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 بررسي واگذاري عوايد اعتبار در مقررات اعتبارات اسنادي

UCP500) و UCP600 و ISP 98 و URDG 758 و (UCC 
و كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به 
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 چكيده
مسـئله   ،و كمتـر راجـع بـه آن بحـث شـده اسـت      يكي از مسائلي كه در مقررات اعتبارات اسنادي ناديده گرفته شده 

و انـدكي بـا    واقع شده استذيل انتقال اعتبار اسنادي مورد بحث  معموالًكه  باشد ميي عوايد اعتبارات اسنادي واگذار
 ،عبـارات واگـذاري و انتقـال در جـاي خودشـان      از كه با استفاده دقيق استدر اين مقاله سعي بر اين  د.آن تفاوت دار

ـ   طالعاتا و بوده روش تحقيق نيز توصيفي د.تفاوت موجود روشن شو  .آوري شـده اسـت  ي جمـع ا هبه شـيوه كتابخان
د. شـون  مـي درستي تعريـف   به استفاده شده استگونه است كه ابتدا جايگاه واژگاني كه در تحقيق ساختار مطالب بدين

هـاي   يونكنوانسـ و در آخر واگذاري عوايد در مقـررات و   ،وايد و معايب واگذاري، فرايط، شها يوه، شوند، رپس داليلس
يـن تحقيـق بـراي كسـاني كـه خواسـتار       ت. ااس گرفته  ي نيز بين قوانين صورتا هو مقايس شدهود بانكي بررسي موج

 و دانشجويان مفيد خواهد بود. داران بانكادركنندگان، ، صكنندگانواگذاري عوايد هستند شامل توليد
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 مقدمه
در يـك   ها انسانزندگي  ،ي گذشتهها زمانر اند. د بودههمواره درصدد رفع نيازهاي خود  ها انسانتا كنون  بازيرداز 

ها  انسانرفته شد. با افزايش جمعيت رفته يمين تأمزيست و منابع موجود در منطقه  قبيله يا روستا با تكيه بر محيط
و تجارت  سفر كردندبه مناطق جغرافيايي ديگر،  ،رفت و نبود منابع كافي در همه جاطلبي و پيشروحيه افزون هبنا ب
در ابتدا با مبادله محصوالت با يكديگر كـه همـان معـامالت پاياپـاي بـود نيازهـاي       ها  آنرواج يافت. ها  ملتبين 

ي موجود در اين زمينه، نيـاز  ها يتمحدودناتواني در مبادله كاالها و  نظير ليئنمودند. اما مسا يمخويش را برطرف 
نمايان شد، اما آن نيز مشكالت خـود  » پول«يج تدر به وجود آورد و را بهجاي كاال  جديد به تيبه يك وسيله مبادال

راهزنان  از دستبردگرديد و از طرف ديگر تجار  يمبايد مقداري زيادي پول حمل ت ز يك طرف در تجار، ارا داشت
يي نمودند كه در آنجا به ها تجارتخانهداران شروع به ايجاد  ي از سرمايها هعد ،اين مشكالتدنبال  به .در امان نبودند

نمودنـد و بـا    يمي تجار را فراهم ها هسرماي ،داران نحو بود كه سرمايه ين امر بديند. اش يمجاي پول، اعتبار معامله 
ولي معامله  ت.گرف يممعامالت انجام  ،است شناخته شده» برات«عنوان  ي تجار، كه امروزه تحتها هقبول اعتبارنام

دانسـت كـه    نمـي  پذيرفت و فروشنده از وصول قيمت كاالي خود مطمئن نبود و نمي هميشه به اين سهولت انجام
و بـاالخره پـول آن را    ؟در زمان تحويل گـرفتن كـاال  رسيد پرداخت خواهد كرد يا  شده را در سر خريدار برات قبول

(واهد كرد يا خير؟يت پرداخت خومحض ر به
3F

ي امـروزي و  هـا  بانـك تبـديل بـه    ها تجارتخانهه مرور زمان اين ب )1
گرفـت، امـا بـه تـدريج بـا       يمـ انجـام   ها براتوسيله  تبديل به اعتبارات اسنادي شدند. در ابتدا معامالت به ها برات

ات عمده در اين حوزه، و وجود قوانين مختلف و تخلف از يكديگر مناطق تجاري مسافت افزايش گسترش تجارت و
يافت. در اين ميـان   افزايشوصول پول يا دريافت كاال  عدم خطروجود آمد و  اعتمادي بين تجار به نوعي روحيه بي

(عنوان مقررات اعتبارات اسنادي عنوان عامل واسطه تجارت، اقدام به تنظيم مقرراتي تحت به ها بانك
4F

كردند كـه   )2
ترتيـب،   است و بدين شناخته شده يافته پول هاي مبادالتي پيشرفته و شكل توسعهعنوان يكي از ابزار هم اكنون به

عنـوان نهـاد    جاي دريافت پول از خريدار، تقاضاي صدور اعتبار اسـنادي بـه وسـيله بانـك خريـدار بـه       هفروشنده ب
و  شـده بادلـه  م هـا   بانـك يله وسـ  بـه د و سپس كاال در قبال پرداخت پـول  نك يمتضميني به نفع بانك فروشنده را 

ه صحيح اسناد، ئداند كه در صورت ارا مي اعتبار و توانايي خريدار ندارد و فروشنده ديگر نيازي به بررسي استطاعت،
ها اولـين   فنالندي )5F3(.خواهد كرد تمايل خريدار به پرداخت يا ورشكستگي او، وجه كاال را دريافت نظر از عدم صرف

ميالدي از ابزار اعتبار اسنادي كـه شـباهت زيـادي بـه      1840، در سال برزيلند كه براي واردات قهوه از ملتي بود
تشـريفات و هزينـه زيـادي دارد     ،اما از آنجا كه ايجاد اين نوع اعتبارات )6F4(.، استفاده نمودندامروزي داشت سازوكار

كـه از خريـدار    باشـند  جاي آن در فكر انتقال اعتبـاري  و ممكن است به ندارندتمايل به ايجاد اعتبار  تجار هميشه
 

 .16 ، انتشارات آذر، ص1377 ، چاپ چهارم،المللي بانك و اصطالحات بازرگاني بين حسين نور بخش، وزاهد بختياري  .1
دهد كه در آن  ارائه مي را براي دستيابي به يك تعهد قابل قبول بازرگاني رديوه متداول جهاني و منحصر به فاعتبار اسنادي يك ش .2

 گيرد. كند، انجام مي پرداخت وجه در مقابل اسنادي كه حق مالكيت بر كاال را منتقل مي
، 1388ور ، مرداد و شهري75 ش، ماهنامه اتاق بازرگاني، المللي مباني حقوقي اعتبار اسنادي در معامالت بينمهدي هنرور،  .3

 .58ـ 52 سال سيزدهم. صص
، پاييز و زمستان 9 ش، المللي مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين، مقررات متحدالشكل اعتبارات اسناديمحسن محبي،  .4

 .94، ص 1366
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بحث انتقـال   نيز متفاوت است. شكل ساده انتقال اعتبار، ها انتقال. اما بسته به شرايط فروشنده اين اند كسب نموده
واسـطه بسـياري از    نبـوده بلكـه  كننده  كنندگان يا فروشندگان، توليد اعتبارات اسنادي است. از آنجا كه همه عرضه

ـ     اصلي و بـه  نفع ذيعنوان  با واسطه و توسط فروشنده به، انتقال اعتبار هستند معامالت ا دنبـال تقاضـاي خريـدار ي
تقاضاي تضمين خريد كـاال   ،ثالث معموالً. اما گيرد صورت ميكننده اصلي كاال يا ثالث مرتبط،  ينتأمكننده يا  توليد

ثالـث را نداشـته باشـد. پـس     نفـع   را دارد. در اين زمان فروشنده ممكن است زمان يا توان ايجاد اعتبار جديد بـه 
دهـد و ثالـث پـس از تحويـل كـاال،       يمـ انتقـال  به ثالث عنوان تضمين  اعتباري كه از خريدار تقاضا كرده است به

كرده و فروشنده با تنظـيم   تنظيم اي يك از فروشنده و ثالث براي خود سياهههر لبته د. اشو يمجايگزين فروشنده 
 دارد. يمعنوان سود بر سياهه خودش و ثالث را بهاختالف  ،در سياهه خود مبلغ بيشتر

كننـده اسـت امـا     خود توليد ،روشندهف افتد كه يمشكل ديگر انتقال، واگذاري عوايد اعتبار است و زماني اتفاق 
يا با تهيه كاالهاي جزء، به مونتاژ كـاال   دار بخشي از توليد است نياز به تهيه مواد خام براي توليد دارد يا خود عهده

مام اعتبار را به ثالث منتقل كند بلكه پـس از  ت ديگر به صرفه نيست كه فروشنده ،ر تمام اين مواردت. دمشغول اس
ارائـه  عرضـه  و منافع را پس از توليد نهـايي   دهد مي عنوان تضمين براي ثالث به وي تعهد تنظيم سند واگذاري به

و اسـت   تـر  پررنـگ انتقال اعتبار نقش واسـطه   برخالفر اين شيوه د ت.تضميني براي ثالث اس ،و اين تعهد نمايد
هـا دو طريقـه انتقـال     ينانابراين د. ببر يمتر از انتقال اعتبار يشبسودي به مراتب  ،با اعمال ارزش افزوده فروشنده

ايـن  هاي  يژگيوخصايص و  ،ر نوشتار حاضر سعي شده است افتراقاتت. درا با هم اشتباه گرف ها آنهستند و نبايد 
صورت  الملل بينتجارت  در مقررات موجود در يتطبيق يك مقايسهنهايت  و در هاي انتقال بيشتر تبيين شود شرو

در  هـا  آنپردازيم كـه اطـالع از    يمي مهم ها هواژ برخيشدن موضوع به تعريف  . در ابتداي امر جهت روشنپذيرد
 اسر تحقيق جهت فهم بيشتر مطالب ضرورت دارد.سر

 
 مفاهيم. 1
(انتقال .1ـ1

7F

5( 
 تغيير مكان اموال يك شخص يا نهاد به ديگري يا انتقال حق مالكانه از صاحب آن به ديگري.) الف
(دنبال پرداخت پول. انتقال حق مالكانه از فروشنده به خريدار از طريق سند انتقال به) ب

8F

6( 
 
(گيرنده دهنده/ انتقال .1ـ2

9F

7( 
 ،عنـوان تضـمين ارسـال كـاال بـراي فروشـنده       كه به است مان ثالثگيرنده ه دهنده همان فروشنده و انتقال انتقال

 شود. يمجايگزين فروشنده در اعتبار 

 
5. Transfer 

6. http://www.businessdictionary.com 

7. Transferee 
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(واگذاري .1ـ3
10F

8(  
(اسـت. » قوق نظير منافع قرارداد به ديگريعمل انتقال منافع مالكانه يا برخي ح«واگذاري در لغت به معناي

11F

در  )9
نظيـر  د (قـوق تحـت قـراردا   ، حهـا  يتمسـئول  ،هـا  هبهرمنافع،  ،انتقال مالكيت اموال«واگذاري به معناي ،جاي ديگر

اد، تحت سندي به نام يله امضاي اسنوس به) شونده واگذار( ) به ديگريكننده واگذاريك شخص ( توسط)، ها نامه بيمه
(، تعريف شده است.»سند واگذاري

12F

 كننـده  يله واگـذار وسـ  بـه انتقال حقوق ناشي از قـرارداد  «در تعريف ديگري  )10
 كننـده  كه هم اكنون در جايگـاه واگـذار   گيرنده و انتقال دهنده اسنادي بين انتقال يك طرف قرارداد اعتبار عنوان هب(

 آمده است. )13F11(،»يعني (شخصي كه طرف قرارداد نيست)به ثالث  ت)اس
 
(عوايد اعتبار .1ـ4

14F

12( 
 هـا دريافـت   يـات مالسـتمزدها و  ، دهـا  ينـه هزهـا،   يسـيون كمكه از فروش يا وام بعد از كسر همه  است پول نقدي

حقـوق كشـورهايي نظيـر ايـران و انگلـيس هماننـد خـود اعتبـار          حقـوق امـوال در   عوايد اعتبار، در )15F13(.شود يم
 شود. مي يك حق ديني محسوب )16F14(،اسنادي

 
(واگذاري عوايد .1ـ5

17F

15( 
بـه شـخص ثالـث     كننده يا واگذار نفع ذييله وس بهقابل برگشت قسمتي از عوايد يا منافع ورقه اعتبار،  غيرواگذاري 

 )18F16(.شود يمدر قالب سند واگذاري انجام  معموالًواگذاري  ينت. اكاالهاي صادراتي) اس كننده توليد معموالً(
 
(كننده واگذار .1ـ6

19F

17( 
ا قسـمتي از منـافع اعتبـارش ر    ،بعد از گشايش اعتبار شود و يميا فروشنده خوانده  نفع ذيشخصي است كه گاهي 

 )20F18(.كند يمتضمين ارسال كاال به ثالث منتقل  عنوان به
 

 
8. Assignment 
9. http://www.legal-dictionary 

10. http://www.businessdictionary.com 
11. http://www.alway-associates.co.uk 

12. Proceeds of credit 
13. http://www.businessdictionary.com 

 عواي زير:د دنيك در قاضي لرد نظر .14
Trans Trust S.P.R.L. v. Danubian Trading Co. Ltd. [1952]2 Q. B. 297, 305. 

15. Assignment of proceeds 
16. http://www.legal-dictionary.com 

17. Assignor 
18. Ibid. 
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(شونده واگذار .1ـ7
21F

19(  
شود ليكن نسبت  يمكه با گشايش اعتبار و واگذاري عوايد، صاحب منافع اعتبار  است كننده طرف مقابل واگذار

 يـده نام» گيرنـده  انتقال نفع ذي«اين طرف  ،ISP98مقررات  1ـ11 ماده 1در بند  )22F20(.ندارد حقي به خود اعتبار
 .شود مي

 
 افتراقات واژگاني .2

جـاي   كـه بعضـاً بـه    اصـطالحات متفـاوت  برخـي   است كه استفاده از ذكر الزم به پس از شناخت مفاهيم تحقيق،
رو كنـد.   بـه  بـا ابهـام رو  ممكـن اسـت خواننـدگان را     ،روند و در ادبيات حقوقي پركاربرد هستند مي كار واگذاري به

 ذيل به بررسي اين افتراقات پرداخته شود. اين، ضروري است كه دربنابر
 
(تفاوت تبديل تعهد .2ـ1

23F

 با واگذاري  )21
قرارداد به شخص ثالـث   موجب بهتمام تعهدات و منافعش را  كه شخص از طريق آن ي استكار و سازتبديل تعهد، 

رداد محسـوب  متعهد يا متعهد لـه) و طـرف قـرا   ل (شخص ثالث جانشين شخص اصي ،انتقال دهد. در تبديل تعهد
تعهد منتقل شد طرفين قرارداد بايـد در   ،وقتي در يك قرارداد عالوه بهشود و اصيل، ديگر موضوع تعهد نيست.  يم

پيش از تبديل تعهدش داشت باقي بمانند. بـراي ايجـاد هـر دگرگـوني در      كننده همان وضعيتي كه شخص منتقل
امـا در   )24F22(.جـاي آن  ايجاد تعهد جديـد بـه   ـ2موجود ـ سقوط تعهد 1 وضع تعهدات به دو عمل حقوقي نياز است:

بودن قراردادها هنوز بين طرفين اصـلي وجـود دارد، از    كنند و اصل نسبي ينمواگذاري عوايد، طرفين قرارداد تغيير 
اين افتراق واگذاري با تبديل تعهد به اين بنابر )25F23(.رضايت شخص ثالث قرارداد در واگذاري ضروري نيست رو اين

 كنند.  ينمتغيير  در واگذاري ست كه طرفين قراردادجهت ا
 
(تفاوت قائم مقامي .2ـ2

26F

 با واگذاري )24
جـاي ديگـري    نحو كه يك شخص به حقيقت تعويض يك شخص با ديگري است. به اين يابت، درن قائم مقامي يا

د آن را اثبات كند بر عهده توان يمگيرد و حقوق وي را در دعوا براي خسارات مالي به آن اندازه كه ديگري  يمقرار 
اصـل   مقامي، به اين معني كه در قائم )27F25(.انتقال رسمي اموال يا حقوق مالكانه است ،در مقابل، واگذاري .گيرد يم

موكل براي جبـران   كه نايب موكلش تمام حقي عنوان بهگيرد، همانند يك وكيل كه  يمحق بر عهده ديگري قرار 
يافتـه بـراي    گيرد. اما در واگـذاري، اصـل حـق يـا همـان اعتبـار گشـايش        يميار در اخت را دارد خسارت مالي خود

 
19. Assignee 
20. Ibid. 

21. Novation-Alteration 

 .198ش  ،1385 ،، نشر ميزان، چاپ سوم، بهارحقوق مدني نظريه عمومي تعهدات، ناصر كاتوزيان .22
23. http://www.assignments.uslegal.com 

24. Subrogation 

25. http://assignments.uslegal. com 
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شـود، بلكـه منـافع آن حـق اسـت كـه واگـذار         ينم جا جابهمحفوظ است و قرارداد بين طرفين اصلي  كننده واگذار
(د.شو يم

28F

26( 
 
 تفاوت بين انتقال و واگذاري .2ـ3

قابل واگـذاري بـه    ،طلب ،پذيري حقوق مالي ابق اصل انتقالشود و مط مي جزئي از دارايي طلبكار قلمداد طلب نيز
در  )29F27(،»، به ديگري انتقال دهدآنچه دارد تواند بيش از نمي كس هيچ«ست. منتها، مطابق اين قاعده كه ديگري ا

اگذاري دو عمل انتقال و و )30F28(.يابد مي اليه انتقال تضمينات و ايرادات به منتقل هكلي اثر انتقال طلب، طلب همراه با
هايش را  يتمسئولخواهد تمام دارايي و  يم »الف«شوند. نظير اينكه  يمخصوص يك چيز با هم استفاده  در معموالً

غت مصـطلح بـراي انتقـال چيـزي بـه      ، ل(انتقال) Transferچه واژه  و واگذار نمايد. اگر دهد طبق قراردادي انتقال
عهـدات و  ، تطالبـات معوقـه  ، مهـا  ي، بـده هـا  يتمسـئول با تخصصي در حقوق، در رابطه  طور بهديگري است، ولي 

، امـوال  ،هـا  يـي دارا، بـراي  (واگـذاري)  Assignmentت كـه عبـار    حـالي  شـود. در  يمديه استفاده أخير تأخسارات ت
هـا و   يـي داراخواهـد   يمـ شـود يـك نفـر     مي شود. بنابراين وقتي گفته يم، حق و منافع استفاده ها هبهر، ها يافتيدر

و  كنـد  واگـذار را  يشهـا  يـي داراخواهـد   يمـ به معناي اين است كـه   واقعاً ،هايش را منتقل و واگذار كند يتمسئول
(انتقال دهد.را  يشها يتمسئول

31F

ـ  ،جايي دارايي منفي و واگـذاري  هجاب ،، انتقالديگر عبارت به )29 جـايي دارايـي    هجاب
 شود. يممثبت، تلقي 

ر هـ اينكه آيـا   ت.اس يك توافق در برابر برخي اشخاص موجب به حق يا منافع ،واگذاري، انتقال حقوق مالكانه
دارد. بنابراين واگذاري با ديگر اقسـام انتقـال نظيـر     كننده بسته به قصد واگذار ،تقال منفعتي، واگذاري است يا نهان

(تبديل تعهد يا جانشيني متفاوت است.
32F

30( 
نفع است و نه تنها مالك حقوق وي خواهد شد، بلكـه   جانشين ذي مقام و اليه، قائم منتقل )33F31(،در انتقال اعتبار

اجـراي شـرايط اعتبـار     منظور بهاليه  منتقل ،مثال عنوان بهشرايط استيفاي آن حقوق نيز بايد توسط وي اجرا گردد. 
كه شخصي كه منافع اعتبـار   حالي به گشاينده تحويل دهد، در كرده است راكه امضا  اي بايد برات و سياهه تجاري

 
ز مطالعات و تحقيقات ، مركوكالت در حقوق تجارت و تطبيق آن با فقهخردمندي، سعيد  ن.ك: ،براي مطالعه بيشتر .26

 .83 ص ، چاپ اول،1382 اسالمي،
27. Nemo dat qui non habet 

مجله  ،»معامله اعتبار«اي در مفهوم، شرايط، آثار و ماهيت حقوقي  مطالعه نياسري، ماشاءاله بناء حميدرضا نيكبخت و .28
مبسوط در  جعفر لنگرودي،محمد ؛380، ص5، ش 1390، تابستانتحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

 .2550 ش ،1، ج 674 ص ،1386 ،ترمينولوژي حقوق
29. www.buray.net/2012/08/difference.between.transfer.assignment.html 

30. http://assignments.uslegal.com/distinction-between-assignment-and-other-transfers 

 ذكر اعتبار در بودن آن مشخصاً انتقال اعتباري است كه قابل انتقال، قابل اعتبار« دارد: مي مقرر  UCPمقررات 38 ماده »ب« بند .31
 ».گيرد قرار دوم) نفع ذي( ديگر نفع ذي اختيار دراً جزئ يا كالً اول) نفع ذي( نفع ذيبه درخواست  انتقال ممكن است بنا قابل اعتبار شود.

حدودي كه  در به ترتيب و مگر ندارد، گونه تعهدي به انتقال اعتبار بانك هيچ« شده است: همين ماده مقرر »الف« بند همچنين در
صورت  به دو متحدالشكل آمريكا موجب قانون تجارت هاسنادي ب همچنين قابليت انتقال اعتبار ».آن موافقت كرده باشد با ريحاًص

 باشد. اعتبارنامه قابل انتقال ـ2 و گيرد قرار 113ـ 5 كه تحت شمول بند صورتي درـ 1 بيني شده است: پيش
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ارائه اسناد مطابق با اعتبارنامه توسـط   عهده ندارد و تنها پس از  ، اجراي چنين شرايطي را براست شده واگذار به او
ادي، انتقـال اعتبـار اسـن    برخالفدر واگذاري عوايد اعتبار  )34F32(.كند مي ، نسبت به برداشت وجه اعتبار اقدامنفع ذي

 )35F33(.خت كندرچوب اعتبار تقاضاي پرداشخص ثالث اجازه ندارد در چا
 به شخص ديگر يعني نفع ذيبق ورقه اعتبار از ، طآينده پرداخت قابلورقه اعتبار، انتقال بدهي  واگذاري عوايد

، پرداخـت را طبـق ورقـه اعتبـار دريافـت كنـد.       نفـع  ذيسـازد بـه جـاي     يماست كه وي را قادر » شونده واگذار«
دهد. برات بايد بـه   ينمبه واگذارشونده  را ق ورقه اعتباركردن عوايد، حق كشيدن برات يا حق اجراي آن طب واگذار

شـود و زمـاني كـه ورقـه اعتبـار بـه        يمواگذار  شونده كشيده شود، هرچند حق دريافت عوايد به واگذار نفع ذينام 
تبار نتقال ورقه اعد. اشو يمحق كشيدن برات يا اجراي آن طبق ورقه اعتبار نيز منتقل  ،شود يمگيرنده منتقل  انتقال

دهد. بنـابراين   يمو در نتيجه پرداخت آن را ر گيرنده، اجازه ارائه اسناد مطابق ورقه اعتبا دوم يعني انتقال نفع ذيبه 
بودن) خواهد بود. زيرا در واگـذاري عوايـد، بـه همـان انـدازه كـه        نفع ذي(به تبع  تر منفعالنه نسبتاًاليه  نقش منتقل

آيـد.   مـي  وجـود  بايد منتظر زماني باشد كـه عوايـد ورقـه اعتبـار بـه      شونده گذارپرداخت ورقه اعتبار اهميت دارد، وا
 )36F34(.تواند نقش فعالي در كشيدن ورقه اعتبار داشته باشد يمانتقال اعتبار  گيرنده در انتقال كه يحال در

ماني ت. زاس كه با اهداف واگذاري عوايد حاصل از اعتبار متفاوت نيز داردهمچنين انتقال اعتبار اهداف تجاري 
گـردد و تكليـف پيـدا     يمـ حـق   يلذا ذ شده واول  نفع ذيمقام  دوم قائم نفع ذيشود،  يمكه يك اعتبار انتقال داده 

نقل خودش بايد اين كار را انجام دهد نه  و اول را اجرا كند، لكن با استفاده از اسناد حمل نفع ذيكند كه وظايف  يم
ازنده ل) سـ او نفع ذيگيرد كه فروشنده ( يمي مورد استفاده قرار موقع ،اعتبارنه گو ينااول.  نفع ذينقل  و اسناد حمل

 ،گونه موارد ينار د. دشو يماز فروشنده تهيه   غيريله شخصي وس بهاصلي كاال نيست و در واقع كاال  كننده يا عرضه
اين  ديگر عبارت بهد. لي و خريدار شواص كننده قرارداد بين عرضه انعقادگردد كه مانع از  يمانتقال تنظيم  اعتبار قابل

 عنـوان  بـه منع شود و نتواند فروشـنده را   كننده شود كه خريدار از دادن سفارشات مستقيم به عرضه يمعمل باعث 
 ت دارد. اگرچـه اعتبـار  تفـاو  )38F36(»معاملـه  قابـل  نامه عتبارا«انتقال با  همچنين اعتبارنامه قابل )37F35(.واسطه كنار بزند

 )39F37(.د، قابل انتقال استشو مي آن صادر موجب به، اما براتي كه ابل انتقال نيستق اسنادي ذاتاً
 

ها و  نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف مطالعه تطبيقي تعهدات ذي زاده، كاشانيهدي  .32
 قانون تجارت متحدالشكل اياالت متحده آمريكا 5) و ماده UCP600اسنادي (الشكل اعتبارات  هاي متحد رويه

)UCC ،(المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، سال بيست و  ، نشريه مركز امور حقوقي بينالمللي مجله حقوقي بين
 .344ـ314 ، صص1378 ،40ششم، ش 

 .300، ص 1390، ترجمه سعيد حسني، نشر ميزان، چاپ دوم، بهار الملل رت بيناعتبارات اسنادي در حقوق تجارينهارد،  چلنگري .33
34. http://www.internationallawoffice.com 

 .125، ص پيشين سماواتي، .35
36. Negotiable letter of credit 

همراه اسنادي كه  به و ظهرنويسي كند به نام شخصي ديگر آن را كرده، گشاينده صادر بر برات را تواند مي نفع ذي، اين نوع اعتبار در
 دريافت كند. وجوه را به گشاينده ارائه و را اسناد او تا تحويل دهد بوده به او نياز مورد موجب آن اعتبار، به

L. Sarna: “Letter of Credit, The Law and Current Practice”, Carswall, 1989, pp. 7-9 

37. E. A., Farnsworth and J. Hannold (1975), “Commercial law, Cases and Materials”, University Case Book 

Series, p. 355. 
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 داليل استفاده از واگذاري عوايد .3
توانستند تمـام يـا قسـمتي از     ينمكردند كه  يميا نمايندگان به اين دليل از واگذاري عوايد استفاده  كنندگان عرضه

به اين صـورت   ها آنوضعيت مالي  ،ري براي كمك بودند. اغلبسفارشات را توليد كنند و وابسته به اشخاص ديگ
 نفـع  ذيبود كه پرداخت هزينه كاالها قبل از آنكه عوايدي از فروششان دريافت كنند مشكل بود. واگذاري به يك 

به شـخص ثـالثي    را اعتبارات اسنادي حاصل شده است موجب بهدهد كه تمام يا قسمتي از عوايدش كه  يماجازه 
 ،شـود  يمورقه اعتبار اسنادي منتقل  موجب بهكه حقي  انتقال، در جايي اسناد اعتباري قابل برخالفد. ده اختصاص

لكـه جـايگزين انتقـال    ت. بشكل جديدي از اعتبار اسنادي نيس ،ين قسمت. اواگذاري فقط مربوط به عوايد آن اس
خواهيم عوايد و منافعش را منتقل  يمم بلكه خواهيم خود حق را انتقال دهي ينميك اعتبار است. (يعني در جايي ما 

 اعتبـار ي است كه نياز به صدور يك اسناد اعتباري ديگر يا ضمانت بانكي را در برابر سـند انتقـال   ا هو وسيل م)كني
در قبال پرداخـت  ا ) كه تهيه دو تن كاال ركننده واگذار ـ نفع ذي( »فال«مثال فروشنده  طور به )40F38(.كند يمطرف بر

را تهيه كند. پـس بـا واگـذاري     ها آنتواند مقداري از  ينم ،است اعتبار اسنادي در برابر خريدار تقبل كرده به شيوه
واسطه از وي گرفته و  عنوان بهنفع خريدار در جهت اجراي تعهداتش  ) كاال را بهشونده عوايد اعتبار به ثالث (واگذار
تـوان گفـت در واگـذاري عوايـد، نقـش واسـطه        يمدر حقيقت  كند. يمواگذار به ثالث در قبال آن عوايد اعتبار را 

 برد. يمسود بيشتري  كننده تر است و از اين رهگذر عرضه يقعماصلي و خريدار  كننده تر و شكاف بين توليد يقو
 پرداختـي  باشد توان گفت اگرچه تا زماني كه اسناد منطبق مقرر در اعتبار اسنادي ارائه نشده مي به تعبير ديگر

مثـال تهيـه    طور بهمين مالي (أنيازمند تطي اين مدت حال او اغلب  پذيرد، درعين نمي صورت نفع اعتبار ذيحق  در
 مورد اعتماد ديگـر  بانك گشاينده يا يك بانك تأييد بهكه اعتبار اسنادي صادره،  . بنابراين هنگامياست مواد اوليه)

 )41F39(.كرد نتقال كسب خواهدا يك دارايي قابل عنوان بهازي را واسطه اين اعتبار، امتي ه(صادركننده) ب نفع ذي، برسد
 
 روند واگذاري .4

و همـراه بـا اسـناد در اختيـار بانـك قـرار        كنـد  مي سند واگذاري را تنظيم ،نفع ذيابتدا  معموالً ،در واگذاري عوايد
گـرفتن   كه نشان از تحويـل  »ييديه دريافتتأ«به نام  اي تأييديهدهد و بانك بر اساس تقاضاي واگذاري عوايد،  يم

ما د. اگير يمكند و اين واگذاري پشتوانه ادعاي شخص ثالث قرار  يمنفع ثالث صادر و به وي اعالم  به دارد را ها آن
 )42F40(.اين ادعا مستقل است يعني ربطي به نوع معامله و قرارداد پايه ندارد

 بنابراين در واگذاري عوايد:
 كند. مي هئشده ارا تعيين اسناد خود را به بانك نفع ذي .1
 كند. مي ارسال نفع ذينشده را براي  ، وجوه واگذاركننده بانك پرداخت يا معامله .2
 كند. مي ارسال شونده براي واگذار راشده  واگذار ، وجوهكننده بانك پرداخت يا معامله .3

 
38. http://www.standardbank.com  
39. A. Ward and G. McCormack, “Assignment and Documentary Credits (May 19, 2001). Available at SSRN: 

http://ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=270594 
 .300، ص پيشين ،رينهارد .40
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 فرستد. ، اسناد را به بانك گشاينده ميكننده بانك پرداخت يا معامله .4
، نسبت بـه پوشـش   كننده شده بين خود و بانك پرداخت يا معامله بانك گشاينده، مطابق با ترتيبات توافق .5

 كند. اقدام مي
 فرستد. مي بانك گشاينده، اسناد را براي متقاضي .6
  )43F41(.دهد مي بانك گشاينده مطابق ترتيبات بين خود و آن بانك، پوشش الزم را انجام در متقاضي .7

شـود مبلـغ و    يمنحو كه تصميم گرفته  ، يك نوع انتخاب عمل است. بديننفع ذييد اعتبار به نام واگذاري عوا
 دهنده عليه بانك گشايش نفع ذيعوايد حاصل از اعتبار به شخص ديگري واگذار شود، لذا وقتي در زمان سررسيد، 

د. مبلغ را به شخص ديگري واگذار كنتواند امر وصول  يمكند  يمادعاي پرداخت وجه برات را  كننده يا بانك ابالغ
توانـد آن را بـه    ينمـ اصـلي اسـت و    نفـع  ذيعهده   نقل همچنان بر و ردن اسناد ضروري حملك لبته وظيفه فراهما

 )44F42(.منتقل كند شونده واگذار
 يبدهي مشروط بـانك  ،باشد »شده تأييداعتبار «يا » قابل برگشت غيراعتبار «در موردي كه اعتبار اسنادي يك 

يعني تعهدي مشروط با اين شرط مقدم كه فروشنده ت. اس پذيرفتهكه تعهدي را در مقابل فروشنده  رود شمار مي به
منفعتـي كـه بـر مبنـاي اعتبـار       ــ  تواند اين طلب مشروط خود يمروشنده د. فموقع ارائه ده شده را به اسناد شرط

تـي اگـر   د. ح، واگذار كنكننده ار يا بانك پرداختبدون اعطاي اختيار از سوي خريد را ـ اسنادي تحصيل كرده است
 )45F43(.انتقال يا واگذاري ابالغ نشده باشد اعتبار قابل

 
 ي واگذاري عوايدها هشيو .5
 از اعتبار حاصل يدعوااعالم واگذاري  .5 ـ1

تبـار  چوب اعدر چار را ت تا ميزان مشخصي پرداختواگذاري عوايد به شكل اوراق قرضه اس كشورهادر بسياري از 
صـورت بـروز ورشكسـتگي     تضمين كند. واگذاري در قالب اوراق قرضه، اين فايده را دارد كه در شونده براي واگذار

وصـول بـدهي    ديگر نگران عـدم  شونده واگذارـ  شده ون از قبل اعتبار واگذارچ ـ يا تعليق در پرداخت اعتبار نفع ذي
 ت.خود نيس

كرده، اصـول حـاكم بـر اعتبـارات اسـنادي،       اعتماد نظر موردنفع  ه ذيي كه با هحمايت از واگذارشوند منظور به
ر د )46F44(.به اشخاص ثالث منع كرده اسـت  نامه اعتبار موجب بهنفع را از انتقال حقوق برداشت يا مطالبه پرداخت  ذي

پذيرد، اطالع  يله بانك ديگري صورتبه وساعتبار  تأييدكننده، اگر تأييدهاي درگير ديگر نظير بانك  رابطه با بانك
 تواند حقوقش را مطالبـه كنـد. لـيكن بـه نظـر      يم، نفع ذيتا ميزان وجه اعتبار  شونده ها ضروري است و واگذار آن
توانـد ايـن    يمـ شـده   كافي است و بانـك تعيـين   نفع ذينماينده  عنوان بهرسد، صرف اطالع به بانك گشاينده  مي

 
 ، صص1379، 11 ، شنامه اتاق بازرگاني، المللي هاي پرداخت وجه در معامالت بين آشنايي با روشمظفر عليخاني،  .41

 .22ـ19
 .125 ، صپيشينسماواتي،  .42
 .665ـ  664، صص پيشيناخالقي،  .43

44. Uniform Commercial Code, 2005 Official Text with Comments, op.cit., p. 600, no 1. 
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 )47F45(.تر اقدام كند يشپتواند خود جهت تسريع در امر واگذاري  يم شونده ما واگذارد. ارساني را انجام ده اطالع
متقاضي يا همان بـدهكاران نسـبت    معموالًزيرا  به بانك گشاينده ندارد، رساني تمايلي به اطالع نفع ذيگاهي 

به واگذاري عوايد به شخص ثالث نظر مساعدي ندارند و در جريان اطالع به بانك گشاينده ممكن اسـت وي نيـز   
 رسـاني  دور دستور واگذاري و اطالعد. صدهن ينمراي جلوگيري از اين مسئله به بانك گشاينده اطالع د. بع شومطل
، ميـزان  نفـع  ذييله ارزشيابي مطالبات وس بهبايد  شونده لذا واگذار كند. ينم، پرداخت وجه را تضمين شونده واگذاربه 

تنظيم و جزئيـات بيشـتري در آن ذكـر     تر واگذاري دقيق قدر سندواگذاري را نيز بررسي كند و هر ضمانت ناشي از
 )48F46(.خواهد بود تر محكم نيز تضمين آن مسلماً ـ گردد يمدر مواردي كه چند سند صادر  خصوص به ـ دشو

 
 ناپذير صدور دستور پرداخت برگشت .5 ـ2

شـود   مي ثالث محسوب ناپذير به بانك براي پرداخت وجه به دستور صادره، در حقيقت يك دستور پرداخت برگشت
در  حق شـخص ثالـث   .واگذاري عوايد، تابع قوانين ملي نيست برخالفو  نبوده االجرا  الزم كننده ليكن براي صادر

محسـوب   نفـع  ذيشـده بـراي     ندارد و تضميني براي پرداخـت وجـه كـاالي حمـل     نفع ذيارجحيتي نسبت به  آن
وجه قانوني نداشـتن اعتبـار اسـت و بـا      ،خت اعتبار و به تبعلكه تضميني براي پرداخت مشروط به پرداب ،دشو ينم

بنابراين دو شرط  )49F47(.از جانب بانك دانست شونده واگذار سود برايوجود ثبت درخواست نبايد ثبت آن را ضمانتي 
 در ارتباط با بانك ندارد. نفع ذيدهد كه حق شخص ثالث ارجحيتي نسبت به حق  يممذكور نشان 

 
 شيوه خريد بهواگذاري  .5 ـ3

 طـور  بـه  شونده است. واگذار شونده ورقه اعتبار و واگذار نفع ذياين شيوه به شكل معامله خريد و فروش واقعي بين 
مـال   عنـوان  بهعوايد واگذار و  ،در نتيجه. كند يمخريداري  نفع ذيدريافت طبق ورقه اعتبار) را از  قابل( بدهي ثرؤم

وقايع خاصي مثل ورشكسـتگي بانـك    بروزصورت  به اين شيوه هنوز هم درشود. انتقال  يممحسوب  شونده واگذار
 .شود انجام مي ،كننده صادر

 
 واگذاري به شيوه تضمين .5 ـ4

ورقه  نفع ذيبراي  قبلوجوهي را از  شونده حقيقت، شكلي از وثيقه براي قرض است. واگذار اين شيوه واگذاري در
. عوايد كند تلقي ميشده،  تضمين برگرداندن وجوه از پيش فرستاده عنوان به فرستد و عوايد ورقه اعتبار را يماعتبار 

(شود. مي محسوب شونده بهره تضميني براي واگذارع ماند اما موضو يمباقي  نفع ذيدر زمره اموال 
50F

48( 
 

 
 .301 ،پيشين، رينهارد .45
 .301، ص همان .46
 .302ص  ،همان .47

48. http://www.internationallawoffice.com 
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 واگذاري قانوني .5 ـ 5
يله اعـالن واگـذاري كـه در ورقـه     وس بهبايد تمام منافع ورقه اعتبار واگذار شود) و ق (اين نوع واگذاري كتبي، مطل

 گيرد.  مي ييد شود، صورتتأكننده  ) بيان شده باشد و از جانب بانك صادرنفع ذياعتبار بدهكار (
 
 واگذاري منصفانه .5 ـ 6

واگـذاري   موجب به شونده واگذار منصفانه است. ،داشته باشداي كه تمام معيارهاي يك واگذاري قانوني را  واگذاري
حـال طبـق واگـذاري منصـفانه،      رهـ  بـا نـام خـودش دارد. بـه     را متعهد ورقه اعتبـار  حق طرح دعوا عليهقانوني، 

 در نفـع  ذيخواهـان   عنـوان  بـه كننده  عليه تعهدورقه اعتبار  نفع ذيدر اقدام قانوني  خواهد بودمجبور  شونده واگذار
مـدعي   عنـوان  بـه  نفع ذييه متعهد يا شكايت عل شونده از شكايت همراه با واگذار نفع ذياگر  .وارد شود اطرح دعو

خودداري كند، نشان از ترجيح شيوه قانوني به جاي  عليه مشترك همراه با متعهد در زمان قصور در پرداخت بعدي
 )51F49(.دارد ها  بانكيله وس بهمنصفانه 

 
 شرايط واگذاري .6

واگذاري بايـد كامـل باشـد نـه      )52F50(.پذيرد انجام هواگذاري عوايد بايد مطابق قوانين اجرايي و داخلي كشور مربوط
و ابالغ كتبي درباره ايـن واگـذاري نيـز     صورت گيرد كننده شده از طرف واگذار كتبي و امضا صورت بهي و بايد ئجز

شده همچنـان مشـروط خواهـد بـود و      لب واگذار. طانجام شودگشاينده) ( كننده بايد به بدهكار يعني بانك پرداخت
ه توسط شخصي كه واگذاري به او انجام شده ، نيله خود فروشنده يا نماينده او انجام شودوس هبتواند  يمشرط فقط 

كند كه بر اساس اصول كلي حقوقي بـدون رضـايت طـرف ديگـر يعنـي بانـك        يمين شرط تعهدي ايجاد ت. ااس
 ــ  ا خريدار عمل كندهاي اصيل خود يعني بانك گشاينده اعتبار يكه در اين مورد بايد طبق دستور ـ كننده پرداخت

 قابل واگذاري نخواهد بود.
يله بانـك  وسـ  بـه آيـا اعـالن واگـذاري بايـد      اين اسـت كـه  ي كه در اين بخش ممكن است مطرح شود سؤال

بـدهكار شـناخته    عنـوان  بـه  كننـده  كه بانك صـادر  از آن جايي معموالًپاسخ بايد گفت  در كننده انجام پذيرد؟ صادر
يله ايـن مرجـع   وسـ  به، اعالن يابد اطالع ميتر  يعسراز واگذاري و  استنماينده خريدار  هاينك شود و با توجه به يم

به  نفع ذيگر ورقه اعتبار در رابطه با امكان واگذاري عوايد توسط ا ،بيشتر معمول است. در رابطه با تجويز واگذاري
ي اگـر واگـذار   ،كنگ هنگ نظير بق قوانين برخي كشورهاط ت.واگذاري اس بودن مجازثالث ساكت باشد، فرض بر 

ارائـه   تعهـدي بـه   االجـرا  الزمواگذاري قانوني معتبر و براي انجام  شونده واگذار ،عوايد ورقه اعتبار منع نشده باشد
 اعالن واگذاري به متعهد ندارد. 

 د:قصور در انجام اعالن واگذاري به متعهد (بانك صادركننده) ممكن است نتايج زير را در پي داشته باش
 زيرا واگذاري، يك واگذاري قانوني نبوده است. ت از متعهد با نام خودش را نداردحق شكاي شونده واگذار .1
شـود   يماصلي، بري  نفع ذيمتعهد با انجام تعهد خود مبني بر پرداخت به  ،چنانچه واگذاري اعالن نگردد .2

 
49. Ibid. 

 .300، ص ردرينها .50
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 صور ورزد.ق شونده در واگذاري عوايد به واگذار متعاقباً نفع ذيحتي اگر 
ي كه ابتدا اعالن واگذاري بـه متعهـد را   ا ه، واگذاركنندواگذار كندعوايد را متقلبانه به چند نفر  نفع ذياگر  .3

 انجام دهد، بر ديگران تقدم خواهد داشت.
متعهد را از اقامه دعوا به طرفيت فروشـنده   ،اعالن واگذاري )53F51(،خريد و فروش با حساب بازدر معامالت  .4

 داردحق نمتعهد  ،شود يمموقع براي متعهد انجام  اهد كرد. بنابراين از زماني كه اعالن واگذاري بهمنع خو
 . دارد، تهاتر نمايدمتعهد  در برابرفروشنده ه هر بدهي ك را باعوايد فروش 

است كه  اين همراه خواهد داشت، زيرا حاكي از منافعي را به شونده واگذارتصديق اعالن واگذاري به  حال ره به
 از طريـق آميـزي   موفقيـت  طـور  بهر رويه بانكداري، اگر اعالن واگذاري ت. دموقع به متعهد اطالع داده شده اس به

(سوئيفت
54F

وجود خواهد آمد. با ذكـر ايـن    هب خود به خود ،به متعهدع موق ارسال شود، كد قبولي حاكي از اعالن به )52
اين طرفين بايد به  ،در تقاضاي واگذاري عوايدنكته آخر اينكه  )55F53(.الزم نيستا نكته كه در اين موارد، قبول مجز

 )56F54(،اسـنادي بـه رويـت    اعتبار اعتبار اسنادي بر اساس چه شرطي قابل استفاده است؟ كه توجه داشته باشند هنكت
(دار وعدهپرداخت  اسنادي اعتبار )57F55(،قبولياسنادي  اعتبار

58F

(معامله؟ اسنادي قابل اعتبار يا )56
59F

57( 
 
 كنترل يك واگذاري مؤثر نگيچگو .7

شدن واگذاري عوايد، مفيد  ثر واقعؤبراي مدر نظر داشتن شرايط زير ي موجود، ها هعمل آمده و روي هاي به با بررسي
 خواهد بود.

برگشـت و كتبـي    قابل بايد غيربا ذكر اين نكته كه  را دستور واگذاري عوايد ،ي كتبيا هطي اعالمي نفع ذي .1
شده ملزم بـه   را در مقابل بانك تعيين خود نفع ذي ،اين دستور موجب به .دهد شده مي عيينبه بانك ت ،باشد

مطـابق بـا آن   ، در زمـان مقـرر   ،كند و پرداخـت  در اعتبار اسنادي مي مورد درخواستارائه بروات يا اسناد 
 دستورات انجام خواهد شد.

تضمين يـك بانـك    دارنده دربر ن دستور بايدهمچني، صورت دستي امضا كند هبايد دستور خود را ب نفع ذي .2
 اسناد باشد. كننده امضا اعتباريد صحت امضا و ي(يا مؤسسه مالي ديگر) مبني بر تأ

دسـتورات منـدرج در آن و نيـز     و د كندييبايد آن را تأ ،شده اگر با چنين دستوري موافق باشد بانك تعيين .3
 ارنده اعالم دارد.موافقت خود براي اجرا مطابق با آن را به واگذ

صـميم بـه   تبايد توجه داشته باشد كه چنانچـه   ،كه مجاز به معامله يا پرداخت شده است شده بانك تعيين .4
شده تحت اعتبار اسنادي را دارد بايـد پرداخـت وجـوه را طبـق      پرداخت وجه يا معامله بروات يا اسناد ارائه

 
51. Open account 

52. SWIFT   مجمع معتبر براي پيغام ارتباطي مالي بين بانكي جهاني 
53. http://www.internationallawoffice.com 

54. Credit Available by Sight 

55. Credit Available by Acceptance (Acceptance Letter of Credit) 

56. Deferred Payment Credit 
57. Credit Available by Negotiation (Negotiation) 
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 دستور انجام دهد.
) دسـتور  كننده دأيييگري (نه بانك گشاينده يا بانك تشده د يا بانك تعيين ندهكن به بانك ابالغ نفع ذياگر  .5

اين بانك تحت شرايط قرارداد اعتبـار اسـنادي    ،بدهد كه دستورات مربوط به واگذاري عوايد را قبول كند
 ،شـده  يـا بانـك تعيـين    كننـده  اگر اين بانـك ابـالغ   ،ملزم به قبول چنين دستوراتي نيست. به هر صورت

را دچار اين اشتباه كنـد كـه در    شونده واگذار اين بانك نبايد ،بر واگذاري عوايد را قبول كند توري مبنيدس
اعالميـه ايـن بانـك بـه     . خواهـد بـود  برگشت ملزم به پرداخت  قابل غير طور بهبانك  ،نتيجه آن دستورات

 )60F58(.سازداه واگذارنده بايد به طريقي تنظيم شود كه واگذارنده را از تعهد آن بانك آگ
 
 فوايد واگذاري .8

 125,000ي بخرد و به قيمـت  ا كننده دالر از توليد 100,000خواهد فلزاتي را به ارزش  فرض كنيد شركت شما مي
اولين خريد شما باشد و توليدكننده شـما را نشناسـد، ممكـن     ،اين خريد اگر ي خود بفروشد.ا هدالر به مشتريان كر
د باقي مانده حساب را نقدي پرداخت بخواهر به شما اعتبار دهد و در ضمن از شما دال 50,000است فقط تا سقف 

ممكن است شما اين  وشود  مي ما برداشتدالر نقدي از حساب شركت ش 50,000معني است كه  بدانكنيد و اين 
 اختيار را نداشته باشيد.

دانيد كه پرداخت،  كند. بنابراين شما مي ي صادرا هشد تأييداز مشتري خود بخواهيد كه اعتبار اسنادي  حل: راه
ي داريـد و خواهـان   ا هشـد  تأييدبدون ترديد انجام خواهد شد. با فروشنده خود مشورت كنيد كه شما اعتبار اسنادي 

كنيد بانـك   واگذاري عوايد آن اعتبار هستيد. بدين معني كه وقتي شما پرداخت را بر اساس ورقه اعتبار دريافت مي
دالر  50,000توانيد پيشنهاد دهيد كه  دهد. همچنين مي انتقال مي كننده هزار دالر را به حساب توليدشما تمام صد 

كنيد. با استفاده از هريك از اين دو روش  دالر را با واگذاري عوايد پرداخت مي 50,000ظرف سي روز و  را خالص
ترين فايده استفاده از واگذاري اعتبار اين اسـت   مكنيد. بنابراين مه شما از گردش تمام وجوه در معامله استفاده نمي

دالر  25,000ايـد   پرداختـه  كننـده  كند و شركت شما از آنچه به توليد كه به گردش وجوه در شركت شما كمك مي
گونه اطالعي از واگذاري عوايـد اعتبـار نـدارد. ايـن ورقـه       برد. نكته جالب اين است كه مشتري شما هيچ سود مي

با اين مضـمون   دريافت كنيد كننده ي از توليدا هاست. ضروري است كه ورق كننده ركت شما و توليدواگذاري بين ش
شما وجوه فروشنده را وقتي اعتبار اسنادي  بانك كند كه و اين نكته را درك مي را پذيرفته استكه واگذاري عوايد 

اگذاري نيـاز دارد. بنـابراين بسـيار بهتـر     ورقه فرآيند و كند. بانك شما به يك نسخه كپي از پرداخت شد تسليم مي
توانـد   انتقـال مـي   انتقال كنيم چرا كه يك اعتبار اسنادي قابـل  است واگذاري عوايد را جايگزين اعتبار اسنادي قابل

 ، توليدكننـده نام و آدرس مشتريان را بدهد كـه در ايـن صـورت ممكـن اسـت      كننده بسيار پيچيده باشد و به توليد
و تمـام ارتباطاتشـان بـا    خواهنـد   ها نام و نشان مشتريان را نمي  وارد معامله شود. بسياري شركت ها با آن مستقيماً
توانند اگر شما توافق يا قراردادي با مشتريان نداشته باشيد  مي كنندگان دهند. توليد مي كنندگان را به توليد مشتريان

ارتبـاط   كننـدگان  توانيد بـا ايـن توليـد    اگذاري عوايد ميگري، رقيب شما باشند. با استفاده مكرر از و با قطع واسطه
 

، فصلنامه بانك صادرات ايران، اعتبار اسنادي در عمليات صادرات و واردات، اعتضادي محمدحسن :.كنهمچنين  .58
 .52 ص، 22، ش 1382
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بـه شـركت خـود     را اعتبـار  از و درصد بيشتري كنيد آيد استفاده مي وجود و از اعتمادي كه در آينده به باشيد داشته
 علت كمبود اعتبار است. دهيد. اين يك شيوه بسيار ارزان براي بهبود گردش وجوه به اختصاص

ثر مطابق اجراي شـروط  ؤپرداخت م به، تعهد كننده تأييديا  كننده از بانك صادر شونده واگذار ،با واگذاري عوايد 
واگذارشـونده، قبـل از پرداخـت     نفـع  ذيبه پرداخـت بـه    كننده كند. تعهد واگذار يمو ضوابط اعتبار اسنادي را اخذ 

 كننـده  داشت. همچنـين واگـذار   نخواهدپي  در گيرنده انتقال نفع ذيرا براي  خطريشروط اعتبار،  موجب بهخريدار 
و در نهايـت اسـتفاده از    )61F59(.داشتن يا اختصاص بيشترين مقدار اعتبار براي صدور واگـذاري نيسـت   ملزم به پنهان

 )62F60(.سازد يمطرف  ي بر تسهيالت اعتباري نماينده ندارد و نياز به تضمين را برتأثير يد،عواواگذاري 
 
 معايب واگذاري. 9

ارزش  بـه تقليـل   توانـد  مـي  و اين دليت واگذاري منافع با درج شرطي در خود اعتبار، منع شده باشممكن است قاب
  ،آنبودن واگذاري منفعت يك اعتبار، محدود به مواردي است كه در  فيدم .بيانجامدمين مالي معامالت أت دراعتبار 

راتي از سوي فروشنده به بانـك  دستودور خود فروشنده قصد ارسال و ارائه اسناد به بانك را داشته باشد. صرف ص
 كننـده  پرداخـت كنـد نيـز از عرضـه     كننـده  مبني بر اينكه با ارائه اسناد مناسب، اعتبار يا قسمتي از آن را به عرضه

 بايـد در  )63F61(.يله فروشنده با دستورات معارضي از بين برونـد وس بهورات ممكن است دستيرا اين د. زكن ينمحمايت 
 عنـوان  بـه . كـرد توان واگذار  ينممسئوليت پرداخت امور (شرط فعل) را  مسئوليت قراردادي نظير بار كه نظر داشت

درج چنين شـروطي  واگذاري هستند و  كننده مثال قراردادهاي صنعت ساختماني اغلب حاوي شروط محدود يا منع
 شـونده  و در نهايـت واگـذار   )64F62(دآور يماعتباري قرارداد را فراهم  موجبات بي ،عليه اشخاص ديگر با قصد واگذاري

 )65F63(.كند ينمدريافت  ،پولش را تا زماني كه پرداخت تحت اعتبار اسنادي انجام شود
 

 واگذاري عوايد در قوانين و مقررات بانكي .10
 UCP 500واگذاري عوايد در مقررات  .10ـ1

ان آلماني بعد از اينكه دادگـاه  به علت تقاضاي نمايندگ ،500اعتبارات اسنادي نسخه  متحدالشكلمقررات  49ماده 
 صـرفاً تـدوين گرديـد و    ،بـود ه عالي آلمان در موضوعات مدني، مقبوليت واگذاري عوايد را مورد بررسـي قـرار داد  

اجـازه  ط ي كه فقـ نفع ذيبر وضعيت انتقال شد و اين  يمدعاوي پرداخت را به شرط تقديم اسناد مورد قبول شامل 
 ،500اعتبارات اسنادي نسخه  متحدالشكلمقررات  49ماده  در )66F64(.گذاشت نميي أثيرت استفاده از اعتبار را داشت،

نشده اسـت، بـر    مطرح اعتباريقابليت انتقال ورقه اين واقعيت كه «تعريف شده است:  به اين نحوواگذاري عوايد 
 

59. http://www.ubs.com 

60. http://www.standardbank.com   
 .665 ـ 664صص  ،پيشين ،اخالقي. 61
 //:www.alway-associates.co.uk (http( Linden Gardens v. Lanesta Sludge [1994])( ن.ك: بيشتر اطالعات رايب .62

63. Ibid. 
64. http://www.letterofcreditforum.com 
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شود، مطـابق بـا    آن برخوردار از گونه عوايدي كه وي طبق چنين اعتباري ممكن است در واگذاري هر نفع ذيحق 
اين ماده فقط به واگذاري عوايد اعتبار و نه واگذاري حق اجراي شرايط  .گذارد ياعمال، اثري نم مقررات قانون قابل

 ».و بايد مسئله انتقال حق را از انتقال عوايد آن جدا دانست دشو يآن، مربوط م
پذيرفته شـده اسـت. اعتبـار واگـذاري      هاي حقوقي يستمسواگذاري عوايد بر اساس اجماع وكال در بسياري از 

مثال در آلمان بر اسـاس خصوصـيات    طور بهالملل خصوصي هر كشوري دارد.  ينببستگي به حقوق  49طبق ماده 
يله نماينده دولـت انجـام   وس بهشود و واگذاري نيازي به اعالن ندارد. در انگلستان يا بايد  يمظاهري قرارداد عمل 

براي كدام بانـك الزم اسـت،    ر رابطه با اينكه اطالع از واگذاري،د ت.اس الزممديون، شود يا حداقل اعالن كتبي 
اصلي، اطالع  نفع ذياجتناب از پرداخت به  منظور بهاست،  حقيقت بانك كارگزار چون مخاطب اطالع در بايد گفت

 عنوان بهكننده  يا بانك صادرنشده اين مسئله روشن نيست كه آ ييدأما در رابطه با اعتبار تا .اين بانك ضروري است
اقـدامي پيشـگيرانه    عنـوان  بـه مـا  كننده؟ ا نماينده بانك صادر عنوان بهمديون تعهد، مسئول است يا بانك كارگزار 

 شود هر دو بانك مطلع شوند چرا كه ممكن است بانك كارگزار تغيير پيدا كند. يمپيشنهاد 
تـي اگـر خـود اعتبـار اسـنادي      ت. ح، مجـاز اسـ  نفع ذي واگذاري پرداخت مطالبات مشروط ،49بر اساس ماده 

روش و رونـد   معمـوالً  ،شـود  يمـ الملـل خصوصـي تعيـين     ينبيله حقوق وس بهقانون ماهوي كه ، انتقال نباشد قابل
، كننده اجتناب از پرداخت به واگذار منظور بهحال  ره ه. بكند را مشخص ميواگذاري بر اساس اقامتگاه بانك ضامن 

واگذاري بر مبناي  تأييد ،دهد ينمبايد به بانك اطالع دهد. نظر به اينكه قانون ملي چيز ديگري ارائه  دهشون اگذارو
 )67F65(.اعتبار اسنادي ديداري يا شخص تعيين شده است كننده صالحديد صادر

 
 UCP 600 واگذاري عوايد در .10ـ2

واگـذاري عوايـد    بـه  39 مـاده  ت كه دراس 600نسخه  ،اعتبارات اسنادي متحدالشكلهفتمين تجديدنظر مقررات 
مستحق انتقال ورقه اعتبـار   نفع ذي« :دارد يمبيان  39. ماده پردازد مينسخه قبلي است،  49اعتبار كه همان ماده 

 و (transfer) انتقـال  در رابطـه بـا تفـاوت    600انتقال نباشد. الزم به ذكر است نسـخه    است حتي اگر اعتبار قابل
 به صـرف اينكـه اعتبـاري    « :متن ماده به اين شرح است )68F66(.سكوت اختيار كرده است (assignment) واگذاري

 در واگذاري عوايدي كه ممكـن اسـت در چـارچوب اعتبـار و بـر      نفع ذينشده باشد، به حق  خوانده »انتقال قابل«
ت (عوايـد حاصـل از   د. اين ماده فقط ناظر به واگذاري مطالبـا آور نمي اساس قوانين حاكم حاصل شود، خللي وارد

در  نفـع  ذييعني در هر صـورت حـق   د. اعتبار) بوده و ارتباطي به حقوق مربوط به انجام كار تحت خود اعتبار ندار
زمينـه   هـايي در  جهت وضع مقررات و ايجاد محـدوديت  اين ماده بدون اينكه تالشي در». واگذاري محفوظ است

(ت.اس واگذاردهنين و مقررات ملي حاكم به قوا باشد، اين موضوع را كردهواگذاري عوايد 
69F

67( 
 
 

65. J. Nielsen & N. Nielsen (2008), “Standby Letters of Credit and the ISP 98: A European Perspective”, 

Published in Similar Form Last Fall in the German Legal Magazine Wertpapiermitteilungen, p. 227. 

66. http://www.internationallawoffice.com 

 .پيشينزاده،  كاشاني .67

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  166 1392 تابستانـ  بهار/ چهل و هشت هالمللي/ شمار حقوقي بين مجله 

  ISP98 ها هنام تضمين يالملل بينمقررات  واگذاري عوايد در. 10ـ3
شـود   مـي  متعهـد  نفـع  ذيدر مقابل  كننده آن صادر موجب بهاعتبار اسنادي تضميني، نوعي اعتبار اسنادي است كه 

يا در ازاي  را بپردازد است كردهپرداخت دريافت  شپي صورت بهگشايش اعتبار از ديگري  كننده مبلغي كه درخواست
عهـده   گشـايش اعتبـار آن را بـر    كننـده  گونه قصور او از اجراي تعهداتش يا از بابت هر نوع دين كه درخواست هر

آمريكـايي   رديـف  هـم  و معـادل  تضـميني  يهـا  هاعتبارنام واقع در )70F68(.جوابگو باشد نفع ذيدر مقابل  ،گرفته است
 منع يك زدن دور منظور به كه است يا هحيل و بوده قرارداد اجراي حسن يها نامه ضمانت و بانكي ياه نامه ضمانت

 ضـمانت  نبايـد  ،)متحـده  (اياالت فدرال دولت از مجوز داراي هاي بانك بر اساس آن كه طراحي شده است قانوني
 )71F69(.كنند

ررسي مقررات واگذاري عوايد اختصـاص داده  را به ب )72F70(6ـ10تا 6ـ06 مواد ،ها نامه ي تضمينالملل بينمقررات 
شـده درخواسـت شـود، حسـب      خواهد بود كه از صادركننده يا شخص تعيين االجرا است. مقررات مزبور زماني الزم

اعالم قبولي صورت گيرد. اين امر زماني  ،گيرنده به انتقال بر پرداخت تمام يا قسمتي از عوايد نيمبنفع  ذيتقاضاي 
بانـك   تأييـد دهد كه براي واگذاري عوايد،  مي نشان ISP كه قانون ديگري حاكم نباشد. مقرراتشدني است  انجام

 منظـور  بـه  تأييـد شـرايط   بـود.  واگذاري نخواهـد  اثربخشي به اينبه  ملزمبانك  ،يتأييدالزم بوده و بدون چنين 
بانـك ديگـري    كـه از  نـد ك مـي  جايي اهميت پيدا شود و اين موضوع در مي شدن موقعيت حقوقي آن انجام روشن

بانـك   مقركه كدام قانون حاكم است؟ قانون  آيد مي حال اختالف پيش و شود ميمكان پرداخت استفاده  عنوان به
(ISP مقررات 6ـ04ماده » ب« بند صادركننده يا قانون اقامتگاه؟ اين ارتباط در

73F

 )74F72(.است شدهلحاظ  )71
مجاز ديگري اقدام به واگذاري عوايد به فرد ثالثي  ر بانكمحض اينكه صادركننده يا ه به توضيح است به الزم

اين دستور،  موجب بهده و كرقابل برگشت صادر  غير، يك دستور نفع ذيكرد كه  اعالم خواهد نظر موردنمايد، بانك 
ممكـن اسـت يـك واگـذاري     نيـز   شونده واگذار نفع ذيكامل را خواهد داد.  جزئي يا صورت بهبانك اجازه پرداخت 

 اين واگذاري را بنمايد. تأييدايد صادر كند و از بانك تقاضاي عو
 

موجب آن بانك گشاينده  است كه بهاسنادي يا ترتيبات مشابهي  ، اعتبارتحت هر عنوان و توصيفي اعتبار ضمانتي به تعبير ديگر، .68
پرداخت شده است، بازپرداخت  ي را كه متقاضي وام گرفته يا به او پيشپول ـ1شود:  به اشكال زير متقبل مي نفع ذيمقابل  تعهدي را در

ايفاي تعهد از جانب متقاضي، وجه را پرداخت  در صورت عدم ـ3اي را كه متقاضي تعهد كرده بود، به حساب واريز كند.  بدهي ـ2كند. 
 . 180ـ117 ، صصپيشين محبي، .نمايد

P. S. Turner, “New Rules for Standby Letters of Credit: The International Standby Practices”, (1999) 14 Banking 

& Fin. L. Rev. p. 383. 
69. K. P. McGuiness, “The Law of Guarantee: A Treatise on Guarantee, Indemnity and the Standby Letter of 

Credit”, (1998) p. 384.  

70. Ibid. 

به جاي نام  تواند گيرنده مي انتقال نفع ذينام « :چنين آمده است 6ـ04 ماده 2 بند درخواست در مورد اسناد ل برانتقا تأثير مورد در .71
 .»آورده شودشده درخواست اسناد ساير يك از هر دهنده در انتقال
بند اين  در رفته است. كار به ISPمقررات  1ـ11ماده » ج«بند  2شق  اصطالحي است كه در transferee beneficiary عبارت .72
 نفع ذي( شده استمنتقل  به او اجرا قابل صورت بهشده  تعيين نفع ذيشامل شخصي كه حق برداشت توسط  نفع ذي«است:  آمده

 .»شود مي نيز ،گيرنده) انتقال
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نمايد، موظف  مي عمل نامه شده يا هرشخص مجاز ديگري كه بر اساس تضمين بانك صادركننده، بانك تعيين
(در صـورت   اسـت ن مخيـر  براي واگذاري عوايد نخواهد بود و در پذيرش يـا رد آ  نفع ذيبه اجراي تعهد از طرف 

 ارسال خواهد شد). نفع ذي، ايميل، تلكس يا پيام سوئيفت براي نامه  قالبدر  پذيرش
 نفـع  ذيحقـي بـراي    در واگذاري عوايـد، آيـا   نفع ذيد اين است كه با قبولي شو مي ي كه در اينجا مطرحسؤال

ي تـأثير د چه ابطال شو نامه اصالح يا آيد؟ و اينكه اگر تضمين مي وجود هب نامه نسبت به اصل تضمين گيرنده انتقال
كه چنين حقي بـراي   دارد ميدر اين زمينه بيان  6ـ07ماده » ب«بند  1شق  بر روي اين واگذاري خواهد گذاشت؟

 تـأثير  تحت نامه وسيله اصالح يا ابطال تضمين تواند به مي هحقوق مربوط متصور نخواهد بود و گيرنده انتقال نفع ذي
يـه درج  تأييدتغيير يا لغو قرار گيرد، مگر اينكه شروطي در واگذاري يا  تواند در معرض مي قرار گيرد. لذا اين حقوق

شده، حسب  يا بانك تعيين كننده براي صادر نفع ذيبيني كرده باشد. از اين رو دستورات  شود كه خالف اين را پيش
گـذاري عوايـد   ندرت يـك وا  ها به قابل برگشت باشد. در رويه موجود، بانك  غيرمورد ممكن است قابل برگشت يا 

 قابل برگشـت ملـزم   غيرواگذاري عوايد  تأييدرا به تصديق و  نفع ذيثر مواقع و در اك كنند مي تأييدرگشت را بقابل 
شده، موظـف بـه ايفـاي تعهـد مطـابق       يا تعيين كننده شود، بانك صادر تأييدواگذاري عوايد  كه نمايند و زماني مي

 گيرنـده  انتقـال  نفـع  ذيبود. در اين ميان حقوقي كه بـراي   خواهد نامه تضمين موجب بهيه تأييدشروط واگذاري يا 
 گيرنده ان انتقالنفع ذيشده و  اصلي، حقوق اشخاص تعيين نفع ذيپرداخت به  وجود عوايد خالص قابل به ،وجود دارد

 )75F73(.داشت خواهد بستگي ان با حق تقدمنفع ذيو  گيرندگان حقوق ساير انتقال و
(ياتيعمل خطربا توجه به 

76F

بايـد   خطـري شده، بـراي كـاهش چنـين     صادركننده يا شخص تعيين ،معامالت )74
 توان قبولي واگذاري عوايد را مشروط به اقدامات زير نمود: مي اين خصوص در د.انديشتدابيري بي

ـ  )77F75(،مانده موجـود  نامه با مالحظه و بررسي تضمين ،براي بررسي نامه تسليم اصل تضمين .1 ي هـا  هاخطاري
(شـده  مـوارد لغـو   )79F77(،دستورات خاص )78F76(،قبلي

80F

 نامـه  تضـمين  ارتبـاط بـا   و هـر اقـدام قبلـي كـه در     )78
 د.شو مي آشكار گرفته صورت

 خاطر اين است كـه پرداخـت   اهميت اين امر به .دكن مي امضا نفع ذيجاي  تصديق امضاي شخصي كه به .2
 شده نيست. ناخته) صورت گيرد كه نزد بانك شگيرنده (انتقال يخواهد به شخص ثالث مي

 نمايد. مي امضا نفع ذيجاي  ي كه بها كننده هايي براي اختيار شخص امضا اعمال محدوديت .3
شده در اختيار  تقاضاي غيرقابل برگشت نمودن قبولي واگذاري، كه معموالً در قالب يك فرم از پيش تهيه .4

 ها، تضمينات، نحوه جبران خسارت بيل اعالمو در آن موارد ديگري از ق گيرد مي  قرار گيرنده انتقال نفع ذي

 
73. International Standby Practice (ISP98) Report of The Secretary-General, (A/CN.9/477). 

74. Operational risk 
75. Available balance 

76. Previous notices 

77. Special instruction 

78. Cancelling 
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 )81F79(.تواند لحاظ شود مي است، شده صادركننده يا شخص تعيين نظر  مورد و شرايط ديگري كه
 گيرنـده  انتقـال  نفـع  ذياصلي و  نفع ذيالذكر بين  ممكن است ادعاهاي مختلفي نسبت به هريك از موارد فوق

بـر منـع پرداخـت عوايـد بـه        مبنـي  نفـع  توسـط ذي  دستور موقـت چنين حالتي، با تقاضاي صدور  در مطرح شود.
 )82F80(.پرداخت به حالت تعليق در خواهد آمد ،تعيين تكليف نهايي وشدن مغايرت  روشن ، تاگيرنده انتقال

قبـول، در راسـتاي    واگـذاري عوايـد مـورد    موجـب  بهشده كه پرداختي را  همچنين صادركننده يا شخص تعيين
 نفـع  ذينيابت شخصي كه بـه جـاي    تأييدنمايد و همچنين  مي امضا نفع ذيبه جاي تصديق امضاي شخصي كه 

كرد.  دهد، او را ملزم به جبران خسارت خواهد مي انجام نفع ذيدهد همانند پرداختي كه به  مي كند، انجام مي عمل
نفـع   ذيضـاي  و بـازبيني ام  نامـه  شده موظف به بررسـي و تصـديق تضـمين    بنابراين صادركننده يا شخص تعيين

 شد. با خطر تكرار پرداخت مواجه خواهد شودوجهي پرداخت  نفع ذيصورت، اگر به  اين  غيردر  .باشد مي
 ،بـدين ترتيـب   .باشد مي گيرنده انتقال نفع ذيبحث جانشيني  استبحث ديگري كه در واگذاري عوايد قابل طرح 

شـوند و   مـي  گيرنـده  انتقـال  نفـع  ذيخاص مشابه، جانشين وراث، نماينده قانوني، مديرتصفيه، امين تركه، متولي يا اش
(چنانچه اسنادي

83F

چنـين مـواردي    شده ارائـه نماينـد، در   يا شخص تعيين كننده را جهت پرداخت وجه عوايد به صادر )81
و  دانـد  هـا مـي   را حق آنو مطالبه آن  شناسد ميرسميت  اين حق را براي اين دسته افراد به 6ـ11 در بند ISPمقررات 

تواند در نتيجه  مي در چنين مواردي به بانك دستور پرداخت وجه را خواهند داد. همچنين دستور پرداخت وجه ها هادگاد
 )84F82(.باشند نامه مجاز به حق برداشت تضمين گيرنده انتقال نفع ذيالذكر همانند  مواردي باشد كه اشخاص فوق
توانـد   مـي  ،نمايـد  مـي  از جانشين مدعي دريافـت  شده كه اسنادي كامالً منطبق را ينصادركننده يا شخص تعي
صورت برداشت بـه نـام جانشـين از      نظر حقوقي، اخذ يك سند اضافي در جمله اظهار پرداخت را به ارائه اسنادي از

 منـوط  ي معوق مربوط به اتخـاذ تصـميم،  ها هيك ارگان دولتي، اخذ تضمين جهت جبران خسارت و پرداخت هزين
 نمايد.

فـوق بـدون توجـه بـه      ارائه اسناد توسـط جانشـين، امـور    ، به مجردست در مورد تعليق تعهداتبه ذكر االزم 
 

 ،نامه كه تضمين صورتي شده در هاي انجام بررسي برداشتـ 1: از عبارتند د،شو مشاهده مي ها تعيين و فرم در شرايط ديگري كه غالباً .79
تقاضاي  جزئيات هرـ 3 گيرنده. انتقال و نفع ذيآدرس پستي  مكان و شكل حقوقي، م كامل،ناـ 2 ده باشد.شمر مجاز برداشت به دفعات را

هاي  واگذاري مبلغ كل و از محدوديت براي واگذاري به ميزاني كمتر ايجادـ 4 .نامه تضمين تحويل عوايد روش پرداخت يا بر گذارتأثير
 نفع ذي گيرنده از دريافتي انتقال ميزان عوايد حق بازيافت هرـ 6 و ،واگذارياعالم نظرهاي مربوط به اولويت قانوني مربوط به ـ  5 بعدي.

 شده. شخص تعيين توسط صادركننده يا كه قابل دريافت باشد
 ISP98  رات مقر 6ـ09 بند .80
ي) اعتبار، تعهد دهنده (متقاض اي است مبني بر اينكه دستور اخطار يا اعالميه ساده اسناد موضوع اين قبيل اعتبارات معموالً .81

الشكل اعتبارات  مروري بر اعتبارات اسنادي و آخرين مقررات متحد ا... كريمي، اسد( قراردادي خود را ايفا نكرده است
 .124ـ 89 ، صص1367پاييز و زمستان  ،9ش ، المللي مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين، اسنادي

اقدام مشابه يك  تركيب يا جانشين مدعي نتيجه ادغام، الف) از: ديده عبارتندح گرتصري ISP98مقررات  6ـ12بند مواردي كه در .82
طرف  براي اقدام از منصوب يا مدعي مجاز جانشين ب) تشكيالت مشابه ديگري باشد. يا مسئوليت محدود شركت با شركت سهامي،

جانشين مدعي  پ) پرداخت ديون باشد. در توانايي عدمدليل  نتيجه تعقيب قانوني به در هاي او بدهي و ها ييدارا يا شده، تعيين نفع ذي
شده به نام  تعيين نفع ذينام  ت) بوده يا او صالحيت قانوني عدم علت فوت يا شده به تعيين نفع ذيطرف  براي اقدام از منصوب يا مجاز

 باشد. پيدا كرده جانشين مدعي تغيير
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ارائه شوند، ايـن ارائـه    درخواستي بعد از تاريخ انقضااين حتي اگر اسناد انجام خواهد شد. بنابرنامه  سررسيد تضمين
ست چرا كه ضرورتاً چنين اسـنادي  وجود نخواهد آورد و بانك موظف به پذيرش آن ا هيچ اختالف و مغايرتي را به

 باشد. نمي نامه اصلي بخشي از شروط تضمين
 

 URDG 758مقررات . 10ـ4
 گيرد مي قرار استفاده مورد قرارداد طرف يك تعهدات تضمين براي ي بانكي) معموالًها نامه (ضمانتها  هنام ضمانت

 آن از بخشي يا قرارداد اجراي از )اصلي متعهد (هعن مضمون چنانچه سازد مي قادر را متعهدله)( قرارداد طرف ديگر و

 اجراي حسن يها نامه ضمانت .كند دريافت را الضمان) (وجه پول مبلغي ،است ورزيده قصور شود ادعا يا نمايد، قصور

 هاي طرح يا ساز و ساخت بزرگ هاي طرح يها همزايد و ها همناقص در قيمت پيشنهادي تضمين براي معموالً قرارداد

 عنـوان  بـه  يـا  اسـت  نمـوده  دريافت را پرداختي پيش كاال تهيه كه جهت طرفي تعهد تضمين جهت يا ديگر همشاب

ـ  )85F83(.گيـرد  مـي  اسـتفاده قـرار   مـورد  كلـي،  طور به متعهدي چنين قصور مقابل در يا هوثيق ا توجـه بـه اسـتقالل    ب
(ي مستقلها نامه ضمانت

86F

پـس از گشـايش آن، حقـوق و     نامـه  تضمان نفع ذيي از قرارداد پايه، الملل بينبانكي  )84
انتقال عوايد ناشـي از يـك قـرارداد يـا سـندي       )87F85(.توجهي است منافعي دارد كه بالقوه واجد ارزش اقتصادي قابل

مقـررات متحدالشـكل    33ماده  )88F86(.شود توصيف مي "Assignment"بدون واگذاري خود آن، معموالً با اصطالح 
اختصـاص يافتـه اسـت. انتقـال     » نامـه و واگـذاري عوايـد    انتقال ضمانت«ث به مبحي عندالمطالبه ها هنام ضمانت
 نامـه  مطابق مقررات مذكور، تابعي از انتقال قرارداد اصلي و پايه است و بدون انتقال قـرارداد، ضـمانت   نامه ضمانت

دانسـته شـده    به ضامن كـافي  دهنده هم قابل انتقال نيست منتهي از جنبه اثباتي، اعالم اين موضوع توسط انتقال
قابليت  نامه خواه در ضمانت 33ماده  7 ، مطابق بندنامه ليكن درخصوص واگذاري عوايد ناشي از ضمانت )89F87(.است

 بيني شده باشد يا نه و به شرط رعايت قانون حاكم: انتقال آن پيش
 ر نمايد.واگذا را شود يممستحق دريافت آن بوده يا  نامه تواند عوايدي كه طبق ضمانت يم نفع ذي .1
نيست مگر اينكه خـود بـا آن موافقـت كـرده      شونده به هر حال ضامن مكلف به پرداخت عوايد به واگذار .2

 
، فرد اعتبارات اسنادي: منشأ اعتبارات اسنادي و منابع آن ماهيت حقوقي ويژه و منحصر به، ايمانوئل تي، الريا .83

 .345 ـ305، صص 1385، پاييز و زمستان 35، ش المللي مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بينترجمه ماشاء ا... بنا نياسري، 
 ،»تضميني«عتبار اسنادي و ا» تجاري«اسنادي  همراه اعتبار به را» هاي مستقل بانكي نامه ضمانت « اي از نويسندگان پاره .84

 اند. نهاده ) نامAbstract Payment Undertaking» (تعهدات پرداخت مجرد«
R. Good, “Abstract Payment Undertaking in International Transaction”, 22 Brooklyn Journal of International Law 

1, 1996: Roy, Good, “Abstract Payment Undertaking and the Rules of the International Chamber of Commerce”, 

39 Saint Louis University Law Journal 725, 1995. 
، ش نامه مفيد، الملل نامه بانكي و آثار آن در تجارت بين استقالل ضمانتنيا،  شهبازي مرتضيعيسايي تفرشي، محمد  .85

 .36ـ 35 صص ،1382، 37
86. R. I. V. F, Bertrams, “Bank Guarantees in International Trade”, 2nd ed., The Netherlands, Kluwer, 1996, p. 

208. 
مؤسسه مطالعات و  دوم، ، چاپالملل هاي بانكي در حقوق ايران و تجارت بين نامه ضمانتمسعودي، عليرضا  .87

 .130 ص ،1391، شهر دانش يقهاي حقو پژوهش
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(باشد
90F

نامـه و بانـك    را بـا موافقـت ضـمانت     غيرنامه به  هر چند برخي انتقال حقوق مندرج در ضمانت )88
بـانكي، انتقـال آن    نامـه  ضمانت نسبت به عوايد نفع ذيمنظور از انتقال حق  )91F89(.ندا هضامن ممكن دانست

از  نامـه  نسبت به عايدي ضـمانت  نفع ذياست. اهميت عملي انتقال حق  نامه بدون واگذاري خود ضمانت
تحصـيل تسـهيالت    منظـور  بـه  نفـع  ذيي، الملل بيني ها نامه شود كه در بسياري از ضمانت مي آنجا ناشي

تسـهيالت   هكنند را به بانك اعطا نامه مسلم ضمانت اعتباري از بانك، حق خود نسبت به منافع احتمالي يا
 كند. مي واگذار

براي مثال، بسياري از صادركنندگان كاال و خدمات در نتيجه بازار رقابتي موجود، ناگزيرند كاال و خدمات خود 
 دال بـر  را يا نامـه  خواهند از طريق بانكي معتبر، ضـمانت  مي ها در مقابل از خريدار نسيه بفروشند. آن صورت بهرا 

 د. از طرفي فروشنده خـود نيـز كـاالي مـورد معاملـه را از سـازنده      بگشايپرداخت ثمن در زمان معين، به نفع آنان 
 نامـه  ضـمانت  نفـع  ذي عنـوان  بـه نقد انجام شود. از ايـن رو فروشـنده    صورت بهخرد و ممكن است اين معامله  مي

گيـرد تـا قيمـت     مي به بانك از وي اعتبار نامه يدي ضمانتپرداخت ثمن، در مقابل انتقال حقوق خود نسبت به عا
 ، خواه در آن تصريح شده يا نشده باشد مجازنامه انتقال عوايد ناشي از صدور ضمانت )92F90(.كاال را به سازنده بپردازد

به تنهايي و بـدون قـرارداد    تواند مي ،نامه نسبت به عوايدي ضمانت نفع ذي. الزم به ذكر است، انتقال حقوق است
، نامـه  نكته حائز اهميت ديگر در بحث واگذاري عوايد ضمانت )93F91(.حقوق ناشي از آن صورت گيرد يا همراه با پايه
 نامـه  نسبت به عايدي ضـمانت  نفع ذيمحدود به واگذاري حق  ،رسد در مواردي كه انتقال مي ست كه به نظرا اين

آيـد مگـر اينكـه     نمي وجود به نامه ضمانت كه حق مطالبه دارد. با اين توضيحضرورت  دهنده است، همكاري انتقال
و اعالم كتبـي   نفع ذيشرايط پرداخت طبق مفاد سند مذكور، محقق شده باشد. بدون درخواست پرداخت از سوي 

خواهـد  شوند، در نتيجه بانك ضامن ملزم به پرداخت وجـه ن  نمي اين شروط محقق ه وي (عنداللزوم)تخلف از ناحي
بيني شده باشد. چنين شرطي بـراي ضـمانت بسـيار     خالف اين امر به صراحت پيش نامه كه در ضمانتمگر آن بود،

 )94F92(.دهد مي متقلبانه را افزايش انتقال خطر مطالبه به سندي قابل نامه خطرناك است، زيرا با تبديل ضمانت
 
ي مستقل و اعتبارات ها هنام ضمانته ب كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع واگذاري عوايد در .10ـ5

(اسنادي تضميني
95F

93( 
 :پردازد يمبه واگذاري عوايد  ،خود به شرح ذيل 10اين كنوانسيون در ماده 

، مگـر اينكـه   واگـذار كنـد   اسـت را  دريافت آن قادر است هرگونه عوايدي كه طبق تعهد مستحق نفع ذي .1
 را قيد كنند. تعهد يا توافق ديگري ،نفع كننده و ذي ضامن، صادر

 
، المللي ينبهران، نشر كميته ايراني اتاق بازرگاني ، تعندالمطالبههاي  نامه ضمانت الشكلمتحدمقررات تذهيبي، فريده  .88

 .50 ص ،1389 اپ اول،چ
 .110، صپيشين نظافتيان، .89
 .126ـ107 ، صصپيشين نيا، شهبازي .90
 .115 ، صهمان .91
 .117 ، صهمان .92

93. United Nations Convention on Independent Guarantee and Stand-by Letters of Credit  
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در واگذاري   7ماده  2بند در  مذكور اعالن ،ثرؤمتعهد به پرداخت م كننده يا شخص ديگر ادر، صاگر ضامن .2
ضامن را به اندازه پرداختش از  ،شونده پرداخت به واگذار ،فع دريافت كندن را از ذي نفع ذيقابل برگشت  غير

(زد.سا يمعهده گرفته است بري  مسئوليت طبق آنچه به
96F

در مورد واگذاري عوايد در مقايسه با انتقـال،   )94
 در صورت وقوع چنين پرداختـي  فقط شونده اگذارد. ومان يماصلي باقي  نفع ذي يارحق تقاضاي پرداخت ب

 )97F95(.حق دريافت عوايد پرداخت را دارد
 عـالوه  به ـ2 باشد و شده شناخته انتقال خود تعهد بايد قابلـ 1 آمده است. UCPدو شرط در  در خصوص انتقال،

 ،ي پرداخـت متقاضـ  ) اينكـه تغييـر شـخص   9. (مـاده  گيرد صورت كننده هر انتقال واقعي بايد با رضايت ضامن و صادر
ضامن يـا   وقتيمثال  طور بهت. (را باال ببرد منطقي اس كننده يله ضامن يا صادروس بهبيني شده  ممكن است خطر پيش

شده اصلي معتبر و آشنا نيست) ضامن يـا   تعيين نفع ذيدر مقايسه با  ،يپيشنهاد دهگيرن انتقال كنند احساس كننده صادر
 نفـع  ذيشدن  آورند. در خصوص واگذاري عوايد، متعهد يمدست  را به ه انتقالفرصت رضايت ببه اين دليل  كننده صادر

ده باشـد  شذاري عوايد توافق ديگري در رابطه با واگ بر شرط يا شده ممكن است، مگر اينكه چيز ديگري در تعهد قيد
يا شـخص ديگـر متعهـد بـه انجـام پرداخـت،        كننده ادر، صعوايد را واگذار نكند و اگر ضامن نفع ذي). اگر 10ـ1ماده (

 2بخـش   منـدرج در متعهد را به اندازه پرداخـت، از مسـئوليت    شونده پرداخت به واگذار ،دريافت كند نفع ذياعالني از 
 )98F96(.سازد يمره شد بري كه در باال اشا 10ماده 

 
 UCC تامقرر اسنادي در گسترده اعتبار قابليت واگذاري و كاربردهاي. 10ـ6

و  شـد  پرداخت در معامالت فـروش، رايـج   ابزار عنوان بهتنظيم گرديد، استفاده از اعتبارنامه  UCCكه قانون  زماني
ي اخيـر، كـاربرد   هـا  هگرفـت. در دهـ   قراربراي پرداخت وجه ميان تاجران كاال در شهرهاي مختلف مورد استفاده 

حلي سـاده بـراي حـل     راه عنوان بهو  است ي فعاليت تجاري گسترش يافتهها هبه سرعت در تمامي حوز نامه اعتبار
كاهش خطرات  منظور بهكه  يطور به. شود كار گرفته مي بهي فعاليت تجاري ها هيك مشكل مشترك در تمامي حوز

از آن هـا،   گونـه فعاليـت   ان تجار، باالخص خطرات مربوط به اعتماد به يكديگر در اينهاي تجاري مي انجام فعاليت
محض وقـوع شـرايط خـاص،     فراهم نمايد تا به نفع ذيقبولي براي  تضمين قابل بايد . طرف معاملهشود استفاده مي

فعاليت نمايد، در ايـن   مانند يك سهامدار . بانك مايل است براي كارمزد خودانجام دهد نفع ذيپرداخت معيني به 
 كننـده  آن، بانـك صـادر   موجـب  بهثر از اصل استقالل در انجام وظايف خواهد بود. اصلي كه أميان، نقش بانك مت

براي مثال، در يـك   )99F97(.دهدرا انجام  نفع ذي، پرداخت به نامه در صورت تأمين شرايط اعتبار شود مي صرفاً متعهد
 

94. Explanatory Note by the UNCITRAL Secretrariat on the United Nations  
95. Ibid, p. 22. 

96. Ibid. 

ها به هيچ عنوان ارتباطي به  ها مبتني هستند و بانك قراردادهاي فروش يا ساير قراردادهايي كه اعتبارات بر آن اعتبارات ماهيتاً از« .97
، حتي اگر هرگونه ارجاعي به آن قراردادها هستند جدا ،دانند ها نداشته يا خود را ملزم به انجام كاري در راستاي آن قراردادها نمي آن

 :نمايد اي متفاوت تشريح مي گونه اين اصل را به U.C.C از قانون 5ـ109بخش ، 3، ماده U.C.Pقانون  .»شامل اعتبارات گردد
كه به نحوي ديگر توافق شده  ، اما در صورتينيت و رعايت عرف بانكي معمول است نسبت به مشتري شامل حسن) تعهد صادركننده 1(

 خصوص موارد ذيل نخواهد بود: باشد، شامل مسئوليت يا تعهد در
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محـض ارسـال كـاال،     ) بـه 1عتبارنامه مستلزم ارائه يك بارنامه خاص باشد، (معامله فروش كاال زماني كه تنظيم ا
نمايد كه پرداخت تـا زمـان ارسـال     مي ) خريدار را مطمئن2فروشنده از پرداخت بهاي معامله مطمئن خواهد شد؛ (

مطابقـت   تأييـد  نظورم بهشده را  نمايد كه صرفاً اسناد و مدارك ارائه مي ) بانك را ملزم3كاال انجام نخواهد شد؛ و (
 د.با شرايط خاص مربوطه بررسي نماي ها آن

 عنـوان  بـه در رابطه با قابليت واگذاري، تضمين اين مسئله بود كه تاجران بتواننـد از آن   UCCهدف از قانون 
 حـاكم بـر   UCCطرف ديگـر، قـوانين    مند شوند. از هاي تجاري خود بهره وثيقه براي تأمين نيازهاي مالي فعاليت

كننـد كـه برداشـت اعتبارنامـه هماننـد اجـراي        مـي  ي عمـل ا هگون به ها هليت انتقال و قابليت واگذاري اعتبارنامقاب
ها را  قراردادي باشد كه در آن، طرف ديگر قرارداد از اينكه اجراي اقدامات الزامي مندرج در قرارداد يا نظارت بر آن

(يعني هماننـد اجـراي قـراردادي كـه در آن      .به دست آوردي ا هنفع قابل مالحظ عهده متعهد اصلي خود بگذارد، به
انكار در مقابل قابليت انتقـال،   ي به طرف ديگر دارد). فرض حقوقي قابلا هويژ» اعتماد و اطمينان« يكي از طرفين

 اتكاي نفع ذينشود، بلكه به طرف  غيربه  مجبور به اعتماد و اتكابراي انجام يك معامله  كند تا  مي كمكبانك  به
نبايـد   كننده هاي حقوقي عرفي است مبني بر اينكه صادر كند كه به او اعتماد كرده است. اين مورد از موارد نگراني

د، اعتماد نمايد. عمليات اعتباري معموالً مشـروط بـه   شو مي از فردي كه نام وي در اعتبار قيد  غيربه كس ديگري 
ي كـه  ا كننـده  صـادر  كنند ميفرض  ها هگيرد. دادگا مي راحتي صورت ارائه اسناد و مدارك است و جعل اسناد نيز به

شـده،   نـام بـرده   نفع ذيدرستي و صداقت  به ،شوند شده است مي آساني جعل متعهد به پرداخت بابت اسنادي كه به
ـ  مـي  عمليات اعتبـاري تحقـق  ، شوند مي آساني جعل نمودن انتقال اسنادي كه به ده است. با محدودكراعتماد  . دياب
مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي، انتقال حـق تنظـيم اعتبارنامـه را     46مجموعه قوانين و ماده  5ـ116بخش 

 )100F98(.ده استكرمحدود 
تضـمين   منظـور  بـه تصويب قانوني بود كه قابليـت واگـذاري    UCCنويس مقررات  پيش كنندگان هدف تنظيم

را تسـهيل  » اتكـايي «ي ها هو كاربرد اعتبارنام وثيقه را داشته باشد عنوان به نامه در استفاده از اعتبار نفع ذيتوانايي 
ي بـراي صـدور يـك    ا هوثيقـ  عنـوان  بـه ، اعتبارنامـه را  نفـع  ذيكه در يك معامله اعتبارنامه اتكايي   جا نمايد. از آن

توانـد از آن   مـي  اشـد، ب نامـه  اعتبـار  نفـع  ذيكه فروشنده كاال  زماني ،نمايد مي اعتبارنامه ثانويه به بانك خود واگذار
مثال توليدكننـده مـواد اوليـه     طور به( ثانويه به نفع طرف حساب فروشنده نامه ي براي صدور اعتبارا هوثيق عنوان به

ي قرارداد، نكـات  ها هتأمين هزين منظور بهي اتكايي ها ه(براي موضوع استفاده از اعتبارنام .يك كاال) استفاده نمايد

                                                                                                                                                    
 ؛ يا نفع ذيپايه براي فروش يا هر معامله ديگري بين مشتري و  نسبت به اجراي قرارداد (الف)
از خود وي يا نقض از سوي وي يا براي خسارات يا صدمات وارده به يك   غيريا ترك فعل از سوي هر فردي  نسبت به هر فعل (ب)

 ؛ يا مالكيت ديگران حواله، تقاضا يا سند در زمان انتقال يا در
 .آگاهي نسبت به رويه هر تجارت خاصاساس آگاهي يا عدم  بر (ج)

ه اسناد جهت اجرا و همچنين جداسازي حق تنظيم از حق دريافت درآمدها، به مقاله گرفته بر ارائ براي بررسي انتقادهاي صورت .98
Ellinger; Eberth  4، »واگذاري و ارائه اسناد در معامالت اعتباري تجاري«با عنوان Ariz. L.Rev. 285, 295-299 (1982)  مراجعه

 كنيد.
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 )101F99(:ندا هتوجه قرار گرفت مورد UCCمقررات  در زير
اعتبارنامه  نفع ذي ،102F100(UCC )(Uniform Commercial Code( مقررات 5ـ116بخش  2بند  موجب به .1

تواند حقوق خود نسبت به درآمدهاي حاصـل از اعتبارنامـه را واگـذار نمايـد، حتـي اگـر در        اعتبارنامه مي
 . عمل آمده باشد واگذاري عوايد صراحتاً ممانعت بهاز  نامه اعتبار

رود، اما ذكر ايـن   مي كار براي تأمين مالي معامالت فروش كاال به نامه ذاري عوايد در استفاده از اعتباراگو .2
در بسياري از  نامه دليل تعميم كاربرد اعتبار به 5 ـ116  بخش 2بند  نكته ضروري است كه مفاد مندرج در

، ممانعت نامه هاي اعتباربرخي كاربردبا در نظر گرفتن  )103F101(.ي فعاليت تجاري قابليت استناد نداردها هحوز
مثال،  طور بهاز واگذاري درآمدها منجر به ايجاد منافع معتبر و حائز اهميتي براي طرف معامله خواهد شد. 

تحقق آن به ضرر طرف  ممكن است درآمدها عمالً براي هدف مشخصي در نظرگرفته شده باشند كه عدم
عمـالً از طريـق تعـديل     نامـه  يچيدگي معامالت، امكان دارد اعتباربر اين، با توجه به پ . عالوهباشدديگر 

قابـل   غيـر قابل واگذاري در نظر گرفته شود. اگر با تغييـر قاعـده از يـك اصـل      غير ،شرايط تنظيم قرارداد
(تغيير

104F

(انكار به يك فرض قابل )102
105F

در مقابل قابليت واگذاري، موجبات عدم قابليت واگذاري فـراهم   )103
پـذيري آن و در   خود منجر به افزايش كارآيي اعتبارنامـه، حفـظ سـهولت و انعطـاف      به نوبه، اين نيز شود
 حال حفظ نقش آن در تأمين سرمايه تجاري خواهد شد.  عين

و اصـل   )106F104(»قابليـت انتقـال  « نامـه  ، اصل حاكم بر واگذاري حق انتقال اعتبار 5ـ 116بخش  موجب به .3
 

 .J. White, R. Summersو 2d ed. 1991 14تبصره  ـ 08 بخش» ها مهقانون اعتبارنا« J.F.Dolanبراي مطالعه بيشتر ن.ك: مقاله  .99
به واگذاري عوايد پرداخته است: الف) عوايد ورقه اعتبار به معناي  UCC 5 ـ114قانون متحدالشكل كد تجاري آمريكا در بخش  .100

يا دادن اعتبار توسط گشاينده يا هر شخص  كه از طريق پذيرش پرداختباشد  مي شده يا ديگر اشكال اعتبار پول نقد، چك، برات قبول
ارائه  نفع ذييا اسنادي كه توسط  نفع ذياعتبارنامه پرداخت يا تحويل شده است. اين اصطالح شامل حقوق برداشت  موجب بهمنتخب 

 است همين كار راممكن  نفع ذيممكن است قسمتي از حقوق يا همه عوايد ورقه اعتبارش را واگذار كند.  نفع ذيگردد. ب)  شده، نمي
كننده  ج) صادر شرايط اعتبارنامه انجام دهد. و براي دريافت منافع، منوط به رعايت مفاد عنوان واگذاري فعلي حقوق خود ارائه به پيش از

يا  كننده صادرد)  كه به واگذاري رضايت دهد ندارد. واگذاري عوايد ورقه اعتبار تا زماني تأييدشده (خريدار) نيازي به  تعيين يا شخص
 يد در ورقه اعتبار را ،شونده شده تعهدي به بيان يا خودداري از رضايت به واگذاري عوايد ورقه اعتبار ندارد. اما اگر واگذار شخص تعيين

حقوق  )هـ نشود. صورت غيرمستدل ابراز تواند به شرط انجام تعهد باشد رضايت نمي ،ارائه كند و ارائه ورقه اعتبار داشته باشد و آن را خود
 عوايد است. شونده موجب ورقه اعتبار و مقدم بر حق واگذار به نفع ذيشده، مستقل از واگذاري عوايد  يا شخص تعيين نفع ذيگيرنده  انتقال

 شده و نه يا شخص تعيين نفع ذيگيرنده  كننده، انتقال شونده و صادر موجب اين بخش نه بين واگذار شده بهتأييدكدام از حقوق  و) هيچ
و هر شخص  شونده ي بر حقوق بين واگذارتأثير ،يا شخص ثالث شونده كننده عوايد به واگذار شده پرداخت كننده يا شخص تعيين صادر

 كننده سود تضميني در آن يا اعطاي كننده و تكميل شده ندارد. شيوه ايجاد گيرنده يا شخص تعيين انتقال نفع ذي ،كننده جز صادر هديگري ب
گيرنده  كننده، انتقال جز صادر هشود. در مقابل، اشخاص ديگر ب يا ديگر قوانين عمل مي 9در عوايدش طبق ماده  نفع ذي واگذاري حقوق

نسبت به عوايدش و تكميل  نفع ذييا شخص تعيين شده، حقوق و تعهدات ناشي از ايجاد سود تضميني يا ديگر واگذاري حقوق  نفع ذي
 است.يا ديگر قوانين  9 موضوع ماده ،آن

101. United Bank v. Cambridge Sporting Goods Corp., 41 NY2d 254, 258 n 2. 

102. Unalterable rule 

103. Rebuttable presumption 
104. Transferability 
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نـد. حـق   ا هنام گرفت )107F105(»قابليت واگذاري«اشي از اعتبارنامه ت درآمدهاي نحاكم بر واگذاري حق درياف
 اسـت)، و آن تنهـا در صـورتي   » قابل انتقـال « نامه انتقال اعتبارنامه ممكن است منتقل شود (يعني اعتبار

لـيكن حـق دريافـت     )108F106(،قيد شده باشـد » يك سند قابل انتقال« است كه در اعتبارنامه صراحتاً عنوان
اسـت)، حتـي اگـر در    » قابل واگذاري« نامه شود (اعتبارممكن است واگذر  نامه عتبارل از اصدرآمدهاي حا

كـه طـرفين    زمـاني  )109F107(.قابل واگـذاري اسـت   غيرقابل انتقال يا  غيرصراحتاً قيد شده باشد كه  نامه اعتبار
ليـت انتقـال   انكار در مقابل قاب يك فرض قابل ،صراحتاً به موضوع نپرداخته باشند، اصل پيشين نامه اعتبار

بنـابراين،   )110F108(.باشـد  مـي  نامـه  قابل انتقال بودن اعتبار غيرها،  نمايد كه منظور آن مي است و قانون فرض
قاعده حاكم بر قابليت واگذاري، مغاير با قاعده حاكم بر قابليت انتقال نيست، بلكه در سوي ديگـر طيـف   

 قرار دارد.
ي بـراي صـدور   ا هوثيقـ  عنوان به نامه مين امكان استفاده از اعتباراينكه آيا قابليت واگذاري عوايد حاصله براي تض .4

زمـاني كـه پـول نقـد يـا اوراق       ،ال برانگيز است. در حقيقتي سؤا هست يا خير؟ نكتا ديگر كافي نامه يك اعتبار
نمايـد كـه    مـي  ي تنظـيم نحو بهمعمول قرارداد را  طور بهگيرند، بانك  مي وثيقه مورد استفاده قرار عنوان بهبهادار 

مثـال، اوراق بهـادار    طور بهحق دريافت ارزش آن وثيقه را جهت تأديه بدهي، بدون رضايت بدهكار داشته باشد. 
آساني قابليـت   گذاشتن اوراق بهادار تضمين شده باشد، به تواند در زماني كه وام با وثيقه مي ،نفع ذيبدون قيد نام 

رغم واگذاري درآمدها، حق برداشـت اعتبارنامـه را    اوليه، علي نامه اعتبار نفع ذينمايد. اما در شرايطي كه  اجرا پيدا
نظـر بـا    نظيـر اخـتالف   نامـه  يي براي امتناع از برداشت اعتبارها هانگيز  ممكن است نفع ذي ،در اختيار داشته باشد

عالوه بر ايـن، بانـك   طرف معامله به بازپرداخت پول به بانك وي داشته باشد.  در التزاميا عدم تمايل  دهنده وام
گيرنـد بـه    مـي  دوم شكل نامه نيز ممكن است براي تهيه اسنادي همچون بارنامه، كه صرفاً پس از صدور اعتبار

(اعتماد خود صـادر نمايـد.   چنين اعتباري را صرفاً براي مشتري قابل بايد اين، بانكمتكي باشد. بنابر نفع ذي
111F

109( 
القاعـده،   باشـد، چـرا كـه علـي     مـي  UCCفراتر از حـوزه قـانون    ،وثيقه وانعن به نامه عالوه بر اين، كاربرد اعتبار

ده شـ برانگيز تلقي   ي ترديدا هلئمس ،وثيقه عنوان بهاوليه  نامه تواند باعث شود كه استفاده از اعتبار مي ورشكستگي
بق بـا تاريخچـه   مطـا  ـ  دادگـاه  )112F110(كبانك ملي كـرا  عليهفارمر ببرد. در قضيه  سؤالو اعتبارنامه اصلي را زير 

 عنـوان  بـه عمـالً   نامـه  شود، اعتبار مي ورشكسته نفع ذيكه  معتقد بود هنگامي ه ـ تدوين و تصويب قانون مربوط
ز انتفـاع  از حي ده و عمالًشانون ورشكستگي فسخ ق 365بخش  موجب بهقابل اجرا بوده و  غيريك قرارداد مؤجل 

 
105. Assignability 

 .UCPمقررات  از 54ماده  و UCCمقررات  5ـ116 بخش» الف«بند  .106
 نموده است. به قانون حاكم واگذار له رائاين مس UCP 55 دهما و UCCمقررات  5-116 بخش 2بند  .107
موجب آن يك اعتبارنامه قابل فسخ  باشد، كه به قسمت قابليت فسخ قرارداد مي در UCPمشابه مقررات  اين قانون از اين جهت، .108

بر اين جزء  UCCمالحظه نماييد. قانون را  UCP 8ماده  »ج«بند  است مگر اينكه صراحتاً در آن مقرر شده باشد كه غيرقابل فسخ است.
 بسيار مهم نظارت دارد.

تضمين نمايد كه  بايد ،يك مشكل ديگر در رابطه با تمهيدات اعتباري اتكايي اين است كه بانك صادركننده اعتبارنامه ثانويه .109
 تداخل داشته باشد.خصوص اعتبارنامه اوليه صورت نخواهد گرفت كه با توانايي تنظيم آن  اي در هيچ اصالحيه

110. Farmer v. Crocker National Bank (Swift  .(9th Cir. Baner. 1983 (Bankr. 490 30.) ( وط به خطوط هواييبمر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ... 175 بررسي واگذاري عوايد اعتبار 

كه آن بخش از قانون ورشكسـتگي   اما تا زماني )113F111(.بود واهدبحث خ آن، مورد نامه و محل اعتبار شود مي خارج
ي تبـديل شـود   ا هتواند به اعتبارنام مي ديگر است نامه ي كه مورد حمايت يك اعتبارا نامه صراحتاً تغيير كند، اعتبار

يـت  كه صرفاً از طريق يك ادعاي بدون وثيقه در ورشكستگي مورد حمايت قرار گيرد. سرانجام، قانوني كـه قابل 
تـوان   مي وثيقه تضمين نمايد، چرا كه عنوان بهرا  نامه تواند قابليت واگذاري اعتبار نمي نمايد، مي واگذاري را الزامي

به اين مقررات عمل نكرد. با توجه به اين واقعيت كه تنظيم اعتبارنامه مستلزم پيروي از شرايط اسنادي اسـت و  
ي تعيين نمايند كه عمالً از واگذاري ممانعـت  ا هگون رايط اسنادي را بهتوانند ش مي نه صرفاً اجراي قرارداد، طرفين

 )114F112(.ي اضافي به بار خواهد آوردها هچه چنين طرحي احتماالً هزينرد، اگيعمل آ به
 در رابطـه بـا واگـذاري عوايـد در     )115F113(،)كورنلسسه اطالعات حقوقي (دانشكده حقوق ؤنظرات رسمي م .5

ري عوايد موجود ورقه اعتبار را اگر بعـد از تشـكيل اعتبـار ايجـاد     صريح، واگذا طور به UCC »ب«بخش 
خـاطر كـاربرد زيـاد و رويـه موجـود       ين امر بـه د. اما قبل از آن، عوايد بايد تحقق يابد. ادان يمشود، معتبر 

گونه حقي براي واگذارشـونده   حاوي هيچ واگذاري عوايد ت.، اتخاذ شده اسشونده واگذاري عوايد به واگذار
پرداخت شود،  كننده يله صادروس بهكه عوايد  تا زماني شونده ت به اصل ورقه اعتبار نخواهد بود و واگذارنسب

 د. آور ينمدست  بهمنفعتي 
، در مقابـل  شـونده  و تقـدم حـق واگـذار    كننـده  در اجراي واگذاري عوايد در مقابل صادر شونده حق واگذار .6

مورد رسيدگي قرار گرفته است. حق واگذاري و تقدم  5اده م در گيرنده انتقال نفع ذيشده يا  شخص تعيين
بـه بانـك    4ــ 210مچنين بايد يادآور شد كه بخـش  ه ت.بيان شده اس »ه«و  »د« ،»ج« نيز در بندهاي

 .دهد يمق تقدم اوليه در اخذ عوايد ورقه اعتبار را ح كننده وصول
در  »د«و  »ج«عتبـار در بنـدهاي   شـده بـه واگـذاري عوايـد ورقـه ا      يا شخص تعيين كننده رضايت صادر .7

ي از شـرايط هميشـه كسـب رضـايت     اريدر بسـ ي اهميت زيادي دارد. الملل نيباعتبارات اسنادي داخلي و 
در » شـوراي سـلطنتي  «د. شـو  مـي  توصيه شونده تضمين بهتر حقوق عوايد به واگذار منظور به كننده صادر

بايـد رضـايتي صـريح باشـد كـه پـس از       « كه رضايت بانـك  است ي دادهأپژوهشي در سنگاپور چنين ر
 بـوده درخواست (انتقال) انجام شده باشد و بايد هم شامل حدود و هـم شـامل نحـوه انتقـال درخواسـت      

انتقال به هنگام گشـايش اعتبـار،    اعتباري قابل عنوان بهدن اعتبار كه نامي اين بدان معناست )116F114(.»باشد
 طـور  بـه  كننـده  صادر ،دشو مي اعالن واگذاري دريافت كه مانيز )117F115(.رضايتي كافي از سوي بانك نيست

كـه در   تاسـ  UCC ين عمـل انعكـاس بـازنگري در قـانون    ا ت.معمول ملزم به امضاي فرم رضايت اس
 

111. S. M. Mcjohn (1993). “Assignability of Letter of Credit Proceeds: Adapting the Code to New Commercial 

Pratices”, Uniform Commercial Code Law Journal, vol. 25:257, p. 264. 

آنچه كه  نسبت بهبه دليل ماهيت اسنادي معامالت اعتباري، تنظيم اعتبارنامه به اين شكل مستلزم تغيير ساختاري كمتري  .112
 بود.  است، خواهد الزم براي ممانعت از واگذاري در معامالت

113. Legal Information Institute, Cornel Law School  

114. Bank Negara Indonesia 1946 v.Lariza (Singapore) Pte.ltd.[1988] a.c.583 

 ن.ك: براي مطالعه بيشتر  .115
C. M. Schmitthoff, “The (Transferable Credit” in [1988] A.C.583). 
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كردن لزوم رضايت گشاينده و شخص منتخب به واگذاري عوايد اعتبارنامه، در  با مقرر» د«و » ج«بندهاي
قيد و شـرط   ا رضايت بيباست.  ايجاد كرده ي نوآوريالملل بيني و ي ملها همقايسه با مقررات سابق و روي

در ايـن  » د«بند  )118F116(.باشد مي شده متعهد به رعايت حقوق طرفين يا شخص تعيين كننده ي، صادراگذارو
توانـد بـدون دليـل از     نمـي  شـده  چنين شرايطي گشاينده يا شـخص تعيـين   زمينه بيان داشته است كه در

گفته شده است چنانچه شخصـي كـه عوايـد بـه او      )119F117(.ري عوايد خودداري كندرضايت نسبت به واگذا
شناسايي  و آن را تسليم كند، گشاينده براي عدم باشد را در تصرف خود داشته نامه اعتبار است واگذار شده

از شناسـايي   ،توانـد حتـي بـدون دليـل     مـي  صورت اين  غيراين واگذاري ناگزير از داشتن دليل است و در 
، عـدم ارائـه اعتبارنامـه    5 ـ114بند » د« شقذاري عوايد خودداري كند. علت آن اين است كه از نظر واگ

نشاختن اين واگذاري است و در صـورت   كافي براي معتبر شده دليل ي كه منافع به او واگذارتوسط شخص
 )120F118(.گردد مي كردن استنكاف از پذيرش اين واگذاري مطرح انجام اين ارائه، لزوم مستدل

 اليـه از شناسـايي انتقـال اعتبـار     نفع يا منتقل اجراي شروط توسط ذي رغم بهكه گشاينده اعتبار  در صورتي .8
اليـه از پـذيرش    نفـع يـا منتقـل    ذي اجرا نشده از سوي گونه شرط گرفتن هر يا بدون در نظر خودداري كند

 اگـر : « طبق ايـن قسـمت  شود.  عمل مي 5 ـ111 بند »چ«شق  درخواست انتقال خودداري نمايد، مطابق
 لـه  متعهـد  نقـض كنـد، شـخص    را گيرد نمي قرار» ب«يا » الف« شقوقشمول  تعهدي كه تحتگشاينده 

...».  گـردد نـه تبعـي    مـي  تواند خسارات ناشي از اين نقض را دريافت كند كه شامل خسارات مستقيم مي
پذيرش پرداخت نـاروا توسـط    پذيرش و عدم مربوط به اين بند،» ب«و » الف« شقوقه اشاره شد، كچنان

 )121F119(.گيـرد  مي اين كوتاهي در ايفاي تعهد انتقال اعتبار، تحت شمول اين قسمت قراربرگشاينده است، بنا

ن خـودداري  آذكر اين نكته نيز ضروري است كه در صورت واگذاري عوايد نيز، چنانچه بانك از پـذيرش  
 )122F120( .بود رسد مشمول حكم فوق خواهد مي نظر نمايد، به

  
 نتيجه

يق بيان شود تا در خـالل  در تحقرو  بندي منطقي ابتدا مفاهيم پيش در اين نوشتار سعي بر آن شد كه با يك طبقه
چرا سپس افتراقات واژگاني كه در علم حقوق بسيار متداول است بررسي شد  وجود نيايد. خواندن مطالب مشكلي به

برند. سپس داليل انتخاب اين شـيوه در امـر تجـارت، رونـد      يمكار  هرا به جاي يكديگر ب ها واژه دانان حقوق بعضاًكه 
وايد و معايب امـر  ، فواگذاري عوايد در مقررات بانكداري و شيوه معمول استفاده از واگذاري، شرايط و الزامات واگذاري

قررات بانكي در حوزه م تبيينرايج در اين زمينه پاسخ داده شد و در آخر با  سؤاالت برخيواگذاري بررسي گرديد و به 
 ، 500UCPنسـخه   49مـاده  در كه  به اين نتيجه رسيديم در نهايت مقايسه كارآمدي قوانين پرداخته شد. به واگذاري

 
116. http://www.law.cornell.edu 
117. Ibid., p.603, No. 2. 

 .پيشينزاده،  كاشاني .118
 .همان .119
 .همان .120
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در  نفـع  ذينشده است، بـر حـق    خواندهانتقال  اين واقعيت كه اعتباري قابلداشت  مي در رابطه با واگذاري عوايد بيان
آن برخـوردار شـود، مطـابق بـا مقـررات قـانون        از طبق چنين اعتباري ممكن استگونه عوايدي كه وي واگذاري هر

بـرخالف انتقـال    باشد حق واگذاري عوايد وجود دارد، انتقال هم قابل غير ،. يعني اگر اعتبارگذارد ياعمال، اثري نم قابل
تي اگـر خـود اعتبـار    ح، تجاز اسنيز م نفع ذياگذاري پرداخت مطالبات مشروط د. واعتبار تصريح شو در يدبااعتبار كه 

اين ماده فقط به واگذاري عوايد اعتبار و نه به واگـذاري حـق اجـراي شـرايط آن، مربـوط       اسنادي قابل انتقال نباشد.
 و بايد مسئله انتقال حق را از انتقال عوايد آن جدا دانست. دشو يم

 نفـع  ذيمقرر داشـته اسـت كـه     اشدب مينسخه قبلي  49نيز كه همان تكرار ماده  UCP 600نسخه  39ماده 
ق در رابطه با فـر  600مستحق انتقال ورقه اعتبار است حتي اگر اعتبار قابل انتقال نباشد. الزم به ذكر است نسخه 

اين ماده فقط نـاظر بـه واگـذاري مطالبـات     «اين عبارت كه:  اب(واگذاري)  assignmentو  (انتقال) transferه اژو
برخالف نسخه  ،»خود اعتبار ندارد به موجببوده و ارتباطي به حقوق مربوط به انجام كار  (عوايد حاصل از اعتبار)

 كند، سكوت اختيار كرده است. يماين امر اشاره  هب يحاًصركه  500
صريح واگذاري عوايد موجود ورقه اعتبار را اگر بعد از تشكيل اعتبـار ايجـاد شـود     طور به UCC  »ب«بخش 

 كننده در اجراي واگذاري عوايد در مقابل صادر شونده بل از آن عوايد بايد تحقق يابد. حق واگذاراما ق داند يممعتبر 
نكته مهم اينكه از نيز بيان شده است.  گيرنده انتقال نفع ذيشده يا  در مقابل شخص تعيين شونده و تقدم حق واگذار

يـا شـخص    كننـده  ايـن لـزوم رضـايت صـادر     ،ل واگذاري تا زمان رضايت نـدارد نيازي به قبو كننده آنجا كه صادر
رسميت شناختن ورقـه اعتبـار داخلـي و     به و »د«و  »ج«بخش فرعي در شده به واگذاري عوايد ورقه اعتبار  تعيين

 .رود يم تر شيپنسبت به قوانين گذشته  ،يالملل نيب
كه در باال اشاره  UCC د مقرراتهمانن و ايننيست  تأييدو ل به انتقا ملزم ،تأييدتا زمان  كننده  صادر، ISPدر 

 ،دهد. در اين مقرره ينمدر اعتبار ديداري  شونده اين مسئله هيچ حقي به واگذار ،هم تأييدو در صورت  باشد مي ،شد
عوايد را تحت يـك امتيـاز از    واگذاري UCPو  UCCمثل  ISPمقررات  بانك براي واگذاري ضروري است. تأييد

عوايـد تحـت يـك اعتبـار      گيرنـده  . انتقالدارد يتر قيمقررات دق UCPاما نسبت به  ،خود اعتبار معين كرده است
 ISPطبـق   ورضـايتش را بيـان كنـد     نفع ذيآن را ندارد اما بايد منتظر زماني باشد كه  موجب بهكشيدن برات  حق

و تعهدي بـه   سازد يهد نمنكند متع تأييدكه آن را  كانديد را تا زماني يها يا ديگر بانك كننده صادر ،عوايد يواگذار
از رضـايتش بـه    توانـد  يمعقـولي نمـ   غيـر  طـور  بهشده  تعيين شخص UCCمقررات  در نيست. يدييدادن چنين تأ

كه  شده از قبول در جايي عوايد خودداري كند. اگرچه قبول و رضايت يكي نيستند خودداري شخص تعيين واگذاري
نسـبت بـه    شـونده  واگـذار حقـوق   يتـأثير  نيون توجه به چنجهت و مشكل است. بد بي ،رضايت مورد نياز نيست

 كننده قبول شوندگان و ديگر واگذار گيرنده انتقال نفع ذيشده،  عوايدش موضوع تقدم، رقابت مطالبات شخص تعيين
 اجرا تقدم داشته باشد. كه ممكن است تحت قانون قابل ي استو ديگر حقوق و منافع

ي مستقل و اعتبارات اسنادي امكان واگـذاري عوايـد   ها نامه ضمانتجع به در كنوانسيون سازمان ملل متحد را
در صورت عدم توافـق خـالف آن يعنـي رضـايت ضـامن بـه        شونده يحاً عنوان شده است و پرداخت به واگذارصر

 هست. نفع ذيشدن  سازد ولي امكان متعهد يموي را بري  ،پرداخت
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مگر موافقت كرده باشد و همانند مقررات باال بـه نظـر    نيز ضامن مكلف به پرداخت عوايد نيست URDGدر 
 شود.  يمضامن نيز بري  شونده رسد در صورت پرداخت به واگذار يم

بـا   كننـده  تقدم دارد و اعالن واگذاري بـه صـادر   شونده بر واگذار نفع ذيحقوق  مذكوردر تمام مقررات ه نهايال
بـا   ISPو  UCCرسد. مقررات  يبه نظر مانوني كه باشد مفيد طبق هر ق ،شده در متن توجه به فوايد و معايب ذكر

تر تنظيم شده است. كنوانسـيون   يقدق UCPمقررات  ، نسبت بهيات بيشتر به واگذاري عوايدو جزئاختصاص مواد 
در امـر   UCPبه دليل استفاده فراوان قـوانين   . بنابراينرسد يمبه نظر  URDGاز  تر كامل نيزسازمان ملل متحد 

با لحـاظ جزئيـات    UCPتجديدنظر در مقررات  ،الملل ينبو تسهيل تجارت  خت پول به شيوه اعتبارات اسناديپردا
 رسد. يم نظر بهضروري  ISPو  UCCمقررات 

ايد در اعتبارات اسنادي رد اين است كه مسئله واگذاري عوايراداتي كه بر كتب مرتبط با اعتبار اسنادي وجود دا
 نشده استملموس مشخص  طور بهلذا جايگاه آن  مطرح شده است.زير عنوان انتقال  غالباً بسيار ناديده انگاشته و

خـوبي   تالش شد اين موضوع به حاضردر نوشتار  به همين دليل .دآور يمو موجبات سردرگمي خوانندگان را پيش 
ه بحـث اعتبـار اسـنادي    كـ  مسئله واگـذاري عوايـد از آنجـا    د.گونه ابهامي باقي نگذار يچهتبيين شود و ديگر جاي 

بودن آن در ايران، بسيار مغفول مانده است و لزوم توجه  نوين به دليل برگرفته از قوانين كشورهاي خارجي است و
جامع با لحاظ موقعيت و قوانين كشورمان  طور بهلذا الزم است كتب تفسير اين قوانين  ؛رسد يمنظر  به آن جدي به

ديهي اسـت  ب د.كتابي جامع در رابطه با تفسير مقررات اعتبارات اسنادي وجود ندارتر تهيه شود چرا كه  يعسرچه  هر
دنبال  موجبات پيشگيري از تقلب در اعتبارات اسنادي و توسعه تجارت را به تواند يمكه آگاهي دقيق از اين قوانين 

  داشته باشد.
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 منابع
 فارسي )1
اپ ، چشر سمت، نهران، تهمكاران هروز اخالقي وب ترجمه ،الملل ينبحقوق تجارت  ،، كاليو اماشميتوف •

 .1378، اول
، فصلنامه بانك صادرات ايران، عمليات صادرات و واردات اعتبار اسنادي در، ، محمدحسناعتضادي •

 .1382، 22 مارهش
اعتبارات  أماهيت حقوقي ويژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادي: منشي، الريا، ت ايمانوئل •

، 35 ماره، شالمللي مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين، ترجمه ماشاء ا... بنا نياسري، اسنادي و منابع آن
 .  1385پاييز و زمستان 

، ، چاپ چهارم، انتشارات آذرالمللي بازرگاني بين بانك و اصطالحات ،حسين ،بخش، زاهد و نوربختياري •
1377. 

هران، نشر كميته ايراني اتاق ، تالبهعندالمط هاي نامه ضمانت متحدالشكلمقررات ، فريده، تذهيبي •
 .1389، اپ اول، چالمللي ينببازرگاني 

، ، كتابخانه گنج دانش، جلد اول، چاپ سوممبسوط در ترمينولوژي حقوقجعفر،  لنگرودي، محمد جعفري •
1386. 

، مركز مطالعات و تحقيقات اسالمي، چاپ تطبيق آن با فقه حقوق تجارت و وكالت در، سعيد، خردمندي •
 .1382، ولا

 .1376، ، چاپ اول، تهران، انتشارات آريانهوايي و دريايي، حقوق حمل و نقل زميني ،ربيعي، فرانك •
ترجمه محسن محبي،  ،المللي تجارت بين هاي تضميني در نقش اعتبارنامه ،جي دريس كول ،ريچارد •

 .1363، ، زمستان1 ماره، شالمللي مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين
 .1389، اپ چهارم، چشر ققنوس، نهران، تالمللي ينبحقوق معامالت اهللا،  حشمت ،سماواتي •
 ماره، شنامه اتاق بازرگاني، المللي هاي پرداخت وجه در معامالت بين آشنايي با روش، مظفر، عليخاني •

11 ،1379. 
رت بانكي و آثار آن در تجا نامه استقالل ضمانت نيا، مرتضي، تفرشي، محمد و شهبازي عيسايي •

 .1382، 37 ماره، شمفيد نامه، الملل بين
، 13 ماره، شالمللي مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين، المللي ضمانت در معامالت بين ،پور، علي فتحي •

 .1369 پاييز ـ زمستان 
 . 1385بهار ، ، نشر ميزان، چاپ سومحقوق مدني نظريه عمومي تعهدات، ، ناصركاتوزيان •
در برابر يكديگر  نفع و گشاينده اعتبار اسنادي لعه تطبيقي تعهدات ذيمطا، زاده، هدي كاشاني •

قانون تجارت  5) و ماده UCP600الشكل اعتبارات اسنادي ( هاي متحد ها و رويه در عرف
المللي  ، نشريه مركز امور حقوقي بينالمللي مجله حقوقي بين، )UCCالشكل اياالت متحده آمريكا ( متحد
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 .1387، 40 مارهمجلس رياست جمهوري، سال بيست و ششم، ش معاونت حقوقي و امور
، اعتبارات اسنادي الشكل متحد مقررات آخرين و اسنادي اعتبارات بر مروري، ا... ، اسدكريمي •

 .1367پاييز و زمستان ، 9 مارهش، المللي مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين
، شر ميزانن ترجمه سعيد حسني، ،هران، تالملل نيبعتبارات اسنادي در حقوق تجارت ا، ، رينهاردلنگريچ •

 .1390هار ب ،اپ دومچ
مجله ، المللي هاي بين نامه تقلب در معامالت موضوع اعتبارات اسنادي ضمانت، ، محسنمحبي •

 .1364بهار ، 2 ماره، شالمللي حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين
، المللي قي دفتر خدمات حقوقي بينمجله حقو، الشكل اعتبارات اسنادي مقررات متحد، ، محسنمحبي •

 .1366پاييز و زمستان ، 9ماره ش
، چاپ دوم، مؤسسه الملل هاي بانكي در حقوق ايران و تجارت بين نامه ضمانت، ، عليرضامسعودي •

 .1391، هاي حقوقي شهر دانش مطالعات و پژوهش
، 153ـ152 مارهش، كانون وكال مجله، المللي بانكي بين هاي نامه ضمانت در نفع ذي، نظافتيان، عبدالعلي •

 .1369پائيز ـ زمستان 
 حقوقي آثار و ماهيت اي در مفهوم، شرايط، مطالعه ،نياسري، ماشاءاله ميدرضا و بنا، حنيكبخت •

 .1390تابستان، 5 مارهش، شهيد بهشتي دانشگاه حقوق دانشكده مجله تحقيقات حقوقي ،»اعتبار همعامل«
، 75 مارهش، ماهنامه اتاق بازرگاني، المللي ر اسنادي در معامالت بينمباني حقوقي اعتبا، ، مهديهنرور •

 . 1388مرداد و شهريور ، سال سيزدهم
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