادی را نیز

، اعتبیار  6در میاده   7(688یو سیی پیی  )های یکنواخت اعتبار اسنادی  نسخه عرل و رویه

تی با هر نیام و توصییفی کیه ییرقابیل     هرگونه ترتیبا: کند گونه تعری، می اسنادی را ای 

عنوان تعهد قطعی بانک صیادرکننده در مقابیل ارائیه مطیابق      رو به برگشت است و از ای 

 6.شود درنظر گرفته می

 تعریی،  توصییفی  و نیام  هیر  به 4«ترتیباتی» به را اسنادی اعتبار 9درواقع یو سی پی،

 واگیذار  کشیورها  داخییی  وقحقی  بیه را  اسنادی اعتبارات حقوقی ماهیت تحییل و نموده

ع، در میان اندیشیمندان  قرارداد است یا ایقااسنادی  اعتبار درخصوص اینکه .است نموده

را قرارداد عنوان کنید   آن از اینکهنیز  یو سی پی مقررات .نظر وجود دارد اختالل حقوقی

اسییر  های بانکی بیه حقیوق اییران نییز تف     از تاریخ ورود یمانتنامه 6.نموده استاجتناف 

هیایی جهیت گنجانیدن ایی  سیند در       متعددی از ای  سند تجاری شده اسیت و تیالش  

المیییی، در حقیوق    بر دکتری  بیی   عالوه. های قانون مدنی و عقود معی  شده است قالب

رو  از ایی  . ایران نیز مویوع عقدی یا ایقاعی بودن یمانتنامة بانکی مطرح گردیده اسیت 

المییل در   ی  ماهیت حقیوقی ایی  دو نهیاد تجیارت بیی      ای  نوشتار در پی بررسی و تبی

منظیور ابتیدا    باشد و بدی  حقوق داخیی و عمدتاً در رویه قضایی و محاکم دادگستری می

به ماهیت اعتبار اسنادی از دیدگاه حقوقیدانان پرداختیه و پیس از آن، دییدگاه محیاکم      

هییت حقیوقی   کنید و سیسس ما   دادگستری را نسبت به ایی  نهیاد حقیوقی تبییی  میی     

یمانتنامه بانکی را از دیدگاه اندیشمندان حقوق بیان نمیوده و نهایتیاً بیه آرای محیاکم     

                                                                                                                             
1. Uniform Customs and Practice for documentary credit (ucp 600). 
2. UCP 600 Art 2: “Credit means any arrangement ,however named or described ,that is 

irrevocable and there by constitutes a definite under taking of the issuing bank to honour a 

complying presentation”. 
ق با منطب 71/9/7994ریالی شورای پول و اعتبار مصوف -ماده یک دستورالعمل اعتبار اسنادی داخیی 6-7 بند. 9

هرگونه ترتیبیاتی کیه دربرگیرنیده تعهید     »: در تعری، اعتبار اسنادی آورده است 688یو سی پی  6تعری، ماده 

 9و در بنید  « .باشد پذیر بانک گشاینده مبنی بر پذیرش پرداخت در قبال ارائه اسناد مطابق می قطعی و برگشت

اعتبار اسنادی که بیه  »: است مقرر نموده «الیری-اعتبار اسنادی داخیی»ماده یک دستورالعمل در معنی عبارت 

نفیع آن، در داخیل    هیای میرتبط، متقاییی و ذی    گردد و مقصد کاال و یا خدمت، اقامتلاه بانک ریال گشایش می

 .«مرزهای جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران واقع است
4. Arrangement. 

 .پرداخته خواهد شددر مباحث آتی به ای  مویوع . 6
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دسیت آمیده را    دادگستری پیرامون ماهیت حقوقی یمانتنامه بانکی پرداخته و آرای بیه 

 .نماید تحییل و تبیی  می

 ماهیت اعتبار اسنادي. 9

 خیورد،  چشیم میی   در آثار تحقیقاتی بهبعضاً که باید یادآور شد که برخالل آنچه  نخست

ی قرارداد تقایای گشایش اعتبار میان متقایی و بانیک گشیاینده   امعن اعتبار اسنادی به

بایید   .در معنای عام باشداسنادی تواند جزء عمییات اعتبار  قرارداد می ه ای اگرچ ،نیست

از موییوع   بحث ماهیت حقوقی قرارداد تقایای گشایش اعتبیار اسینادی   د کرد کهیتأک

 امجز ، نفع التزام گشاینده در برابر ذی یعنی صمفهوم خا به ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی

 عقید  و حواله عقد وکالت، عقد مانند عقود اذنی ازجمیه معی  عقود با را آن برخی .ستا

 عقید  و جعالیه  عقید  ماننید  عقود مشارکتی با را آن دیلر برخی و اند کرده مقایسه یمان

 اسنادی اعتبار دستورالعمل بنابر که)اواخر برخی قرارداد گشایش اعتبار را  ای  و مضاربه

معنیای   بیه ( باشید  استصناع و یا جعاله میی  و مرابحه ریالی، در قالب یکی از عقود-داخیی

قرارداد اعتبار اسنادی در مفهوم خاص تیقی کرده و در تحییل ماهیت اعتبار اسنادی بیه  

معنیای عیام، از ترکییب چنید رابطیه حقیوقی تشیکیل         اسنادی به اعتبار. اند بیراهه رفته

 :گردد می

 .گیرد نفع، که براساا رابطة پایه شکل می رابطة حقوقی متقایی و ذی -7

رابطة حقوقی متقایی و بانک گشاینده، که به قیرارداد گشیایش اعتبیار موسیوم      -6

 .است

معنیای خیاص    اسینادی بیه  نفع، که به اعتبیار   رابطة حقوقی بانک گشاینده با ذی -9

 .گردد اطالق می

ریالی شورای پول و اعتبیار  -الزم به ذکر است که دستورالعمل اعتبار اسنادی داخیی

عنوان قرارداد گشایش اعتبار  ، عقود جعاله و مرابحه و استصناع را به66/1/7994مصوف 

بیی  بانیک و    منظور ما از ماهیت اعتبار اسنادی، رابطة سوم یعنی رابطه. ذکر کرده است

رییالی  -اما در ابتدا عقود ذکر شده در دستورالعمل اعتبار اسینادی داخییی  . نفع است ذی

طیور مختصیر    جهت روش  شدن مویوع و تطبیق با مقیررات اعتبیار اسینادی ارزی بیه    

معنیای خیاص    گیردد و پیس از آن بیه بررسیی ماهییت اعتبیار اسینادی بیه         بررسی میی 

 .پردازیم می
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دسوتورالعمل   در شوده  معرفوی  عقوود  اعتبار اسنادي بر گشایش ماهیت قرارداد. 9-9

 ریالی-اعتبار اسنادي داخلی

 گشیایش  عقیدی  مبنیای  رییالی، -داخییی  اسینادی  اعتبار دستورالعمل سوم فصل مطابق

 براسیاا  7.اسیت  شده معرفی استصناع و جعاله و مرابحه عقد اسنادی داخیی، سه اعتبار

متقاییی  بیه  صرفاً قصد ارائه خدمت نده بانک گشای چنانچهدستورالعمل مزبور،  74ماده 

از موییوع اعتبیار   نظیر   لصیر  ،داشیته باشید  را گشایش اعتبار اسنادی داخییی  قالب در 

مطیابق  . دایی مگشایش اعتبار اسنادی داخیی منعقید ن له قرارداد جعا، تواند با متقایی می

رخواست متقاییی،  اساا درب ه،کنند که بانک گشایش مواردی دردستورالعمل،  76ماده 

از عقود مرابحیه   یکیمورد از  سبی، است حکی وی را نیز داشته باشد ملقصد تأمی  ما

 آن، گشیایش  زمیان  در داخیی اسنادی اعتبار چنانچه مویوع. یدامن هفادتو استصناع اس

 صیورت  مرابحه عقد برپایه داخیی اعتبار اسنادی گشایش باشد، خدمت یا موجود کاالی

 گردد می منعقد مرابحه عقد و متقایی، کننده گشایش بانک بی  صورت ی ا در .پذیرد می

 براسیاا  را ییا خیدمت   و کیاال  شیده  تمیام  بهیای  کننیده،  گشایش بانک آن موجب به که

ییا   مبیی   افیزودن  بیا  و رسیاند  میی  متقایی اطالع به نفع، ذی سوی از صادره فاکتور پیش

 بیه اقسیاط   اقسیاطی،  یا دفعی نسیه ،نقدی صورت به آن را سود، عنوان به ایافی درصدی

 کنید و  میی  واگذار متقایی به معی  سررسیدهای یا سررسید در یا ییرمساوی و مساوی

 اسینادی  اعتبیار  موییوع  چنانچه یادشده، دستورالعمل از همی  ماده 6 قسمت براساا

 هنبود موجود نفع ذی نزد داخیی اسنادی گشایش اعتبار زمان در که باشد کاالیی داخیی،

 استصیناع  عقد برپایه داخیی اعتبار اسنادی گشایش باشد، آینده در آن ساخت مستیزم و

 منعقد استصناع عقد و متقایی، کننده گشایش بانک بی  صورت ای  در .پذیرد می صورت

 مبیی   قبال دریافیت  که در شود می متعهد کننده گشایش بانک آن موجب به که گردد می

 به متقایی معی  زمانی دوره در را موردنظر کاالی آن، در مندرج شرایط طبق و قرارداد

 .دهد تحویل

عنیوان قالیب قیراردادی گشیایش اعتبیار،       جعاله، مرابحه و استصناع بیه  پذیرش عقد

چراکه در ای  نوع عنوان یک روش پرداخت تغییر داده است؛  اعتبار اسنادی را بهماهیت 

                                                                                                                             
 .71/9/7994ریالی مصوف -دستورالعمل ناظر بر اعتبار اسنادی داخیی 76و  74اد وم .7



 ماهیت معامالت اسنادي از منظر رویه قضایی 9397 ستانزم، 96فصلنامه قضاوت، شماره 
 

6 

 ومرابحیه  )شیود و در معیامالت پاییه     از روش پرداخت، خود بانک نییز وارد معامییه میی   

و ابتدا کاال را تمی یک نمیوده و سیسس همیراه بیا سیود بیه         طرل قرارداد است( استصناع

و از طرفی در ای  نوع از اعتبار اسینادی، بانیک تعهید خیود را      نماید متقایی منتقل می

ییو  ات که مطیابق مقیرر   درحالی .نفع یا فروشنده کرده است موکول به انجام تعهدات ذی

 متقاییی و  بی  که دیلری پایه قرارداد براساا اسنادی اعتبار گشایش قرارداد ،سی پی

 کننیده  گشیایش  بانیک  و شیود  می انجام است، گرفته شکل (فروشنده و خریدار) نفع ذی

از سیوی   اسیناد ارائیه شیده    براسیاا  و صیرفاً  نیدارد و  پایه قرارداد در گونه دخالتی هیچ

 اسینادی  اعتبیار  بیه پرداخیت وجیه    ا مفاد و شرایط اعتبار، اقداممطابقت آنها ب و نفع ذی

 کننیده  گشایش بانک به متقایی داخیی، اسنادی اعتبار گشایش قرارداد اما در نماید، می

 درخواست مطابق را آن موردنظر، بانک خدمات یا کاال درخواست از پس و نموده مراجعه

 فروشد خریدار متقایی می به معینی سود قبال در و کرده خریداری فروشنده از مشتری

 .وجود ندارد UCP اسنادی اعتبارات متحدالشکل مقررات با شیوه ای  در هیچ تطابقی که

 معناي خاص ماهیت اعتبار اسنادي به. 9-1

 از ماهییت  گونیاگونی  حقوقی تفاسیر ایران، تجاری عرصه به اسنادی اعتبار ورود تاریخ از

 قیرارداد،  نیوع  ایی   بیا  برخیورد  در بیانکی  هیای  روییه  که ای گونه به است آمده عمل به آن

 .اند کرده ارائه و ابراز مغایر نظرات آن، حقوقی تبی  در و گاهی متفاوت

تجیاری و قیرارداد فیروش اسیناد،     اسیناد  های میان اعتبار اسنادی با  ریم مشابهت به

  دو نهیاد تطیابق   ایی  کیدام از  با هیچ ،عنوان یک نهاد و ماهیت مستقل اعتبار اسنادی به

اسیتفاده   ولی در مسیر تکامیی اعتبار اسنادی، از قواعد حاکم بر ای  دو نهاد ،کامل ندارد

انقالف اسالمی، اعتبیارات   پیروزیدر ایران پیش از (. 689، ص7901مسعودی، )شده است

گردید، اما پس از پییروزی انقیالف و    تیقی می قانون مدنی 78اسنادی تحت شمول ماده 

 78احیاناً زیر سؤال رفیت  میاده    و 7966قانون عمییات بانکی بدون ربا در سال  تصویب

چراکیه   ؛درگرفیت  های جدیدی در مورد ماهیت حقوقی ای  قراردادها بحث ،قانون مدنی

در  ای از حقوقدانان، قانون عمییات بانکی بدون ربا تنها عمییات بیانکی را  مطابق نظر عده

عقید جعالیه و مضیاربه از مقبولییت      ،مییان  در ایی   .سیت دان قالب عقود معی  مجاز می

امیا ایی  عقیود نییز در میورد اعتبیار        (.767، ص7901مسیعودی،  )شد بیشتری برخوردار

به قرارداد تقایای گشایش  ای ارائه ننموده و ناظر توجیه حقوقی ،مفهوم خاص اسنادی به
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یر نییل بیه سیرمنزل    هیایی کیه در مسی    ناکامی ةدر نهایت در نتیج. اعتبار اسنادی است

تحیییل  نظر هم ایی  عقییده را ارائیه نمودنید کیه       از صاحبان یمقصود حادث شد، بعض

عیدم  فاییده بیوده و    بیی در قالب عقود معی  بحث عبث و ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی 

گونیه   های ای  رساند؛ زیرا اوصال و ویژگی منصه ظهور می ها را به گونه قالب برازندگی ای 

 (.19، ص7918اخالقی، )انلارد باری را نادیده میاسناد اعت

در اعتبار اسنادی تعهیدی حاصیل    نفع ذیمیان گشاینده و  ةاگر بسذیریم که در رابط

ی از انواع خدمات بانکی یکعنوان  را باید صرفاً به سنادیاعتبارات ا کهاین شده است، بیان

تعهید و     است که ای ای پرسش ،درنتیجه .صرفاً حذل صورت مسئیه استمعرفی کرد، 

التزام چه نوع عمل حقوقی است؟ آیا قرارداد است و از قواعد عمیومی قراردادهیا پییروی    

توانیم به پرسشی که در طول آن  مثبت باشد می پرسشپاسخ ای   که صورتیدر ؟کند می

که آیا اعتبار اسنادی در زمیره عقیود معیی  اسیت ییا      است آن ای   قرار دارد بسردازیم و

 .قانون مدنی است 78ماده  مشمول

ة مدار توصیی، رابطی   چیز دائر در مورد ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی که پیش از هر

 انلیسیتان و کشیورهای  در حقوق  .نظر وجود دارد اختالل ،نفع است بانک گشاینده و ذی

 ,Ellinger)عنوان قرارداد توصی، شده است دو طرفی تیقی و به ای رابطهای  رابطه  امریکا

2001, p. 222) ،طرفیی   بیژیک و هینید آن را عمییی ییک    کشورهای که در حقوق درحالی

 (.Houtte , 2002, p. 27)اند کرده دانسته و ایقاع تیقی

تعهیدی کیه   »: شیود  گونه تعری، می در حقوق معاصر ای  «طرفی تعهد یک»اصطالح 

نفیع   آن را بیه  طیرل  وجود آورد، یعنی قصد و رییای ییک   انشایی آن را بهفقط یک اراده 

تعهد و التزامی که ایجادش بیه اراده ییک شیخص    »عبارت دیلر  و به« دیلری ایجاد کند

مورد بحث « ایقاع»توان در چارچوف  را می« طرفی تعهدات یک»در حقوق اسالم . «است

هرحیال در   اصطالح ایقاع مختص به حقوق اسالمی است، اما بهکه بدیهی است  .داد قرار

، 7919قنیواتی،  )دارد ال شیبیه آن وجیود   وشیته و نییز در نظیام کیام     ن کشورهای حقوقِ

کاتوزییان،  )نظیر وجیود دارد   در نظام حقوقی ایران، درباره پذیرش ایقیاع اخیتالل  (. 94ص

بیا   عنوان ییک ایقیاع تعهیدآور    تحییل حقوقی اعتبار اسنادی بهو پذیرش ( 46، ص7906
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 7.ای همراه است مشکالت عدیده

مقتضیی تحیییل حقیوقی آن در     اسینادی  اعتبار گیری حوه شکلرسد که ن نظر می به

نفیع نییز    گییرد و ذی  عهیده میی   نفع بیه  قبال ذی بانک تعهدی را در زیرا ؛قالب عقد باشد

کیه توسیط اتیاق بازرگیانی      6اعتبیارات اسینادی   هیای یکنواخیت   هیا و روییه   مطابق عرل

بیول ییا رد آن را دارد و   ، حیق ق اعتبیار اسیت   ن گردیده و نوعاً حاکم بیر المییی مدوّ بی 

 .دگرد صورت رد، اعتبار منتفی میدر

نفیع   به تر اعتبار اسنادی باید در قالب تعهد ممک  است تصور شود که تحییل صحیح

گشیایش اعتبیار و   ة کننید  درخواسیت ی  ب ولیهکه در قرارداد ا امعن عمل آید بدی  ثالث به

مبیی    سند پرداخت به مبنی بر صدور (نفع اعتبار ذی)نفع ثالث  بانک گشاینده، تعهدی به

تأمل دیلری نییز در آن دییده    نکات قابل. مشخص توسط بانک درنظر گرفته شده است

 .گردد شود که به دو نکته در زیر اشاره می می

رابطه حقوقی ناشی از درخواست گشایش اعتبیار، ییک رابطیه    نکته اول آن است که 

گشایش  ه درخواستکبی ت،یاز شده باشد نیسصورت ابتکاری آ قراردادی که به حقوقی یا

حسیب میورد خرییدار ییا      اعتبار خود در مقام اجرای تعهد ناشی از قرارداد پایه است که

درخواست گشایش اعتبیار و پرداخیت    کنندگان را متعهد به کارفرما و یا دیلر درخواست

 ةکنند ای  درخواستبنابر .نفع نموده است اعتبار به ذی از طریقیه مبی  مویوع قرارداد پا

تعهد مستقیم خود در قبال فروشنده یا پیمانکار و جهیت   ، در مقام ایفایرگشایش اعتبا

ة از رابطی  ییی چنیی  تحیی  .پایه، درخواست گشیایش اعتبیار نمیوده اسیت     اجرای قرارداد

عیالوه موجیب    به. گشایش اعتبار و بانک، گره از مشکل باز نخواهد کرد ةکنند درخواست

اجیرای تعهید اصییی انجیام      ه در مقیام کی تعهیداتی را   یاهمه اعمال حقوقی شود که  می

 (اجرای یک قیرارداد اصییی پیمانکیاری    مانند قراردادهای فرعی منعقده جهت)شوند  می

دهد و هیم بیا روح مقیررات قیانون      دست نمی راهکاری به هم کهنفع ثالث بدانیم  تعهد به

نفیع   عمل طرفی  قرارداد حیاوی شیرط بیه    نفع ثالث که استقالل تعهد به مدنی در مورد

 .را در خود دارد، چندان سازگار نیست ثالث

                                                                                                                             
 ؛61، ص7914ی، ن؛ زمیانی فراهیا  946، ص7901، چ؛ لنلیری 766، ص7994 ،آقیامیری : ک.برای مطالعه بیشتر ر. 7

 .46، ص7907رجبی،  و 08ص .7918؛ اخالقی، 90، ص7916 افتاده،
2. UCP: uniform customs and practices for documentary credit. 
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تعهید ناشیی از    ،در اعتبار اسینادی چنانکیه قیبالً اشیاره شید     نکته دوم ای  است که 

کننیده   د و منفک از قرارداد پایه و قرارداد بانیک بیا درخواسیت   مجر  یک تعهد ،اعتبارنامه

نفیع   ذی یک از قراردادهای فوق در مقابل به ایرادات هیچتوان  همی  جهت نمی به است و

نفیع ثالیث و    تعهید بیه   قرارداد حاوی بی  استقالل ای  درجه از انفکاک و. تاستناد جس

اعتبیاری   تردیید در فیرب بیی    بیی  متصور نیست و ،نفع ثالث خود شرط متضم  تعهد به

اعتبیار و توسیط    آن بیی تبیع   اسیت نییز بیه    نفع ثالث قرارداد، شرطی که متضم  تعهد به

 اسیتناد نیسیت، امیری کیه درخصیوص تعهید موییوع        نفع شرط قابیل  شخص ثالث ذی

هرحیال،   به. سادگی قابییت جمع ندارد به ،آن استقاللو با وص،  اعتبارنامه متصور نیست

موجب شده است کیه   همی  گستردگی اختالفات ناظر به ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی

تبیی  عقد ییا ایقیاع بیودن     جای توصی، ماهیت اعتبار و خود به اول ةیو سی پی در ماد

نام ببیرد تیا از    7«ترتیبات پرداخت» عنوان آن، مویوع را مبهم گذارده و از اعتبار تنها به

حقیوقی مییی،    هیای  مویوع به نظیام  های حقوقی مصون مانده و با ارجاع اختالفات نظام

براساا ییو سیی پیی بیدون نلرانیی از       های کشورهای بیشتری را متقاعد به عمل بانک

 (.68-69، صص7999جنیدی، )های حقوقی محیی بسازد مغایرت با نظام

 یانشیا  گرچه ممک  است با توجه به ابرازز مباحث قبیی به ای  نتیجه رسیدیم که اا

طرفیی ییا ایقیاع در توصیی،      سخ  از تعهد ییک  بانک جهت صدور اعتبار اسنادی، بتوان

جانیب میدیون و    استثنایی بیودن اعتبیار تعهید ییک     ولی با توجه به ماهیت اعتبار گفت،

در قالیب ایقیاع    حقوقی ایران، توصیی، اعمیال حقیوقی    فقدان اصل آزادی ایقاع در نظام

اعتبیار نییز مقتضیی     گییری  رسد که نحوه شیکل  نظر می عالوه به به. چندان موجه نیست

 6.تحییل حقوقی آن در قالب عقد باشد

 ار اسنادي در رویه قضاییماهیت اعتب. 9-3

های مربوط به اعتبارات اسنادی حاکی از آن است که قضات محاکم عمدتاً  بررسی پرونده

قانون مدنی را مسیتند   78اند و صرفاً ماده  وارد بحث ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی نشده

را در قالیب   معنا است که ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی اند و ای  بدان رأی خود قرار داده

                                                                                                                             
1. Arrangement for payment. 

 ،7914 بوالحسنی، ؛68-69ص، ص7999جنیدی، : ک.رخصوص  جهت مطالعه نظرات متفاوت حقوقدانان در ای . 6

 .19، ص7918 اخالقی، و 00، ص7906؛ رفیعی، 666ص
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قانون میدنی میورد تأکیید     668اند و لزوم ایفای آن را مطابق ماده  م پذیرفته.ق 78ماده 

عنیوان   م بیه .ق 78عنوان نمونه به چند پرونده که در آنهیا میاده    در ادامه به. اند قرار داده

 .گردد مبنای اعتبار مورد استناد قرار گرفته است اشاره می

... »: دادگاه عمومی حقوقی تهران 44شعبه  9689916768988179دادنامه شماره  -7

بانیک  ( تسیهیالت بیانکی  )موجب دو فقره قرارداد جعاله گشیایش اعتبیار اسینادی     به

 خواهان واسطه پرداخت قیمت کاالی مویوع اعتبار اسینادی بیه فروشینده کیاال در    

زی مربوطیه را  منظور ورود کاال به ایران برای خوانده شده و وجوه ار خارج از کشور به

در مواعد مقرر در وجه بانک کارگزار فروشنده خارجی پرداخت کرده اسیت و اسیناد   

حمل کاال نیز که از سوی فروشنده خارجی به بانک موکل واصل گردیده بیه خوانیده   

ردی، اول تحویل داده و کاال نیز ترخیص و به وی تحویل شده است؛ لیک  در موعد 

دادگیاه بیا مالحظیه اوراق و    ... الت امتناع نموده اسیت  مقرر خوانده از پرداخت تسهی

و  676و 790اسیتناد میواد    دعوی خواهان را وارد تشخیص و بیه ... محتویات پرونده 

قانون تجارت  489و  486قانون مدنی و مواد  668و  679و  78م و مواد .د.آ.ق 679

الح قانون عمییات اص 76ماده  6های یک و دو ماده واحده الحاقی در تبصره  و تبصره

حکم به محکومیت تضامنی خواندگان تا زمان وصول  16بانکی بدون ربا مصوف سال 

 .«نماید و پرداخت خسارات دادرسی صادر می

: دادگاه تجدیدنظر اسیتان تهیران   70شعبه  9689918667088046دادنامه شماره  -6

ی بیا کیارایی باالسیت    المییی و داخی اعتبار اسنادی یک مکانیسم تسویه مالی بی ... »

نیام ال سیی    ای  روش در کشور ایران بیه . یالب تسویه تبدیل شده استکه به روش 

هیای   های مختص به خود است که ازجمیه ویژگیی  شود که دارای ویژگی شناخته می

نفیع   دهنیده در مقابیل ذی   محض گشایش اعتبار ذمة گشیایش  مذکور آن است که به

باشید در   شیمول میی   مقررات حاکم بر آن که جهان لحاظ اعتبار مشغول گردیده و به

المیییی   تمام کشورها مقررات متحدالشکل یو سی پی که توسط اتیاق بازرگیانی بیی    

منظور هملونی  ویع گردیده است و هدل آن برقراری یک رشته یوابط قراردادی به

ار عمییات اعتبار اسنادی در کشورهایی که از سیستم قضایی و مالی مختیفی برخورد

مقررات یو سی پیی اعیالم داشیته     6باشند است و در تعری، اعتبار اسنادی ماده  می

است که اعتبار یعنی هرگونه ترتیباتی به هر نام یا تویییحی کیه دربرگیرنیده تعهید     

دهنده نسبت به پذیرش اسناد ارائه شیده طبیق    ناپذیر بانک گشایش قطعی و برگشت
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یافته بنابه ماهیت خود  مذکور اعتبار گشایش شرایط اعتبار است که مستفاد از تعری،

نفع اعتبار و  مابی  ذی باشد و قراردادهای تنظیمی فی جدا از قرارداد پایه و فروش می

 .«...کننده ندارد  هیچ وجه ارتباطی به بانک معامیه متقایی آن به

 9489918666487799و دادنامه شیماره   9489918666487806دادنامه شماره  -9

کیه حقوقیدانان در تعریی، اعتبیار      آنچنان... »: دادگاه عمومی حقوقی تهران 4شعبه 

موجب آن واردکننده یا خریدار کیه متقاییی    است که بهقراردادی "اند  اسنادی گفته

مجیرد ارائیه اسیناد مقیرر      دهد بیه  شود به بانک گشایندة اعتبار دستور می نامیده می

کشور فروشنده واقع است ثم  را پرداخیت  مستقیماً یا با واسطه بانک دیلری که در 

هیایی یکنواخیت از    هیا و روییه   عرل( اعتبار اسنادی)برای ای  روش پرداخت  ".نماید

المیییی کیه درواقیع ییک قانونلیذار       میالدی توسط اتیاق بازرگیانی بیی     7999سال 

 6881آوری و مدوّن شده که آخری  بازنلری آن مربوط به سال  خصوصی است جمع

 688ست که تحت عنوان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی یو سی پی میالدی ا

ای  مقررات که برگرفته از رویه و عرل استاندارد بانکداری در بیاف  . شود نام برده می

آور باشید، لکی  ماننید هیر      اعتبارات اسنادی است قانون نیست که برای طرفی  الزام

صورت شرط یم  عقد پذیرفتیه و   بهتوانند ای  مقررات را  شرط دیلری، طرفی  می

شیود و حقیوق و    آور میی  ترتیب بی  طیرفی  الیزام   بر روابط خود حاکم کنند و بدی 

با عناییت بیه اینکیه    ... گردد  های طرفی  براساا ای  مقررات مشخص می مسئولیت

تعهد ناشی از اعتبار اسنادی تعهدی مستقل از تعهد پاییه اسیت و متعهید پرداخیت     

لذا بنابیه مراتیب   ... ر فرب صحت و تحقق شرایط، بانک گشاینده است وجه اعتبار د

اعتباری اسناد موییوع دعیوای متقابیل باشید      فوق چون دلیل و مدرکی که مبی  بی

قیانون میدنی و میواد     661و  679و  78ارائه نلردیده است، دادگاه با استناد به مواد 

ر بطالن دعوای متقابیل  قانون آیی  دادرسی مدنی یم  حکم ب 666و  679و  790

با رد دفاعیات ییرمؤثر وکیل خوانده و با احراز دیی  و استصیحاف بقیای آن دعیوای     

در ... مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخیت مبیی    

 .«نماید حق خواهان صادر می

ورد اسیتناد قیرار   قانون مدنی می  78اسنادی به ماده  اعتبارهای دیلری نیز  در پرونده

دادگیاه عمیومی    48شعبه  9789916768688766دادنامه شماره گرفته است؛ ازجمیه 

دادگاه عمومی حقوقی  71شعبه  9989918661188869دادنامه شماره حقوقی تهران؛ 
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دادگاه عمومی حقوقی تهیران؛   44شعبه  9689916768988179دادنامه شماره  ن؛تهرا

دادگیاه تجدییدنظر اسیتان تهیران؛      70شیعبه   9689918667088046دادنامه شیماره  

 9689918661488917و دادنامییه شییماره  9689918661488969دادنامییه شییماره 

و  9489918666487806دادگاه عمیومی حقیوقی تهیران؛ دادانامیه شیماره       74شعبه 

پرونیده  دادگاه عمومی حقوقی تهیران؛   4شعبه  9489918666487799دادنامه شماره 

دادنامییه ؛ 9789918666188679 شییماره و دادنامییه 9889908666188096 کالسییه

 49شیعبه   9789906768088616 پرونیده کالسیه  و  9689916768088894شماره 

 60/76/97مورخ  9789918661087960دادنامه شماره  ؛تهران دادگاه عمومی حقوقی

؛ دادگیاه عمیومی حقیوقی تهیران     70شیعبه   9789908661088664 پرونده کالسیه و 

دادگاه عمومی حقوقی تهران  کیه در   41شعبه  9689916767687718نامه شماره داد

دادنامییه شییماره تایییید شییده اسییت؛   دادگییاه تجدیییدنظر اسییتان تهییران  70شییعبه 

دادگاه تجدیدنظر اسیتان تهیران و دادنامیه شیماره      60شعبه  9789918666088069

 .تأیید قرار گرفته استنیز مورد دادگاه عمومی حقوقی تهران  48شعبه  766-97/6/97

الذکر قضات محاکم در جهیات موجیه    طور که مالحظه گردید در همه آراء فوق همان

قیانون میدنی اسیتناد     679و  78حکم خود مبنی بر پرداخت اعتبار اسینادی، بیه میواد    

عنوان یک مکانیسم تسویه  الذکر صراحتاً اعتبار اسنادی به در برخی از آراء فوق. اند نموده

های خاص خود اشاره شده که از قرارداد پایه و قرارداد  المییی و داخیی با ویژگی بی مالی 

مقررات یو سی پی توصی، گردیده اسیت   6گشایش اعتبار منفک بوده و منطبق با ماده 

اند و صیرفاً   و در برخی از آراء دیلر، قضات وارد بحث ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی نشده

معنا است  اند و ای  بدان قانون مدنی را مستند رأی خود قرار داده 78طور یمنی ماده  به

اند و بر لزوم ایفای آن  م پذیرفته.ق 78که ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی را در قالب ماده 

یم  اینکه در برخی از آراء مذکور نیز به . اند قانون مدنی تأکید نموده 668مطابق ماده 

که پیشتر بیان شید، اعتبیار    همچنان. اسنادی اشاره گردیدقرارداد جعاله گشایش اعتبار 

قیرارداد   -7: گردد که عبارتنید از  معنای عام، حداقل از سه قرارداد تشکیل می اسنادی به

 -6. گیردد  گشایش اعتبار، که بی  متقایی اعتبار و بانک صادرکنندة اعتبار منعقید میی  

نفیع   قرارداد بی  ذی -9شود و  امیده مینفع، که قرارداد پایه ن قرارداد بی  متقایی و ذی

باشد و منظور ما از  معنای خاص می و بانک گشایندة اعتبار، که قرارداد اعتبار اسنادی به

الذکر اشاره به قرارداد  درواقع در برخی از آراء فوق. ماهیت اعتبار اسنادی شق سوم است
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جعاله نام گرفته اسیت،   گشایش اعتبار بی  متقایی و بانک صادرکننده که قالب حقوقی

باشد، هرچند کیه در آراء موصیول نییز     منصرل از قرارداد اعتبار اسنادی موردنظر ما می

عنوان مستند قانونی قرارداد اعتبار اسنادی اشاره گردیده است و  به 78درستی به ماده  به

 .نه مقررات قانونی مربوط به عقد جعاله

 شمندان حقوقماهیت ضمانتنامه بانکی از نظر اندی. 1

نفیع، بیه    المییل ایی  اسیت کیه ذی     هدل از استفاده از یمانتنامه بانکی در تجارت بیی  

پرداخت مطمئ  و سریعی در کشور خودش دست یابد و با وجوه موجود در جییبش، در  

محیض تقاییای ظیاهراً منطبیق،      انتظار حل اختالفات راجع به قرارداد پایه بماند؛ زیرا به

 درصیورت  بایید  حسیاف  طیرل  و. گردد نه پس از اثبات ادعا خت میوجه یمانتنامه پردا

درواقیع  . طیرح دعیوا و رسییدگی بیه موییوع نمایید       بیه  اقدام پول گرفت  پس به تمایل

 مجمیع  تیر،  مهیم  همه از و دهد می تغییر را ارز نوسان خطر دعوا و  یمانتنامه، بار اثبات

 .(Hsin Hsu, 2006, p. 4)دهد می تغییر فرامیی معامیه یک در را دادرسی

های بانکی به حقیوق اییران تفاسییر متعیددی از ایی  سیند        از تاریخ ورود یمانتنامه

هیای قیانون میدنی و عقیود      هایی جهت گنجاندن ای  سند در قالب تجاری شده و تالش

المییی، در حقوق ایران نیز مویوع عقدی یا ایقاعی  بر دکتری  بی  عالوه .معی  شده است

طرفداران ای  نظریه . (764، ص7960اخالقی، )مة بانکی مطرح گردیده استبودن یمانتنا

طرفیه در مقابیل    صورت یکجانبه و ییک  معتقدند که در صدور یمانتنامه، بانک یام  به

در . گییرد  عهیده میی   له پرداخت مبی  معینی وجه نقد را بابت مویوع خاصی بیه  مضمون

تنهیایی او را   نیست و تعهد ییام  بیه  له شرط  صدور یمانتنامه، قبولی و ریای مضمون

تشیبیه   و اخبیار  از نظریه، گذشیته  ای  طرفداران(. 61، ص7901مسعودی، )سازد میزم می

 بیرای  جدییدی  مییک  ییمان،  اثیر  در کیه  کنند می استدالل چنی  دی ، وفای به یمان

 کیه  است وثیقه دادن درحکم یمان باشد، او قبولی به نیاز که شود نمی له ایجاد مضمون

مبنای نظرییة طرفیداران ایقیاعی    (. 769، ص7960اخالقی، )آید می وجود طیبکار به سود به

انعقاد عقد ییمان،   بودن یمانتنامه، دیدگاه برخی از فقهاست که خالل قول مشهور، در

حساف  به« پرداخت بدهی دیلری»دانند و یمان را همانند له را الزم نمی ریای مضمون

در قیرارداد   .انید  رو، یمان را ایقاع دانستهای  از یت دای  ندارد وآورند که نیاز به ریا می

مزبور حقوق و تعهدات طرفی  صریحاً تعیی  و مشخص شده است و مضافاً آنکه استقراء 
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دهد که اصل آزادی ایقاع در حقیوق میا وجیود     در قوانی  و سایر منابع حقوقی نشان می

توان سیخ  از اعتبیار و نفیوذ ایقیاع      ، میندارد و فقط در موارد تصریح شده توسط مقن 

طرفی، اعتبار و  گفت و خارج از چارچوف قانون و در ییر مواردی که مقن  برای ارادة یک

طرفیی فاقید توانیایی     اثر ایجاد و یا اسقاط حق و ویع تکیی، قائل شده است، اراده ییک 

 (.716، ص7960اخالقی، )حقوقی و قانونی جهت ایجاد اثر حقوقی است

ضی از اساتید حقوق تجارت که قائل بیه تبعیی بیودن تعهید ناشیی از ییمانتنامه       بع

بانکی از دینی کیه هنیوز موجیود نیسیت، بیه نظرییه         هستند، در مقام توجیه یمانتنامة

کیه صیدور    معنیا  بیه ایی   ( 716، ص7960اخالقیی،  )انید  استناد کیرده  «نفع ثالث تعهد به»

است   بانک یام  و( خواه یمانت)عنه  مضمون یمانتنامه درواقع مبتنی بر قراردادی بی 

بنیابرای  براسیاا   . شیود  گنجانیده میی  ( نفیع  ذی)نفع ثالیث   که در آن قرارداد، شرطی به

دیدگاه مذکور یمانتنامة بانکی نه عقد است و نه ایقاع، بیکه در زمرة شروط یم  عقید  

کسی »: دارد ن میقانون مدنی است که بیا 796 آید که مستند آن نیز مادة حساف می به

کند آن معامیه برای خود آن شخص محسوف است ملیر اینکیه در موقیع     که معامیه می

ذلک ممک  است درییم    عقد خالل آن را تصریح نماید یا بعد خالل آن ثابت شود مع

 7.«نفع شخص ثالثی بنماید کند تعهدی هم به معامیه که شخص برای خود می

 نییز پیرامیون   ییمانتنامه بیانکی،   ت حقیوقی ماهیی  درخصیوص  ابرازی نظریات اییب

در قانون مدنی اییران، عقید ییمان و    . باشد می یمان عقد قالب در آن تحییل و مقایسه

 و هنلام بررسی مکانیسمگرچه . بیان شده است 169تا  604آن طی مواد  آثار شرایط و

مربیوط بیه    دو نهاد حقوقی و مواد مربوط به یمان در قانون مدنی، مقررات عمیکرد ای 

هیای   های بانکی در الیحه قانون تجارت و در مقررات متحدالشکل ییمانتنامه  یمانتنامه

 عناصیر  وجیود  قبییل  از مذکور نهاد دو اشتراک وجوه مویوع، به کییات عندالمطالبه، در

 تبعی البته که(پایه  قرارداد به نسبت نهاد دو هر بودن تبعی همچنی  و قراردادی عهدی

 بررسیی  بیا  نمیاییم، امیا   می برخورد( کند می افاده را خود خاص ام معنایدر هرکد بودن

از جهت اثر عقید، وابسیتلی ییا    کند ازجمیه  می دو جیوه میان آن افتراقی تر، وجوه دقیق

از ، از جهت امکان یا عدم امکان استناد بیه اییرادات قیرارداد پاییه    ، استقالل تعهد یام 

                                                                                                                             
 .68ص ،7996مسعودی، : ک.جهت مطالعه ایرادات وارده بر ای  نظریه ر. 7
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از حیث نقش مدیون اصییی در  ، تعهد مورد تضمی  جهت لزوم یا عدم لزومِ موجود بودن

شیرایط ییمان،    از حیث لزوم یا عدم لزوم ذکر جزئیات تعهید ییام  و  ، قرارداد یمانت

توجه به آنچه که گفته شد، یمانتنامه مستقل بانکی اعم از داخییی   با. باشند متفاوت می

باشید   ون میدنی میی  در قان المییی از جهات متعددی متفاوت از یمان عقدی مقرر و بی 

هیای بیانکی، در    ای که اعمال قواعد حاکم بر یمان عقیدی در میورد ییمانتنامه    گونه به

 حقوقی نهاد دو رو وایح است که از ای . بسیاری از موارد منجر به بطالن آنها خواهد شد

عبییارتی،  بییه .گنجانیید قالییب یییک در تییوان را نمییی یییمان عقیید و بییانکی یییمانتنامه

 دنبیال  بیه  بایست می آیند، لذا نمی شمار به عقدی یمان مصادیق از بانکی های یمانتنامه

 7.بود حقوقی پدیده ای  تبیی  برای تری واقعی چارچوف

بعضی دیلر از اساتید حقوق تجارت نیز یمانتنامه بانکی را در قالیب عقیود نیامعی     

انتنامه بیانکی،  براساا ای  نظر، در یم. اند قانون مدنی بررسی نموده 78مندرج در ماده 

گیرد و تعهد یام  نیاظر بیه تأدییه آن و تیأمینی اسیت کیه بیه         انتقال دی  صورت نمی

شود، ولیی ییمان نیسیت و بیه ایی  عنیوان صیحیح و معتبیر          طیبکار احتمالی داده می

بنیابرای  بیا   . تیوان آن را نافیذ شیناخت    قانون مدنی می 78باشد، ولی برمبنای ماده  نمی

قیانون میدنی کیه مبتنیی بیر اصیل حاکمییت اراده و آزادی         78توجه بیه وجیود میاده    

قراردادهاست، ماهیت یمانتنامه بانکی قابل بررسی بوده و بر ای  مبنا قابل تحییل است 

گنجد که مخالفتی با نظم عمومی، اخیالق حسینه و عقیل و شیرع      محدوده می و در ای 

متضیم  فصیول و    عنیوان ییک سیند تعهیدآور و ییک قیرارداد تجیارتی کیه         ندارد و بیه 

 (.61، ص7901مسعودی، )هایی است و طبیعت و ماهیت خاص خود را دارد ویژگی

 ماهیت ضمانتنامه بانکی در رویه قضایی. 1-1

ها و نظرات قضات نسبت بیه ماهییت    دست آمده از محاکم حاکی از تفاوت دیدگاه آراء به

نتنامه بانکی را از اقسیام  برخی از آرای صادره در محاکم، یما. باشد یمانتنامه بانکی می

های بانکی  اند و بر ای  باورند که یمانتنامه قانون مدنی دانسته 699یمان مقرر در ماده 

برخیی دیلیر ییمانتنامه را مصیداق ییمان از دینیی       . نوعی تعییق الزام به تأدیه است به

ی نییز  ا داننید و عیده   دانند که سبب آن ایجاد نشده است و در نتیجه آن را باطل می می

                                                                                                                             
 .به بعد 689ص، ص7908نیا،  شهبازی: ک.برای مطالعه تفصییی ر. 7
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داننید   قانون مدنی میی  78برای آن قالب حقوقی مستقل قائل شده و آن را مصداق ماده 

 .پردازیم همراه ذکر مواردی از احکام صادره به تبیی  و بررسی آنها می که در ادامه به

 ماهیت ضمانتنامه بانکی براساس عقد ضمان قانون مدنی. 1-1-9

بیر   ی و احاطیه قضیات  ینبودن و عیدم آشینا   دلیل تخصصی بهدر برخی از احکام صادره، 

 های بانکی نییز همچنیان قواعید و    های بانکی، مبنای تفسیر یمانتنامه حقوق یمانتنامه

بانکی با یمان مدنی مندرج  ةشباهت یمانتنامدرواقع . اصول حاکم بر عقد یمان است

مصیداق   راشده تا برخی محاکم آن  باعثو استفاده از اصطالحات مشابه  در قانون مدنی

دلیل فقدان سبب دی  در ییمانتنامه،   یجب تیقی و به ای  قانون و یمان مالم 697ماده 

ریم صحیح دانسیت  آن بیاز هیم بیه مقیررات بیاف        آن را باطل بدانند و برخی دیلر عیی

در ادامیه بیه   . یمان در قانون مدنی استناد کرده و آثار را آن بر یمانتنامه جاری نمایند

 .ره در ای  زمینه اشاره خواهیم داشتبرخی آراء صاد

 یجب قانون مدنی و ضمان مالم 699استناد ماده  بطالن ضمانتنامه بانکی به. 1-1-9-9

نظر دادستان وقیت در ایی  پرونیده از    : آمده است 66/9/7946مورخ  17در رأی شماره 

اعید مربیوط   یمانتنامه صادره از لحاظ قواعد مربوط به تعهد و از لحاظ قو: ای  قرار است

باشد و چون در موقع تنظیم ییمانتنامه بیانکی هنیوز دینیی تحقیق       به یمان باطل می

نیافته و یمانتنامه بدون داشت  سبب منعقد شده است و باطل اسیت از حییث قیوانی     

کننده  درصورت تخی، شرکت پخش)مربوط به تعهد نیز با درج کیمه ذیل در یمانتنامه 

بدون اینکیه احتییاجی بیه    ... صرل اظهار آقای  هزار ریال به 688فییم هر مبی  تا میزان 

باطیل اسیت، لکی  دییوان     ( بررسی صحت و سقم آن باشد در وجه ایشان پرداخت گردد

نظر به : چنی  رأی داده است عالی کشور در ای  مورد نظر دادستان را قبول ننموده و ای 

هزار ریال بیه   688رداخت مبی  اینکه داللت دادنامه مستند دعوی تعهد بانک تهران به پ

کننیده فیییم از ناحییه     خواه مطیق نبوده و مقید بیه اعیالم تخیی، شیرکت پخیش      فرجام

خواه به بانک تهران در اجرای مواد قراردادی بی  شرکت مزبیور و نیامبرده منعقید     فرجام

، خیواه بایلیانی شیده در پرونیده     های فرجام یک از نامه گردیده است و نظر به اینکه هیچ

خطاف به بانک ایران و خاورمیانه و بانک تهران، اشعاری بر تخی، شیرکت پخیش فیییم    

خواه که نفس مراجعه موکل به بانک داللت بر التزام دال بر  ندارد و اعتراب وکیل فرجام

خواسیته بیا اکثرییت آرا ابیرام      عییهذا دادنامه فرجیام . باشد تخی، است، وارد و موجه نمی
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نقیل از   بیه  :676، ص7941، آرشیو حقیوقی کیهیان   7946قضایی سال  مجموعه رویه)گردد می

 (.676، ص7908نیا، مرتضی،  شهبازی
دانید و   دهد که دیوان عالی کشور یمانتنامه بانکی را مشیروع میی   ای  رأی نشان می

کنید؛ چراکیه بیا     حتی مفاد آن را با توجه به شروط مقرر در خود یمانتنامه تفسییر میی  

کنید و بیه تحیییل     نامه آن را از نظر مفیاد قیراردادی بررسیی میی    صحیح دانست  یمانت

هیأت عمومی دیوان عیالی کشیور نهایتیاً    . پردازد برمبنای توافقات طرفی  و اراده آنها می

نفع تیقی نموده و درخواسیت   مثابه شرط استحقاق ذی را به« اعالم تخی، طرل قرارداد»

د، کافی ندانسته است، لک  دادستان وقت آنکه به تخی، قرارداد تصریح شو پرداخت را بی

با مقایسه ای  نهاد با عقد یمان و یکسان دانست  یمانتنامه با عقد یمان قانون مدنی، 

با ای  استدالل که در موقع تنظیم یمانتنامه بانکی هنوز دینی تحقق نیافته و با استناد 

ده را باطیل دانسیته   یمانتنامه بدون داشت  سبب منعقد شی  7قانون مدنی، 697به ماده 

کنید؛ حیال اینکیه ییمانتنامه مزبیور، بیا عقید ییمان دارای          است آن را باطل اعالم می

تیر   های ییر قابل انکاری است که در بحث مقایسه ای  نهاد با عقید ییمان پییش    تفاوت

 .بیان شد

 زامقانون مدنی مصداق تعلیق در الت 699صحت ضمانتنامه بانکی با استناد به ماده . 1-1-9-1

 را بیانکی  ییمانتنامه  وجیه  تهیران،  حقیوقی  دادگاه 79 شعبه 7917 دی 68 مورخ رأی

منیدرجات   بیه  هرچنید  رأی، ایی   در .دانید  می پرداخت قابل نفع، ذی درخواست صرل به

 ییمان  عقید  در میدنی  قیانون  از موادی به مستند رأی، صدور اما شده، توجه یمانتنامه

میورخ   60/416و  60/64و  60/69و  60/66 و 66/746در پرونیده کالسیه   . شده اسیت 

نیز ییمانتنامه بیانکی بیا    ( 61، ص7996بهزادی، )دادگاه حقوقی یک تهران  69/7/7917

اگرچیه  . عقد یمان مورد قیاا قرار گرفته و به مواد مربوط بیه آن اسیتناد شیده اسیت    

تندات حکیم  یمانتنامه را باطل ندانسته، اما آثار عقد یمان را بر آن بار کیرده و در مسی  

 699رسد برمبنیای میاده    نظر می به. خود به مواد مربوط به عقد یمان اشاره کرده است

دادنامیه شیماره   . ییمانتنامه را مصیداق تعیییق در التیزام دانسیته اسیت       6قانون میدنی، 

                                                                                                                             
 .«یمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است»: قانون مدنی 697ماده . 7

تعییق در یمان مثل اینکه یام  قید کند که اگر مدیون نداد م  یامنم باطل اسیت،  »: قانون مدنی 699ماده  .6
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دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز با استناد  67صادره از شعبه  9789918660787991

قییانون تجییارت، حکییم  484 و 489قییانون مییدنی و مییواد  189 و 604 و 679مییواد بییه 

را صیادر نمیوده   رییال   888/888/064محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخیت مبیی    

و اسیتفاده  بانکی با یمان مدنی مندرج در قانون مدنی ة شباهت یمانتنامدرواقع . است

و ییمان   697مصیداق میاده    شیده تیا برخیی محیاکم آن را     باعثاز اصطالحات مشابه 

دلیل فقدان سبب دی  در ییمانتنامه، آن را باطیل بداننید و برخیی      یجب تیقی و به مالم

ریم صحیح دانست  آن باز هم به مقررات باف یمان در قیانون میدنی اسیتناد     دیلر عیی

 جیاری کیردن احکیام عقید ییمان بییر     . نمیوده و آثیار آن را بیر ییمانتنامه بیار نماینید      

آورد که تحییل و قبول آن نتایج با اصول شیناخته   بار می ی بههای بانکی نتایج یمانتنامه

 .گردد های بانکی دشوار می یمانتنامه حاکم بر ةشد

 قانون مدنی 91ماهیت ضمانتنامه بانکی براساس ماده . 1-1-1

قانون مدنی یمانتنامه بانکی را صحیح دانسته و با توجه  78بیشتر محاکم برمبنای ماده 

هرچنید در  . انید  یمانتنامه، بدون قید و شرط قابل پرداخت دانسیته  به مفاد و مندرجات

برخی از ای  آرا به قواعد حاکم بر یمانتنامه بانکی مثل عدم قابییت استناد بیه اییرادات   

اند امیا   باشد، توجهی ننموده مربوط به قرارداد پایه که از آثار اصل استقالل یمانتنامه می

در ادامه دو مورد از آراء مفصیی که . اند م پذیرفته.ق 78 خود یمانتنامه را برمبنای ماده

م اشاره داشته و آثار حقوقی یمانتنامه را نیز بیر  .ق 78به ماهیت یمانتنامه تحت ماده 

 .شود عنوان نمونه آورده می اند به آن بار نموده

 0089908669688799 پرونیده کالسیه   9689918669988610 شیماره  دادنامه -7

شرکت  از ...درخصوص تجدیدنظرخواهی »: گاه تجدیدنظر استان تهرانداد 99شعبه 

نسیبت بیه دادنامیه    ... طرفییت تجدیدنظرخوانیده سیازمان     به امارات متحده عربی ...

 ... شعبه سی و پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهیران  66/4/7909مورخه  468شماره 

صدور  مانتنامه با تنظیم ودرخواست متقایی ی که بانک به ر یمانتنامه بانکیرابعاً د

نفع  یمانت پرداخت وجه معی  و برای مدت معی  با درخواست ذی آن قبول تعهد و

                                                                                                                             
 

 .«است معیق باشد ولی التزام به تأدیه ممک 
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گیر ییا    نفع آن که همان مزایده متعهدله آن بانک صادرکننده و ذی نماید متعهد و می

باشد و نه متقاییی آن و اصیل نسیبی بیودن قراردادهیا و همچنیی         گذار می مناقصه

قرارداد پایه که یمانتنامه در زمینیه تعهیدات آن اخیذ     امه بانکی ازاستقالل یمانتن

 میذکور نفع ییمانتنامه   نماید که ایرادات مربوط به روابط بانک و ذی شده ایجاف می

تأثیری در حیقوق ناشیی از قیرارداد پاییه نداشیته باشید و انطبیاق ماهییت حقیوقی         

برائیت   گییری  نتیجیه  و مدنی قانون 604 ماده مویوع یمانتنامه بانکی با عقد یمان

توسییط وکیالء    قیانون  همیان  690ذمه تجدیدنظرخواه با اسیتناد به مقیررات میاده   

سییابق آنیان در هرگونیه     نفیی  و انکار با نظر از اینکه ای  نظر تجیدیدنظرخواه قطیع

اساسیاً   ،باشید  ایجیاد مسئولیت و اشتغال ذمه سازگاری نداشیته و قابیل جمیع نمیی    

 های بانکی متفیاوت بیا مقیررات ییمان عقیدی در      وقی یمانتنامهانطباق ماهیت حق

 نیاظر بیر   اینکیه مقیررات میذکور    قررات قانون مدنی توسط وکالء تجدیدنظرخواه وم

 کننده قواعد حیاکم بیر   تواند توجیه مقررات اخیرالذکر نمی یمان نقل به ذمه است و

 .«... های بانکی باشد یمانتنامه

 :دادگیاه عمیومی حقیوقی تهیران     74شعبه  9489918661487719دادنامه شماره  -6

به خواسیته صیدور   ... و شرکت ... طرفیت بانک  به... درخصوص دعوی بانک شرکت »

حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یمانتنامه حس  انجام تعهیدات  

، با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طیرفی  ... شماره 

استماع اظهارت وکیل محترم خواهان و مداقه در الیحه تقدیمی ایشان نظر به اینکه 

قراردادی که بی  بانک و شرکت خواهان منعقد شیده اسیت از نیوع ییمانتنامه     : اوالً

محض اولی  درخواسیت   نفع به باشد و درصورت مطالبه ذی مستقل و عندالمطالبه می

یا اقدام قانونی ییا قضیایی دیلیری باشید، بانیک      بدون اینکه نیاز به صدور اظهارنامه 

باشید و درخواسیت هیم در دوره اعتبیار      یام  میزم به پرداخت وجه یمانتنامه میی 

بانک یام  دلییی بر وجود تقییب ییا جعیل ییا     : ثانیاً. یمانتنامه صورت گرفته است

استقالل  سوءاستفاده آشکار از حق یا مطالبه ناروا به دادگاه ارائه ننموده است و اصل

بر ای  اساا دادگاه دعوی خواهیان  . یمانتنامه هم اقتضای پرداخت وجه آن را دارد

و  790قانون مدنی و مواد  668و  679و  78استناد مواد  را قابل پذیرش دانسته و به

بانک ایران به مبیی    قانون آیی  دادرسی مدنی حکم بر محکومیت پست 679و  676

رت تأخیر تأدیه تا روز اجرای کامل حکم برمبنیای نیرخ   بابت اصل خواسته و خسا... 
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درخصوص خوانیده  . دارد تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می

نیاظر بیه    09ردی، دوم نظر به اینکه دعوا توجهی به نامبرده ندارد با استناد به ماده 

اهیان را صیادر   قانون آییی  دادرسیی میدنی قیرار رد دعیوی خو      04بند چهارم ماده 

 .نماید می

های زیر نیز مورد  قانون مدنی در پرونده 78پذیرش یمانتنامة بانکی مستند به ماده 

 :تبعیت واقع گردیده است

صیراحت اعیالم    ، هیأت عمومی دییوان عیالی کشیور بیه    76/76/7947 در رأی مورخ -7

مقیررات   لمشموداشته است که یمانتنامه مورد نزاع با عقد یمان تطبیق ننموده و 

آن نیست و ظاهراً دیوان عیالی کشیور آن را قیراردادی مجیزا و مسیتقل و مشیمول       

 (.68، ص7997مسعودی، )قانون مدنی دانسته است 78مقررات ماده 

 صیادره از شیعبه چهیارم دییوان عیالی کشیور       74/9/7961مورخ  7444رأی شماره  -6

یمان و ایجاد ترتیبات  مقررات امکان توافق خاللنیز  (794، ص7908نیا،  شهبازی)

 .است پذیرفته قانون مدنی 78در محدودة ماده  متفاوت را

 صیادره  بانکی یمانتنامه که استدالل ای  با الظاهر عیی دادگاه بدوی دعوای دیلر، در -9

 امیا  کنید  میی  صیادر  بیانکی  یمانتنامه ابطال به حکم ندارد، تطابق یمان با مقررات

تیاریخ   بیه  7696/00ن تهیران در دادنامیه شیماره    دادگاه تجدییدنظر اسیتا   96 شعبه

 اسیتدالل  چنیی   و نقیض  را صیادره  رأی اراده، حاکمیت با توجه به اصل 76/76/00

 برابیر  تجدیدنظرخوانیده،  ادعیای  میورد  بیانکیِ  های نظر به اینکه یمانتنامه»: کند می

 و اسیت  شیده  تنظیم اسالمی جمهوری نظام تحت حاکمیت های بانک جاری مقررات

 طیرفی   توافق مورد کار انجام حس  یمانت تأسیس ای  نوع اسناد بانکی، از قصودم

 درخواسیت  بیه  القاعیده  عییی  کیه  بیوده  و حقوقی حقیقی اشخاص مابی  فی قراردادی

 تودییع  را یمانت که فردی سوی از بروز خسارت درصورت و تمدید قابل نیز طرفی 

 بیانکی  هیای  یمانتنامه محل از ار جبران خسارت و استفاده حق مقابل، طرل نموده،

 های یمانتنامه بر ای خدشه گونه فوق هیچ استدالل به با توجه بنابرای  داشت، خواهد

 .«نبوده است وارد فوق

 دادگاه عمومی تهیران  698صادره از شعبه  66/9/10تاریخ  به 7864/10رأی شماره  -4

 میاده  بیه  مسیتند  و نکیبا یمانتنامه مت  در طرفی  ترایی مفاد به دادگاه، مستدل

 .است نموده تأکید بانکی یمانتنامه قیدوشرط پرداخت بدون بر مدنی قانون 78
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دادگیاه تجدییدنظر    66شیعبه   9689918666688796دادنامه شماره همچنی  در  -6

دادگیاه تجدییدنظر    79شعبه  9789918667987670دادنامه شماره  استان تهران،

دادگاه عمومی  96شعبه  98/77/7997مورخ  97/696استان تهران و دادنامه شماره 

دادگیاه حقیوقی    67شیعبه   9689918660788896حقوقی تهران، دادنامه شیماره  

دادگیاه عمیومی    78شیعبه   9789918661887680عمومی تهران، دادنامه شیماره  

دادگاه تجدییدنظر   70شعبه  9689918667088904دادنامه شماره  ،حقوقی تهران

دادگیاه عمیومی    681شیعبه   9789916769688617نامه شماره داد، استان تهران

دادگیاه عمیومی    66شیعبه   9489918660688766دادنامه شیماره   حقوقی تهران،

نیز به دیوان عالی کشور  76شعبه  61/9/7910-78-64رأی شماره حقوقی تهران و 

ادر قانون مدنی استناد گردیده و به صحت یمانتنامه و پرداخت آن، رأی ص 78ماده 

 .شده است

 یک عنوان به بانکی یمانتنامه حقوقی ماهیت بررسی در گردید، مالحظهکه  همچنان

 قضیات  سیوی  از مختیفیی  نظرییات  گذرد، نمی آن از چندانی عمر که نوپای حقوقی نهاد

طیور   گفتیه ایی    تیوان از مباحیث پییش    طیور اجمیالی میی    بیه . اسیت  گردیده و ابراز ارائه

هیای بیانکی را    هیا، تحیییل ماهییت و آثیار ییمانتنامه      دادگاه گیری نمود که اکثر نتیجه

برمبنای مفهوم عقد یمان قانون مدنی قبیول ندارنید و بیرای ایی  نظیر خیود دالییل و        

های عقد یمان، وجود دیی  و   تردید یکی از ویژگی بی. دهند مستندات قوی نیز ارائه می

نکی عمومیاً ییمانت از دیی     یا سبب آن در هنلام انعقاد عقد است، ولیی ییمانتنامه بیا   

آرا و  .احتمالی و آینیده اسیت و برخیی میوارد نییز ییمانت از حسی  انجیام کیار اسیت          

که رویه قضایی، توافق خالل مقررات باف ییمان در  گر ای  است  بیان های مذکور نظریه

مستقل ة قانون مدنی صحیح شمرده است که یمانتنام 78استناد ماده  قانون مدنی را به

دستورالعمل ناظر بیر ییمانتنامه    76در ماده . دهایی باش چنی  توافقة یز در زمرن بانکی

قانون میدنی   78بانکی نیز تأکید شده است که یمانتنامه بانکی قراردادی برمبنای ماده 

 .و مستقل از تعهدات پایه است
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 نتیجه

طور که مالحظه گردید، قضیات محیاکم در جهیات موجیه حکیم خیود مبنیی بیر          همان

در برخی از آراء . اند قانون مدنی استناد نموده 679و  78داخت اعتبار اسنادی، به مواد پر

المییی و داخییی   عنوان یک مکانیسم تسویه مالی بی  الذکر صراحتاً اعتبار اسنادی به فوق

های خاص خود اشاره شده که از قرارداد پایه و قرارداد گشایش اعتبیار منفیک    با ویژگی

مقررات یو سی پیی توصیی، گردییده اسیت و در برخیی از آراء       6ا ماده بوده و منطبق ب

طور یمنی ماده  اند و صرفاً به  دیلر قضات وارد بحث ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی نشده

معنا است که ماهیت قیرارداد   اند و ای  بدان قانون مدنی را مستند رأی خود قرار داده 78

 668اند و لزوم ایفای آن را مطابق میاده   م پذیرفته.ق 78اعتبار اسنادی را در قالب ماده 

 نظرییات  بیانکی  ییمانتنامه  حقیوقی  ماهییت  بررسی دراما . اند قانون مدنی تأکید نموده

ها، تحیییل ماهییت و آثیار     اکثر دادگاه .است گردیده و ابراز ارائه قضات سوی از مختیفی

ون مدنی قبول ندارند و برای ایی   های بانکی را برمبنای مفهوم عقد یمان قان یمانتنامه

گیر ایی     بیان های مذکور آرا و نظریه .دهند نظر خود دالیل و مستندات قوی نیز ارائه می

اسیتناد میاده    که رویه قضایی، توافق خالل مقررات باف یمان در قانون مدنی را بهاست 

چنیی   ة نییز در زمیر   مستقل بیانکی  ةقانون مدنی صحیح شمرده است که یمانتنام 78

 .دهایی باش توافق

باشید   ها و اوصال مختص به خود می دارای ویژگی حقوق حاکم بر معامالت اسنادی،

مسائل حقوقی ییمانتنامه بیانکی و اعتبیار اسینادی ازجمییه      و بایستی با اهتمام به آنها 

پاسیخ   ماهیت، کارکرد و اهدال خاص آنها را در پرتو قواعد فرامیی حاکم تحییل نمیود و 

 را از قواعید و  ی  قراردادهای تجاری، ساختة قوانی  داخیی نیستند بیکه اعتبار خودا. داد

های بانکی و تجاری و مقررات نهادهیایی  شامل عرل و رویه) المییی های تجاری بی  رویه

تواننید ایی     عقود معی  نمیی  .اند کسب نموده( المییی و آنسیترال نظیر اتاق بازرگانی بی 

در  معیامالت اسینادی  حقوقی  تفسیر و تبیی  ماهیت .ود جای دهندرا در خها  مکانیسم

هیای   خاص، ظرفیت از قید و بند یک عقد معی  و هام و رها ساخت  آن.ق 10قالب ماده 

 توان می داخل کشور، در هاآنة بر توسع که عالوه دهد می حقوقی هایبیشتری به ای  نهاد

نییز  شیود   میی  انجام اتیی در ای  تأسیسالمی هایی که در سطح بی  بازنلری با تحوالت و

 .هملام شد
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Abstract 
Since the parties of the bank guarantee and documentary credit act only on 

the basis of documents, they are called documentary transactions. 

Recognizing the legal nature of these transactions is important because of 

the fact that if these two legal entities (documentary credit and bank 

guarantee) are of a contractual nature, the recognition of their elements are 

based on general rules and principles of contract law and if they are to be 

identified as (a) nominate/specific contract (namely the contracts which their 

rules and conditions are prescribed in law), they have the capability of 

completion and resolution of disputes only pursuant to the applicable 

provisions of such nominate/specific contract.  Lawyers have variety of 

opinions in this respect and there is no consensus on the nature of the bank 

guarantee in judicial proceeding. The examination of cases involving 

documentary credits also shows that the courts do not discuss the nature of 

the documentary credit agreement and merely cast a vote by referring to 

article 10 of the civil code, that is, the documentary credit validity is 

accepted under article 10. 
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Documentary Credit, Documentary Transactions. 

  

                                                                                                                             
 * Ph.D in Private Law of Kharazmi University. 

fereshtehgoroui@ymail.com 




