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تاریخ دریافت1396/01/27 :

تاریخ پذیرش1396/05/03 :

چکیده
امروزه بخش عمده ای از مبادالت بین المللی بین اشخاص صورت میی یییرد یا شیا شی از ی از
شکدشگر ندارند وشا ش ازت آنها در حدی نیست یا رروشی ده ب وانید گینگونیا ضیمانت ررداز یی از
جانب زرشدار اقدام با تامین اال نماشد .اع بار اس ادی شا  LCبیا م ویور حی و رتی ت یارو گیا و
از الف م ارع بین طررین شک قرارداد زرشد و رروش تدوشن و توس ا شار ا است .گ گامی ا زرشدار و
رروش ده در دو شور مخ لف اقامت دارنید رروشی ده نمیی زواگید االگیای میورد م املیا رییش از
رردازت بها در از یار زرشدار قرار ییرد و تحوش وی شود و زرشدار نیز می زواگید رییش از تحوشی
االگا ررداز ی را انجام ندگد در اشن صورت از روش اع بار اس ادی اس فاده ب م میآشد و ت هدی از
سوی بانک است ا با زرشدار و رروش ده داده میشود .در اشن میان رس از رعاشت مقیررات و اصیو
اصلی از سوی بانک ت هد می شود ا مبلغ مورد ت هد زرشدار بیا موقیع و بیا رقیی صیحید بیا دسیت
رروش ده برسد .گریاه ا زرشدار قادر با رردازت مبلغ زرشد نباشد بانک موظف است بیاقیمانیده شیا
تمام مبلغ زرشد را بپردازد.
واژگان کلیدی :اع بیارات اسی ادی مقیررات  UCPاتیا بازرییانی بیین المللیی حی و رتی
از الرات تجاری.
* دانشجوی د ری یروه حقو دانشکده بین المل واحد قشی دانشگاه آزاد اسالمی قشی اشران.
** اس ادشار یروه حقو دانشکده بین المل واحد قشیی دانشیگاه آزاد اسیالمی قشیی اشیران .نوشسی ده مسیلو اشمیی
mohamadrezapoor@gmail.com
*** اس اد دانشگاه تهران
**** اس اد دانشگاه تهران
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مقدمه
شکی از مساش مهی در گر قرارداد رردازیت و گگیونگی اجیرای ت هیدات طیررین
است .گر طرف قرارداد مادامی ا طرف دشگر ت هدات زوشش را اجرا نکیرده اسیت از
اشفای ت هد سرباز می زند و شا ح ی االمکیان ریس از حتیو تنیمین یاری از طیرف
مقاب ورای ب هد نماشد .دغدغا گای م قو طررین در شک م املا بین المللیی بیا علی
مخ لییف گمان یید عییدم اطییالی از وضی یت و حسیین شییهرت تجییاری گمییدشگر ب یید
جغراریاشی مساش سیاسی و اج ماعی دول ها و مقررات رینیده و م یوی محیدودش های
ناشی از اجرای حکی زارجی بیش ر از شک م املا دازلی است .ب ابراشن وجود مکانیسی
و ترتیبی ا اال و زدمات تا زمانیکا وجود اال و زدمات اراشا شیده رردازیت و شیا
تنمین قرار داده نشده باشد تماش با تسلیی مبیع شا اراشا زدمات ندارد .از طرف دشگر
نیز زرشداران تماش دارند ا رس از درشارت اال شا اراشا سروشس و زیدمات وجیا آن
را بپردازند .اشن امر (تقاب م ارع) ریداشش اع بیارات اسی ادی را بیا ع یوان شیک وسییلا
رردازت در صح ا ی بین المللی سبب شد( .ازالقی )149:1392
در گر حا از میان روشهای م وی و م یدد رردازیت اع بیارات اسی ادی بیا دلیی
وشژیی گای زاص زود از قبی اص اس قال اع بار اس ادی و اص انطبا دقیق اسی اد
مقبول رشن روش رردازت محسوب شده و مشکالت زرشداران و رروش ده را با حیداق
میرساند .اشن روش رردازت زسارت ان طاف رذشر بوده و اشکا یونایونی از ان بیرای
راسخگوشی با نیازگا و اح یاجات م وی و مخ لف بازریانان بین المللی م داو شده ا
در گر قراردادی طررین بر اساس زواس ا گا و نیازگا و امکانات زود می توان د از شکیی
از اشکا مخ لف ان اس فاده نماش د .با ریشررت و یس رش دام یا و یسی ره ی تجیارت
بین المللی اتا بازریانی بین المللی در صدد وضع مقررات جام ی در میورد اع بیارت
اس ادی برامد( .اشمی وف )1378:155
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برای اولین بار در گف مین گره اتا بازریانی بین المللی مقررات مقدماتی تیدوشن
شد و از ان با ب د شورگای زشادی رسیما مقیررات ان را رذشرر ید .ب ید از ان نییز بیا
توس ا عملیات و ت وی اع بارات اس ادی و برای تشوشق و ترغیب شیورگاشی یا تیا ان
وقت مقررات شک وازت را قبو نکرده بودند لزوم تجدشدنور در مقررات احساس شد.
از اشن رو در سیزدگمین گره اتا بازریانی بین المللی اشن مقررات میورد تجدشیدنور
قرار یررت.
م امالت اع بار اس ادی در سراسر دنییا بیر اسیاس مقیررات بیین المللیی اع بیارات
اس ادی ا توسط اتا بازریانی بین المللی تدوشن شده و گمن یین بیر اسیاس ضیوابط
بین المللی مب ی بر اشن مقررات انجام میگیرد .از اشن رو نیاز با تیدوشن مجموعیا ای از
مقررات حا ی بر از الرات اع بارات اس ادی ا راسخگوی نیازگای اق تادی و تجیاری
جام ا بین المللی باشد احساس نیاز یردشد .مقررات م حد شک اع بارات اسی ادی بیا
مرور زمان رشد و تکام شار ا و با توجا تحوالت حمی و نقی

یاال و یسی رش روز

ارزون حجی م امالت جهانی و انقالب در ارتباطات الک رونیکی یا در سیالهای ازییر
جاشگزشن ب نی از مکاتبات س ی یردشد .اتیا بازرییانی بیین المللیی مقیررات م حید
شک اع بارات اس ادی را تدوشن نمود( .ار اده )147:1376
اتا بازریانی بین المللی  ICCا در سا  1919تاسیس شد در دورانی ا سیسی ی
تجارت جهانی با زطر ناشی از تحمیی سیاسی های ملیی یراشیی و حماشیت از اق تیاد
دول ی مواجا بود .تسهی جرشان تجارت بین المللی را با ع وان شکیی از گیدرهای مهیی
وجها گمت زود قرار داد.
مقررات م حد شیک اع بیارات اسی ادی در گ یین اوضیای و احیوالی و بیا م ویور
سردریمی ناشی از اعما مقیررات دازلیی شیورگا در ارتبیا بیا عملییات اع بیارات
اس ادی برای نخس ین بار در سا  1913با جام ا جهانی اراشا شد.
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گدف از تدوشن اشن مقررات اشجاد شک رش ا ضوابط قراردادی با م وور گماگ گی و
شک واز ی در عملیات اع بارات اس ادی اسیت .ریذشرش جهیانی مقیررات م حید شیک
اع بارات اس ادی از جانیب دسیت انیدر اران اع بیارات اسی ادی در شیورگاشی یا از
سیس ی گای قناشی و اق تادی م وعی برزوردار میباش د نشانا مورقیت در تدوشن اشن
مقررات محسوب میشود( .امامی )69:1368
مقررات م حد شک اع بارات اس ادی ( )UCP400قرشب با  40سا با اجرا درامید
ولی با توجا با مسائ ضروری در بررسی در ارا و نورات و روشا گای دادیاگهای بیین
المللی مطرح شید و تحیوالت تک یکیی در بانکیداری و حمی ونقی و صی اشع دشگیر
مقررات نشرشا  144اتا بازریانی بین المللی در باب اع بارات اس ادی مورد تجدشدنور
قرار یررت و با تتوشب نهاشی مقررات م حد شک اع بارات اس ادی توسیط میسییون
بانکداری ( )ICCبا بار نشست و مقررات جدشد بیا ع یوان ( )UCP500ریس از تاشیید
می ا اجراشی اتا بازریانی بین المللی می باشد و نهاش ا در سا  2007بازنگری شید و
مقررات م حد شک اع بارات اس ادی ( )UCP600با دو زبان انگلیسی و ررانسا م شیر
یردشد .ا اشن مقررات در حا حاضر در جام ا تجیارت بیین المللیی جیاری اسیت.
(ابارت )84:1387
 -1حل و فصل اختالفات تجاری بین المللی
ریداشش از الف در گر م املا و قراردادی مح م است .گ اننا قرارداد بیا درسی ی
ت ویی شده و حقو و تکالیف طررین با روش ی در قرارداد ت یین و ت رشف شده باشید
ح از الف اسان ر و سرش ر زواگد بود .اما شکی نیست ا روند ح ازی الف وقیت
ییر است و ح ی می تواند با روابط تجاری طررین اسییب وارد ید و ان را بیا موانیع
جدشدی مواجا سازد.
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اتا بازریانی بین المللی ا وظیفا اصیلی زیود را تسیهی میراودات تجیاری بیین
المللی قرار داده است گمواره با اشن امر مهی توجا داش ا و بیا گمیین لحیاز از اولیین
سالهای تشکی اتا مبادرت با تاسیس شک تشیکیالت داوری می وی و بیزرر در یار
اتا نموده است ا با داوری اتا بازریانی بین المللی م روف است.
شیوه داوری :جاشگزشن رسیدیی قناشی است و م موال دعاوی بزرر بین المللی از
طرشق داوری ح و رت میشوند .اما گما از الریات تجیاری گ یین رینییده و بیزرر
نیست ا الزم باشد از طرشق داوری ح و رت شود .ب الوه ح یی در دعیاوی بیزرر
یاگی ترجید میدگ د ا با توجا با موضوی دعوا قب از شروی داوری از ساشر روشهای
ح و رت از الف اس فاده نماش د .در عم نیز یاه موضوی دعوی ناظر بر از الف امر
ر ی شا حررا ای شا مالی است ا با مک شک شخص ثالث و میانجی یا میورد اع میاد
طررین است قاب ح باشد .یاه الزم است موضوی از الف از طرشق سازش ح شیود
و طررین صررا با نور و توصیا ی شک سیازش دگ یده بتییر نییاز دارنید و در ب نیی
ررونده گا مح اج اظهار نور ارش اس میباش د.
در قراردادگای ریمانکاری قب از اش کا موضوی بیا داوری ارجیای شیود الزم اسیت
مه دسان م ختص و م خب طررین با مک شک فر مه دس م ختص (شخص ثالیث)
ار شکدشگر ب شی د و برای موضوی راه حلی شیا گییات حی ازی الف را نپذشرنید راه
برای رجوی با داوری شا ح ی دادیاه با ع وان مرحلا ازر گمواره باز است.
اتا بازریانی بین المللی با توجا با گمین واق یت گا و ضیرورت گیای عی یی یا
مورد نیاز ر االن اق تادی و دست اندر اران م امالت تجاری است مبادرت با تهییا و
ت ویی انوای مقررات برای ح و رت دعاوی تجاری نموده است .مس لزم ان اسیت یا
گما ب وان د ضمن رذشرش وجود دشگران م فاوت بودن از انان و در عین حیا اح یرام
با حا میت قانون برای رسیدن با گدف زود تالش

د.
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با وجود انکا در عرصا بین المللی وجود از الف اج اب نارذشر اسیت امیا حقیو
بین المل تالش میک د تا قواعد ناظر بر زشست مسالمت امیز و ح و رتی از الریات
بین المللی را با در نور یرر ن اص اس قال و برابری دول ها ت وییی نماش ید( .ارریع نییا
)1369:55
اشن اص در حقو بین المل از اگمیت وشژه ای برزوردار میباشد اشین اصی تیا ان
حد مهی است ا در صورت وجود از الف میان دول ها نمی توان بدون رضاش شان انها
را نزد شک مرجع بین المللی احنار شیا صیالحیت شیک محکمیا بیین المللیی را بیر ان
تحمی

رد و رعاشت اشن اص اشجاب میک د ا از الرات بیین المللیی و تنیاد م یارع

اس فاده از زور و بکارییری قوه قهرشا مجاز نباشد ایرگا اس فاده از زور بطور مکیرر از
طرشق رسانا گای زبری یزارش می شود( .ذوقی )49:1390
از انجا ا از الرات لزوما دربردارنده ی دست ی دو طرف میباشد اشن دو تتیمیی
حا می ی باشد برای ت یین شک روش گماگ گ ح و رت از الرات در حقیقت ریامید
حقوقی اص ب یادشن تساوی حا میت گاست .از جملا اصولی ا بر اسیاس ان سیازمان
و اعناشش در ت قیب گدری باش د ا گما اعنا باشید در روابیط بیین المللیی زیود از
اس فاده از زور علیا تمامیت ارضی شا اس قال سیاسی دول های دشگیر شیا بیا گیر شییوه
دشگری ا با اگداف مل م حد مغاشرت دارد زودداری ورزند و اش کیا انهیا از الریات
بین المللی زود را با روشهای مسالمت امیز با شیوه ای ح و رت نماش د ا صیلد و
ام یت بین المللی و عدالت با زطر نیف د( .صلد گی )179:1395
طررین گر از الری ا اداما ی ان ممکن است حفظ صلد و ام یت بین المللی را بیا
زطر اندازد اب دا باشد در جس جوی راه حلیی از طرشیق میذا ره تحقییق مییانجیگری
سازش داوری ح و رت قناشی توس با نهادگیا شیا ترتیبیات م طقیا ای شیا دشگیر
روشهای مسالمت امیز با ان خاب زود باشد.
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 -2قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی
گریاه محتو جدشدی زواه در قالب ریزشکی زواه با ماگیت ان زاعیی (مان ید نویام

رردازت) را با عموماً اشن تماش وجود دارد ا مقبولیت شا موضیع شیفاف و قانونم یدی
مثال با واسطا عرصا میگذارد قانونگذاری شا مقررات بین المللی در رابطا با آن وجیود
داش ا باشد .مقررات گ اننا دوام و ماندیاری ریدا میکرد اما در یذش ا محتیولی یا
عرضا و اس فاده میشود مبانی قیانونی بیرای آن وضیع میگردشید .بارنامیا شکیی از اشین
محتوالت است .اطمی ان از رسیدن اال با صیاحب حقیقیی آن امیری ضیروری بیوده
است.
آن را دو نیما می رد نیما ای از س د با با گمین م ویور ررمانیده شی ی ریس از
صدور س د حم ررمانده و نیما دشگر با ررس ده ت لق داشت .با اشن صیورت ریس از
ورود ش ی با ب در مقتد اال تحوش دارنده نیما دشگر س د میشد .ب د گا بارناما ریس
از تحوالتی تبدش با س دی شد ا امروزه می بی ییی از سیوی دشگیر شیورگای دارای
مسیر درشاشی دست با تدوشن مقررات درشاشی زدند و با موجب توارقات بین المللی اشن
قوانین شکدست و گماگ گ شد( .بیگدلی )94:1395
-1-2مقررات ملی اعتبارات اسنادی
در دانمارک تحت ع وان مقررات 1928مقررات اع بارات اس ادی در سیا ریس از
مدتها سر انجام ناظر بر مدشرشت اع بارات اس ادی یشاشش شار ا توسیط بانکهیای طیراز
او

پ هاک تدوشن شد .نخس ین بانک یا ریس از تحیوالتی تبیدش

مقیررات میذ ور

توسط سا بانک عمده دانمارک وضع یردشد با بانک نوردئا م روف شد .دو بانک دشگر
ب د از ادغام با مرش انوردب کن در سا  2000با شونی بانک شد نیز با ادغام در شکیدشگر
دانسکا بانک را ردشد اوردند .در دشگیر شیورگا ترتییب طررهیای تجیاری مجبیور بیا
اس فاده از مجموعا مقرراتهای مخ لفی شدند ا اح ماال دارای شیباگ های نسیبی بودنید
اشن مقررات قدشمی در شور دانمارک مث ساشر شورگا عیاری از دقیت الزم بیود .بیا
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یس رش تجارت جهانی و نیز با توجا با ناآرامی گای رزاش ده بین المللی و زطیر بیروز
ج گ ا مدشرشت اع بارات اس ادی در عرصا بین المللی را رقیدان قیوانین و مقیررات
گشی انداز تیرگای را رقی میزد غیر قاب توجیا می مود( .رراگانی )88:1374
 -2-2اتاق بازرگانی بین المللی
توسط شماری از بازریآنان ریش یام بین المللی در قالب  1919اتا بازرییانی بیین
المللی در سا سازمان زتوصی تجیارت بیین المللیی تاسییس یردشدنید .گیدف اشین
سازمان حماشت و اشاعا توس ا تجارت بین المللی آزاد میان مرزگا بیود یا بیا توسی ا
شراشط مطلوب و با مدد مقررات بین المللی م حید شیک دنبیا میشید .امیروزه اتیا
بازریانی بین المللی در عرصا گای م ددی ر الیت می

ید و بیا گ یدشن میسییون

تقسیی شده است .گدف میسیون بانکداری اتا بازریانی بین المللیی ت وییی و تفسییر
مقررات و نیز ارائا وصولیها و ضمانت ناما گاست رگ مودگاشی در زمی ا بانکداری بین
المل اعی از اع بارات اس ادی می ا ملی تشکی داده ا یف ی است اتا بازریانی بین
المللی در شورگای ذشربط بالغ بر  60شور دنیا ر الییت گیای سیازمانی را بیر عهیده
دارند اشن سازمان عالوه بر مش ر ین شختی در بیش از  130نماش دیی دارد( .رراگانی
)90:1384
 -3-2مقررات متحد شکل اتاق بازرگاانی باین الملای در خصاو

اعتباارات

اسنادی
دشری نپائید یا اعنیای میسییون بانکیداری م وجیا ضیرورت تیدوشن مقیررات
بی المللی برای مدشرشت اع بارات اسی ادی شیدند .در گیره اتیا بازرییانی بی یالمللی
1929سا اولین نسخا مقررات م حد شک اع بارات اس ادی آمس ردام ت ویی شد .ت هیا
شمار م دودی از شورگا اشن مقررات را با اجرا یذاش د .نخس ین تجدشد نور در سا
در  1933اصالحات جزشی در آن اعما شید  1949وشین انجیام یرریت و در سیا بیا
شروی ج گ جهانی دوم عرضا مقررات در سطد جهانی با تیازیر ار یاد و از گمیین رو

قواعد حاکم بر حل و فصل اختالفات در زمینه اعتبارات اسنادی239............................................

اس فاده از آن عمدتاً با بانک گای شورگای اروراشی محدود شد در حالی یا بانکهیای
شورگای آسیاشی و امرشکای ج وبی نیز اشن مقررات را رذشرر ا بودند تجدشد نور اشین
مقررات با تحوالت عمده ای گمراه شد .در اشن برگا بانکهای 1962در سیا برش انییاشی
از اشن مقررات تب یت می ردند و ساشر شورگای دنیا نیز م اثر از تجارت برش انیا با آن
تأسی جس د( .سری )59:1371
اطال لفظ بین المللی با اشن مقررات بی م اسبت نبود 1962ریس از تجدشید نویر
سا آزرشن بار در سا  1974 1983 1993ب د گیا بیا در یات بازنگرشهیاشی در اشین
مقررات در سا گای ب م امد و عمال از او جوالی با اجرا یذاش ا شد ا در واقیع
گمین نسخا ونی است ا مورد  2007اس اد گمگان است .ع وان رسمی اشن مقررات
عبارت است از  :مقررات م حد شک اع بار اس ادی اتا بازریانی اتا بازرییانی بیین
المللی است ا اغلب با از تار تحت نام  ucp600نشرشا شیماره  2007بیین المللیی
تجدشدنور با آن اشاره میشود .نسخا اصلی با زبان انگلیسی است و اغلب شیورگا آن
را با زبان رسمی زود ترجما نمودند .ترجما اشن مقررات با زبان رسمی توسط می یا
گای ملی اتا بازریانی در بسیاری از شورگا بین المللی با مشار های بانکهای طیراز
او شا اتحادشا بانکداری آنها انجام میگیرد.اما مقر اصلی اتا بازرییانی بیین المللیی در
رارشس اجازه تکثیر آن را گی با زبان اصلی و گی سیاشر زبیان گیا داده اسیت( .لی هیارد
)123:1387
بانکهای شورگای اسکاندش اوی تقب نموده اند ا نسخا ترجما شده با زبان ملیی
را ب ا با حا انکا در دشگر شورگا ترجما گا را می وان از می ا ملی اتا

درزواسیت

راشگان در از یار قرار دگ د .قوانین پی راشت اتا بازریانی بیین المللیی تتیرشد دارد
با اشن ا نسخا ترجما شده مقررات ucp 600باشد گمیراه بیا می ن اصیلی (انگلیسیی)
م شر شود( .محبی )130:1389
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-4-2تدوین قانون برای اعتبارات اسنادی
در شورگای م دودی از دنیا مقررات م حد شک  ucp 600اثر قانونی رییدا یرده
و با اشن ترتیب نارذ و با اجرا درآمده است .ساشر شورگا نیز با تتیوشب لیواشحی یا
منمون آنها مشابا مقررات قوانی ی را وضع رده است ناظر بر اع بارات اسی ادی میی
باشد .در گر دو حالت با مجرد تجدشد نور مقررات مشکالتی ردشد می آشد زشرا قوانین
مذ ور در اشن اث ا بدون تغییر باقی میماند تا تغییرات الزم در آن اعما یردد .یذشی ا از
اشن برزی از اع بارات ا بر اساس مقررات سابق رشاشش شار ا اند گمن یان در جرشیان
اند حا آن ا ساشر اع بارات با تب یت از نسخا بازنگری شده رشاشش میشوند( .محبی
)159:1383
قوانین تجاری م حد شک امرشکا اشاالت م حده طی سالیان م مادی قیوانین تجیاری
زاص زود را داش ا است .اشن قوانین .امالً با اع بار اسی ادی از تیاص شار یا اسیت
مجموعا قوانین م حد شک تجاری است و ماده ucc 5طی مدتها مدشیدی ارای قنیاشی
در اشاالت م حده تحت ش ای بوده است ح ی با رغی آن ا  iccصیراح ا ذ یر میشیود
اع بار تابع مقررات بین المللی صادر شده است .قنات بیا قیوانین ملیی آشی اشی امی
داش ا و در اغلب میوارد از مقیررات بیین المللیی گشیی روشیی میک ید .آننیا سیبب
رینیدیی مسألا شده وجود اشاالت مخ لفی است ا نسخا گای م فاوتی از اشن مقررات
را در از یار دارند .با تثبیت جاشگاه مقررات بین المللی تغییر و تحوالت با وجود آمده
طی سالیان ازیر م هی شده است و ت داد رزاش دگای از اع بارات اس ادی ح ی میواردی
ا اربرد درون مرزی داش ا اند( .موسی زاده )190:1380
با اس اد با ماده ر ج  uccشام ب دی شد ا تترشد میدارد در زمانی نا گ دان دور
رس از تجدشد نور  uccpصورت یشاشش اع بار بیر اسیاس مقیررات  iccرقیط جهیت
موضوعاتی قاب اس اد است ا در با آن اشاره ای نشیده باشید .عیالوه بیر اشین ucp

تجدشد نور مزبور بازتاب حجی بسیاری از دشدیاگها و شرو

است .بسییاری از اشال هیا
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اشن قوانین جدشد را رذشرر ا اند حا انکا برزی اشال ها از رذشرش آن ا راه دارنید اشال هیا
را ترغیب با و ال و بانک گای امرشکاشی سخت در تالش اند تا بیدون اعمیا تغیییرات
بیش ر  uccرذشرش بازنگری شده نماش د .وانسیون سازمان ملی سیازمان ملی م حید
سالها در ری آن بودند ا با واسطا شکی از میسیونهای زیود موسیوم بیا مر یز رییش
نوشس قوانین بین المللی اع بارات اس ادی سازمان مل م حد بیرای رسییدیی بیا قیانون
تجارت بین المللی و ضمانت ناما گا را ت ویی نماشد( .موسی زاده )85:1389
اما گیج یونا توارق شا تتمیی روش ی مب ی بر اش کا ریش نیوشس مزبیور در حاصی
نگردشد .شمار قوانین بین المللی باشد شا وانسیون تحت ع وان وانسیون سازمان مل
م حد ریرامون اشن مقررات ریس از تکمیی 1966در سیا اع بارنامیا گیای ضیمان ی و
ضمانت ناما گای مس ق مورد رذشرش مجمع عمومی سازمان مل قرار یررت .رذشرش
دست ی ر چ شور می باست آن را مورد تتوشب برای با اجیرا درآمیدن وانسییون
سازمان مل تاشید شا موارقت قرار دگ د .در ن یجا گر شیوری میی توانید وانسییون را
مورد موارقت قرار داده تا با اشن اشن وانسیون در شورگای  2006ترتیب وانسییون
در آن شور قاب اجرا یردد .تا راشان ژوئن سا اشاالت م حده نیز با رغیی تیونس بیا
تتوشب رسیید .بیالروس لیبیی رانامیا وشیت ییابن السیالوادور ا یوادور امنیای
وانسیون گ وز آن را مورد تتوشب شا رذشرش قرار نداده است .اشن وانسیون از شکیی
ژانوشا از سا با اجرا درآمد .اشن وانسیون مش م بر 2000ضیمانت نامیا گیای ع ید
المطالبا و اع بارناما گای ضمان ی است ا با شر احراز شراشط م ی ی زود بیا زیود
قاب اس اد میشود .با اشن گما یف ی است ا وانسیون ساشر ت هدات ضمان ی مسی ق
و قط ی را نیز در بر میگیرد( .نتیری  )63:1383مطلب م ن وانسیون سازمان ملی در
مورد اع بار اس ادی نیز می وان با اشن وانسیون اس اد نمود با شر آن ا اشین امیر در
اع بار تترشد شده باشد .م ن وانسیون با توجا با جاشگاه مقررات بیین المللیی حیا ی
در حوزه گای شاد شده اعیی از مقیررات و مقیررات م حید شیک ضیمانت نامیا گیای
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ع دالمطالبا ت ویی شده است  ucp 600 iccاز اشن رو وانسیون سازمان مل با مقررات
رقاب ی برزورد نمیک د بلکا در واقع مکملی ناظر بر م حید شیک شیدن مقیررات بیین
المللی در سراسر دنیا.
حوزه مقررات  iccمقررات بین المللی اع بارات اس ادی ( uccp ucpشا نسخ ریشین
آن نویر  )u cp400 500 600مقررات قانونی قلمداد نمیشود و از گمین رو اثیر قیانونی
آن امالً توارقی است .با م وور آن ا مقررات بیین المللیی اع بیارات اسی ادی جهیت
اع بار م ی ی قاب اس اد شود ضروری است در م ن اع بار با آن اشاره شود.
بدشن ترتیب بانک یشاش ده ریروی از اشن مقیررات را اعیالم میی دارد و ذش فیع نییز
ضمن اس فاده از اع بار قتد و نیت زود را مب ی بر رعاشیت اشین مقیررات آشیکار میی
سازد .ساشر بانک ت یین شده و در صورت وجود بانک تاشیید
ذشربط در اع بار نویر بانک ابالغ

یده نییز طیرف گیای

ده با گمین ترتیب درییر می شیوند  ucpبیا دلیی

آنکا مقررات راقد اثر قانونی مس ق است در دادزواگی گاشی ا با از الرات ناشیی از
تفسیر مفاد اع بار مربو میشود( .ابوترابی )165:1383
قوانین ملی شا ب نا قوانین بین المللی نقش موثرتری اشفا می

د ucp .امیا شکیی از

محاسن مهیی اسی فاده از اع بیار اسی ادی آن اسیت یا اشین مجموعیا مقیررات از 600
مقبولیت تام و تمام جهانی برزوردار شده تا آنجا ا با سخ ی می توان اع بیار اسی ادی
تجاری را شارت ا تابع اشن مقررات صادر نشده باشد ucp .ع یوان یوشیای ضیوابط و
روشا گاست با اشن حا مقررات آن با واقع مورد توجا و ال و محا ی بسیاری از شور
گای دنیاست( .اقاشی رر )45:1373
-5-2قوانین حاکم و مراجع ذیصالح
شوری ا قوانین آن مورد اس اد است و نیز دادیاگی یا محی مراج یا حی در
بسیاری از قراردادگا بطور توارقی میان طررین مشخص میشود و رت از الریات اسیت
گ اننا ترتیب دشگری میان طررین توارق نشده باشد اح میاالً اسی اد بیا مقیررات بیین
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المللی نیز امکانپذشر است .در مقررات  Ucp 600گیچ یونا اشیاره ای بیا قیوانین قابی
اس اد شا مراجع ذی صالح نشده است و اع بار اس ادی تجاری نیز راقد بخشی بیا اشین
منمون می باشد .علت آن است ا طررین اغلب با فاشت مقیررات Ucp 600اع میاد
وارر دارند .با عالوه اع بار اس ادی قرارداد نیست و ن یج یا طرری یی وجیود ندارنید یا
نسبت با م ن اع بار توارق و اتفا نور داش ا باش د .الب یا زرشیدار و رروشی ده دزالیت
دارند اما گیچ شک مبادرت با یشاشش صدور اع بار اس ادی نمی

د و در حقیقت اشین

بانک زرشدار است ا با نفع رروش ده اقدام با یشاشش اع بیار میک ید .یذشی ا از اش هیا
اش ها طررهای دشگری نیز از جملا بانکها وجود دارند ا نقش گ دانی در می ن وشیراشط
اع بار با عهده ندارند .با طیور لیی گییچ یونیا میذا رات حنیوری مییان طیررین در
زتوص م املا مب ی بر اع بار صورت الزم اسیت در زتیوص مفیاد اع بیار ریرامیون
قوانین حا ی و مرتجع نمیگیرد( .صلد گی )130:1395
در صورت اقدام با مذا ره ذشتالح توارق حاص شود .اما علییرغی صیرف وقیت و
یفت ویوگای بسیاراح ما عدم نی با توارق وجود دارد .تجربا نشان میدگد ا بیشی ر
اع بارات بدون توس با مراجع قانونی یشاشش و سرانجام تسوشا طررین زود نسبت بیا
ررع آن گمت میگمارند میشوند و در صورت بروز از الرات نییز از سیوی دشگیر اشین
تماش وجود دارد ا در صورت بروز از الف ریوس ا با قانون مراج ا شود .اشن تماشی
باالزص در اشاالت م حده مشاگده میشود و دام ا آن اغلب در زمان ر ود و سادی بیا
دشگر نقا دنیا نیز شیده میشود.
قوانین حا ی ومراجع ذشتالح گ اننا از الرات ناشی از اع بار اس ادی بیا دادییاه
شیده میشود نخس ین موضوعی است ا دادیاه با آن رسیدیی میک د .محلی ا اع بیار
قاب اس فاده ح ی در صورتی ا دادیاه زود رسیدیی با اشن امر مهی را عهیده بگییرد.
ت یین

ده حوزه قناشی و ربرو آن دادیاه ذشربط اسیت ش یی محی رردازیت وجیا

اع بار الب ا مشرو با آن ا ب ا با تشخیص دادیاه شرطی مغاشر با وض یت شاد شیده در
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اع بار وجود نداش ا باشد .مقررات  600 Ucpاز نور بانکدارگا و اشخاصی یا ریوسی ا
با اع بار اس ادی سرو ار دارند قوانین  ucp 600با وجود آن ا میدان د ب ییادی اع بیار
با شمار می آشد صرراً مجموعا مقرراتی است ا در سراسر دنییا بیا رسیمیت شی از ا
شده و در عین حا بطور مس ق راقد اثر قانونی است.
با نور میرسد حا میت مقررات و قوانین ملی بر اع بارات اسی ادی در سراسیر دنییا
بد با  Ucp 600شک نگارش گمگانی شده است .بر اساس مفاد اشن مقررات در رابطیا
با اع بارناما گای ضمان ی نیز اربرد دارد.
با اشن گما الزم با ذ ر است ا ح ی در زال رونید بیازنگری  ucp400و  500و
600نیز بانکها و موسسات مالی و یال در اشیاالت م حیده ضیرورت تیدوشن مجموعیا
م ی ی از مقررات حا ی بر اع بارناما گای ضمان ی را شادآور شد .
با نحوی ا ب وان اجماال آن را نوعی ضمانت ناما بانکی در قالب اع بارناما اس ادی
دانست شدند ناشی از آن بود ا بسیاری از علت تماش با تدوشن مقرراتی مس ق برای
اع بار ناما گای ضمان ی موارد با طور ازیص بیا مبیادالت تجیاری ررداز یا و حیاوی
شروطی ریرامون اس اد تجاری است  ucp 600گیچ شک از شرو برداشی ها و شیا حمی
تدرشجی و تارشخ انقنا ا با موارد رورس ماژور رذشرر ی نیسیت میی ریردازد بیرای
جام ا بازریآنان امرشکا ا از اع بارات ضمان ی اس فاده می

د( .طارم )78:1371

مقررات م حد شک اع بارات اس ادی برای اس اد الک رونیکیی میسییون بانکیداری
اتا بازریانی بی المللی تشخیص داد اعنیای در سیالهای راشیانی قیرن بیسی ی جام یا
تجارت بین المللی ا از اع بارات اس ادی اس فاده میک د از دام یا وسیی ی از امکانیات
الک رونیکی برای تهیا و ارائا اسی اد برزیوردار گسی د .از گمیین رو الزم بیود یسی ره
مقررات ارزاشش شابد.
تا با ترا ش اس ادی غیر اغذی ا با صورت ان طاف رذشری ب واند ضمن روشیش
ترا ش اس اد اغذی سی ی  31الک رونیکیی مخیابره میشیود را نییز روشیش دگید .در
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نخس ین یام برای راسخگوشی با اشن نیاز در تارشخ م می مقررات م حد شیک اع بیارات
اس ادی برای ارئا اس اد با صورت الک رونیکی م شر شد  2002مارس ظهور شیوه گیای
ارئا اس اد با صورت الک رونیکی بی تردشد نقش صرف نور از انجام یونی اشین روش
بانک گا و ر االن عرصا ی ترا شهای اع بار اس ادی س ی را تغییر زواگید داد( .اقیاشی
رر )260:1371
اشیین مقییررات ان طییاف رییذشر اسییت و ارائییا اسی اد بییا صییورت توامییان اغییذی و
الک رونیکی شا صرراً الک رونیکی را روشش میدگد است و شک ترتیب و توالی م طقیی را
در عملیات مربو با ارائا اشین مقیررات  ucpدر راسی ای مقیررات الک رونیکیی دنبیا
میک د.
 -4قانون حاکم بر اعتبارات اسنادی از لحاظ حقوق داخلی ایران
مسللا ت ارو قوانین در صورتی می تواند مطرح شود ا شک رابطا حقوقی بیا دو
شا گ د شور ارتبا ریدا د .زشرا گمانگونا ا مالحوا میشود گ اننا اشن حقیوقی بیا
گیچ وجا مربو با شور گای زارجی نباشد و تمام ع اصر آن در دازی شیک شیور
واحد بر قرار یرر ا باشد .مثال دو اشرانی در اشیران مسیللا ت یارو قیوانین بیا وجیود
قراردادی م قد

د مح ت ویی س د و اجرای قرارداد نیز اشران باشد مسیللا در قلمیرو

حقو دازلی است و ت ها قانون اشران را الزم االجرا نخواگد امد جرا ا در اشن ریرو
بیش ر در گهار دشواری شور زود محتور بودند مسللا ت ارو زواگیی ش ازت.
در دورانی ا ارراد قوانین با ندرت مطرح میشیود امیا گمیین یا امکیان یسی رش
روابط زتوصی ارراد در زندیی بین المللیی بیا وجیود امید و دول هیا نییز بیا توسی ا
مبادالت بین المللی مبادرت ردند ریداشش و توس ا ت ارو قوانین امکانپیذشر شید .بیا
وجود از الف نور حقوقدانان گ وز گی تب یت از اص حا میت اراده شا قیود و شیراشط
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زاصی مورد توجا می باشد ظاگراً نمی توان م یاملین را در ت ییین قیانون صیالحی دار
مورد تردشد قرار داد.
الب ا باشد دقت داش ا باشیی ا قانون م وور طررین نمی تواند بر تمام مسائ مربیو
با قرارداد حکومت د .زشرا ب نی از موضوعات شک قیرارداد مان ید اگلییت م یاملین
الزاما تابع قانون صالحی دار دشگری است ا قانونگذار م ین رده اسیت .قیانون میدنی
اشران ت هدات ناشی از عقود تابع قانون مح وقوی عقد است مطابق میاده  968گ انکیا
مالحوا میشود قانون مدنی اشران قانون حا ی بر ت هدات ناشی از عقیود را م یین یرده
ولیکن در مورد قانون حا ی بر اشجاد قرارداد و تکوشن شیراشط اساسیی قیرارداد مطلبیی
ذ ر نکرده است .در اشن مورد باشد ماده  96قانون مدنی اشیران (اصی سیرزمی ی بیودن)
اعما

یی .اما در قسمت دوم ماده طبق ماده آمده است یا (ت هیدات ناشیی از عقیود

تابع قانون مح وقوی عقد است مگر اش کا طررین اتبای زارجا بوده وان را صیرشحا شیا
ضم ا تابع قانون دشگری قرار داده باش د) اشن ماده ا م نیمن شکیی از قواعید شی از ا
شده حقو بین المل است از حقو بین المل زتوصی ررانسا اق بیاس شیده اسیت.
(بیگدلی )176:1384
-1-4موانع اجرای قانون خارجی
مواردی وجود دارد ا قاضی نمی تواند از جملا سیسی ی حقیوقی اشیران در ا ثیر
سیس ی گای حقوقی تحت ع وان موانع اجرای قانون قانون حا ی بر دعوا را اعما

د.

اشن موارد ا ذر سیس ی حقوقی اشران تقلب نسبت با نوی عمومی شام جانشی ی زیود
با زود قانون مقرر صالحی دار زارجی مطرح است قانون می باشد .تراضی طیررین بیر
عدم اجرای قانون موارد جانشی ی قانون مقر شام مشخص نبودن قانون زارجی حیا ی
و عدم ارائا مفاد قانون زارجی صالحی دار می باشد .نوی عمومی با ع وان شکیی دشگیر
از اجرای قانون زارجی عام بازدارنده ای اس مانع اجرای قانون زارجی در شور میی
باشد ولیکن علی رغی انکا نوی عمومی در حقو دازلی اصی تقلیی میشیود .ولیی در
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حقو بین المل زتوصی اس ث ا محسوب میشود .با سخن دشگر نوی عمومی در مورد
حقو

سب شده اثری محدود و زفیف دارد ا بیر اسیاس قیانون صیالحیت دار بیا

وجود آمده است.
تقلب نسبت با قانون شکی دشگر از موانع اجیرای قیانون صیالحی دار زیارجی میی
باشد در اش جا شخص با تغییر عام ارتبا باعث میشود یا صیالحیت قیانون دشگیزی
مطرح شود .در زمی ا آثار اس اد با قاعده جلوییری از تقلب نسیبت بیا قیانون علییرغی
وجود مخالفت نگارنده با غالباً رابطا اشجاد شده را باط میک د اما در اشن اع قیاد وجیود
دارد ا تقلب نسبت با قانون اعما قاعده .عدم اس اد با آن است حقو بیین الملی
زتوصی ا قاضی دازلی می تواند انجام دگد موضوی دشگری است ا با آن ررداز ا
شده است.
احکام زارجی موانع اجرای احکام زارجی احکام صادره از دادیاگهای زیارجی و
احکام گای داوری گای زارجی میباشد ا احکام قب از بررسی تطبیقی اع بار اسی ادی
دازلی و بین المللی و راگ مای رریع موانیع در جهیت اریزاشش یاراشی آن اجیرا باشید
ش اساشی شوند .ش اساشی احکام زارجی با م ای قاب اجرا بودن آن نیست بلکیا باشید
واجد شراشط در قوانین دازلی اشران باشد( .محبی )37:1387
-2-4نظم عمومی یا اخالق حسنه
گریاه قانون زارجی صالحی دار برای نوی حقوقی شور م بیوی قاضیی غییر قابی
تحم باشد در اشن گر دولت تا حدی اجرای صورت قاضی با اس اد نویی عمیومی از
اجرای آن قانون زودداری زواگد نمود قوانین زارجی در شور زود قبو میک د ا با
اساس تشکیالت و شا با ام یت دازلی و احساسات وجدانی جام ا ی آن دولت م اریات
نداش ا باشد.
ب ابراشن گر زمان ا اجرای قانون زارجی از دادیاه اشران تقاضا میشود قاضیی باشید
قبال اشن نک ا را بررسی نماشد ا آشا اجرای قانون زارجی با نوی عمومی شور مخالف
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است شا نا و آشا با عقاشد و احساسات جام ا لطما می زند شا نا گ اننا راسخ اشن سوا
مثبت باشد دادیاه باشد از اجرای آن زودداری نماشد ولو اش کا آن قانون از جملا قوانی ی
باشد ا با موجب قواعد اشرانی ح ت ارو صالحی دار بوده و اجرای آن بطیور لیی
تجوشز شده باشد.
رس در گر مورد ا شک نفر تب ا زارجا با قانون دولت م بوی زود اس اد میک ید و
تقاضای اجرای آن را می نماشد قانون مزبور باشد از صاری نویی عمیومی عبیور ید تیا
م لوم ش ود مقررات آن در اشران قاب اجراست شا نا .بدشهی است قیانون زیارجی طب یا
صالحی دار در صورتی قاب اجراست یا بیر زیالف نویی عمیومی نباشید .و گ اننیا
مخالف با نوی عمومی باشد در حدودی ا مخالفت دارد با موقع اجرا در نخواگد آمید.
مسللا نوی عمومی در مواردی ریش میآشد ا قاعده ت ارو شور قاضی اجیرای قیانون
زارجی را تجوشز د ولیکن اجرای آن م اری نویی عمیومی و شیا احساسیات وجیدانی
جام ا دولت م بوی قاضی تلقی شود .با عبیارت دشگیر نویی عمیومی از اجیرای قیانون
زارجی جلوییری میک د ایرگا مطابق قیانون دولیت م بیوی دادییاه و شیا بیا موجیب
قراردادگای بین المللی قانون مزبور قانون صالحی دار باشد براساس گمین طیرز مسیللا
نوی عمومی را با طور صرشد بیان نموده و جای تفکر است یا قیانون میدنی اشیران در
ماده  975مقرر میدارد :محکما نمی تواند قوانین زارجی و شا قراردادگای زتوصیی را
ا بر زالف ازال حس ا بوده و شا «با واسطا جرشحا دار ردن احساست جام ا شا با
علت دشگر مخالف با نوی عمومی محسوب میشود با» .موقع اجرا یذارد ایر گا اجرای
قانون مزبور اصوال مجاز باشد( .ابوترابی )78:1387
نوی عمومی داشره شمو ثاب ی ندارد و بیر حسیب مق نییات زمیان و مکیان تغیییر
میک د .با عبارت دشگر مواردی ا اجرای قانون زارجی بر زالف نویی عمیومی تلقیی
میشود قاب تحدشد نیست و گیچ یاه نمی وان صورت املی از موارد اعما نوی عمومی
ارائا داد ش ی گیچ یاه نمی توان صورت املی از موارد اعما نویی عمیومی ارائیا داد
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ش ی گیچ یاه نمی توان دقیقاً م لوم نمود ا گیا امیوری اسیت یا قبیو آن در شیک
شور می تواند رذشرر ا شود بدون اش کا با نوی عمومی آن شور مباش ی داش ا باشد .از
اشن رو ت یین.ضابطا برای تشخیص نوی عمومی در روابیط بیین المللیی بسییار دشیوار
است با اشن حا ب نی از حقوقدانان س ی رده اند ضابطا ای برای تشیخیص میوارد
اعما نطی عمومی ارائا نماش د.
گریاه دادیاه اشران قانون زارجی را بر زالف نوی عمومی تشخیص دگد از اجیرای
آن باشد جلوییری نماشد و بجای آن قانون اشران را با موقع اجرا یذارد.
اثر عادی نوی عمومی آن است ا از اجیرای مقیررات قیانون صیالحی دار زیارجی
جلوییری میک د و قانون مقر دادیاه را جانشین آن می نماشد .ال هاشا باشد در نطر داشیت
ا آثار عمومی گمیشا شکسان نیست و بر حسب موارد مخ لف م فاوت اسیت .زشیرا از
شک سو اثر نطی عمومی یاگی م فی و ییاگی مثبیت اسیت و از سیوی دشگیر اثیر نویی
عمومی در مرحلا اشجاد حق و در مرحلا اثر یذاری حق شدت و ضی ف رییدا میک ید.
(ار اده )95:1376
نتیجه گیری
شکی از مسائ مهی در گر قرارداد رردازیت و گگیونگی اجیرای ت هیدات طیررین
است .گر طرف قرارداد مادام ا طرف دشگر ت هد زوشش را اجرا نرده از اشفیای ت هید
سر باز می زند و شا ح ی االمکان رس از حتو تنمین اری از طرف مقاب وریای بیا
عهد می نماشد .اشن امر ش ی تقاب م ارع ریداشش اع بار اس ادی را با ع وان شیک وسییلا
رردازت در صح ا بین المللی سبب شد.شاشان ذ ر می باشد یا بیا توجیا بیا اشین یا
قسمت اعومی از تالشهای صورت یرر ا از سوی سازمانگای مخ لف بیین المللیی در
گ د دگا یذش ا با مسائ مربو با اع بار اس ادی از تاص شار ا است.
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تهیا و ت ویی قوانین و مقررات مخ لف در ارتبیا بیا آن موضیوی بخیوبی نمیاش گر
اگمیت و نیاز جام ا تجاری با ح و رت مسائ مربو بیا اع بیار اسی ادی و ت ییین
جاشگاه واق ی اشن نوی قراردادگا می باشد ضرورشست سطد آییاگی و دانیش زیود را
نسبت با اشن نوی قراردادگا ارزاشش دگ ید .از جملیا موضیوعات اساسیی در میذا رات
قراردادی ت یین قانون حا ی بر قراردادگا و دادیاه صالد با رسیدیی بیا از الریات میی
باشد و در ار اشن دو مطلب موضوی ح و رت از الریات از طرشیق مسیالمت آمییز
مورد توجا می باشد .قاب تذ ر است ا م موالً طررین موجیود در گ یین قراردادگیای
بانکب م موالً بیش از دو نفر بوده (حداق سیا نفیر) و غالبیاً در بییش از شیک شیور
مس قر و مشغو ر الیت تجاری – اق تادی می باش د .وجود قوانین و مقیررات م یدد
در ارتبا با موضوی اع بار اس ادی زمی ا را بیرای بیروز ت ارضیات و تفاسییر مخ لیف
حقوقی از سوی طررین موجود در قیرارداد و ب نیا دادیاگهیا و داوران در نویام گیای
حقوقی مخ لف رراگی می سازند .در سطد بین المللی گمانطور ا مالحوا یردشید بیا
قوانین و مقرراتی مواجا می باشیی ا گمگی آنها دارای اع بار بوده و میی توانید میورد
اس فاده واقع شوند .از بین آنها شیک مجموعیا بتیورت قیانون بیین المللیی میی باشید
( وانسیون سازمان مل م حید – انسیی را ) یا اشیران گ یوز آن را نپذشرر یا اسیت و
مقررات م حد شک قراردادی ا توسط اتا بازریانی بین المللی ت ویی یردشیده انید و
در زمره عررها و روشا گای بین المللی محسوب میی یردنید .یا گیر گ ید بیا لحیاز
حقوقی ممکن است در مرتبا راشین تری از وانسیون سیازمان ملی م حید – انسیی را
قرار ییرند ولی با لحاز وض یت گای موجیود در آنهیا و گمن یین ان طیاف ریذشری و
م طبق بودن با شیراشط و نیازگیای تجیاری – بیین المللیی از اسی قبا و مقبولییت الزم
برزوردار بوده و لذا نقش مهمی را در شک ییری و گداشت عملیات مربو بیا اع بیار
اس ادی در سطد جهان اشفا می نماشد.
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