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نفع و گشاينده اعتبار اسنادي  مطالعه تطبيقي تعهدات ذي
هاي متحدالشكل  يهها و رو برابر يكديگر در عرفدر 

قانون تجارت  5 ماده و(UCP600)  اعتبارات اسنادي
 (UCC)متحدالشكل اياالت متحده امريكا

  
  زاده هدي كاشاني

  
  
  
  چكيده

ايـن  . گـردد    محـسوب مـي    المللـي   بين تجارتترين روش پرداخت در       و امن  ترين  كاربردي ،اعتبار اسنادي 
 موجـب شـده ضـرورت       ،هـاي پرداخـت     هاي ناشي از آن نسبت به سـاير روش         پيچيدگيويژگي به همراه    

  . مطالعه و تمركز بيشتري راجع به آن احساس شود
 و هـا  عرف و گشاينده اعتبار اسنادي در نفع  ذياي تعهدات    با بررسي مقايسه  تا  صدد است   راين مقاله د  

المللي در زمينه    ين مجموعه مقررات در سطح بين     تر  رايج مثابه به 1هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي    رويه
عنوان قانون كـشوري كـه در      ه ب 2 امريكا ن تجارت متحدالشكل اياالت متحده     قانو 5اعتبار اسنادي و ماده     

هايي در جهت شناخت نقـاط قـوت و ضـعف ايـن دو                گام دارد فعاليت   نحو مؤثر   به الملل  بينسطح تجارت   
هـاي     و رويـه   هـا   ابهامات موجود در عرف   شود تا كمبودها و        تالش مي  در نتيجه، . برداردمجموعه مقررات   

 و مـشكالت حقـوقي       مـسائل  ، ما مجري اسـت و بـه تبـع آن          كه در كشور  متحدالشكل اعتبارات اسنادي    
  .گرددرفع بررسي و  ات اسناديراندركاران سيستم اعتبا دست

 
 .كارشناس ارشد حقوق خصوصي از دانشگاه عالمه طباطبايي hoda. kashanizadeh@gmail.com 

1. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Upc 600) 
2. Uniform Commercial Code (UCC) 
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  مقدمه 
3  شناخته الملل بينش پرداخت در تجارت  روترين ترين و عمده  مطمئنعنوان بهاعتبارات اسنادي 

گسترده به اين نوع از روش پرداخت، تالش در جهت رفع توجه  ،اهميت اين موضوع .شده است
مقرراتي كه . سازد  تسهيل امور آن را خاطرنشان ميمنظور بههاي بهتر  حل  و يافتن راه،آنموانع 

 متحدالشكل هاي رويه و ها عرفاست ي ايراني حاكم ها بانكبر اعتبارات اسنادي صادر از سوي 
 از آنجا كه . تدوين و منتشر شده استالمللي بيناعتبارات اسنادي است كه توسط اتاق بازرگاني 

در اين » اعتبارات اسنادي« قانون تجارت متحدالشكل اياالت متحده امريكا با عنوان 5ماده 
قايسه ميان اين دو مجموعه مقررات، با انجام م تر است،  مفصل تر و زمينه از بعضي ابعاد دقيق

 جنبه متحدالشكل اعتبارات اسنادي از هاي رويه و ها عرفصدد هستيم زواياي مبهم و ناقص  در
 قانون تجارت 4تر  و از قواعد جامع، و گشاينده اعتبار در برابر يكديگر را دريافتهنفع ذيتعهدات 

ه در  و گشايندنفع ذينتخاب رابطه حقوقي علت ا. در جهت رفع آن بهره ببريم متحدالشكل امريكا
 اهميت اين موضوع نسبت به ساير مباحث مربوط به اعتبارات اعتبارات اسنادي براي بررسي

اعتبار اسنادي، رابطه حقوقي هاي  رابطه حقوقي متقاضي گشايش اعتبار و ساير طرف(اسنادي 
 چرا كه التزام گشاينده در ؛است) ها بانك و ساير نفع ذيها در برابر يكديگر و رابطه حقوقي  بانك
تواند  دهد و به خودي خود مي ، هسته اصلي عمليات اعتبار اسنادي را تشكيل مينفع ذيبرابر 

دليل   بحث عمليات اعتبار اسنادي در تمام ابعاد به ضمن اينكه ؛ك اعتبار اسنادي باشدسازنده ي
  .  از حوصله اين نوشتار خارج استوسعت
  

  مفاهيم
 گشاينده در ،آنموجب  بهدانيم اعتبار اسنادي يك نوع روش پرداخت است كه  كه مي طور همان
در برابر ارائه اسناد مطابق با شرايط اعتبارنامه، وجه اعتبار را به وي گردد،   ملتزم مينفع ذيبرابر 

مقصود از گشاينده اعتبار اسنادي، شخصي است كه به درخواست متقاضي گشايش . كندپرداخت 
 اعتبار نفع ذي و كند  مبادرت به گشايش اعتبار اسنادي به نفع شخص ديگر مي تبار يا رأساًاع

در اين تحقيق سعي شده به .  شخصي است كه آن اعتبار به نفع وي گشايش يافته است،اسنادي
 قانون تجارت متحدالشكل 5اين سؤاالت پاسخ داده شود كه چه وجوه افتراق و تمايزي بين ماده 

 متحدالشكل هاي رويه و ها عرفكه در زمينه اعتبارات اسنادي است و  متحده امريكا اياالت
                                                           

ال و اعتبار مورد توافق فراهم  چرا كه اطمينان و تضمين كافي را براي خريدار و فروشنده به ترتيب در جهت دستيابي به كا.3
براي فروشنده ي  امكان طرح دعو يدكننده،نمايد و در صورت دخالت بانك تأي كند،  نقدينگي را براي خريدار تأمين ميآورد،  مي

  .شود در داخل كشور فراهم مي
ها و   نسبت به عرف(UCC)تر بودن قانون تجارت متحدالشكل اياالت متحده امريكا   در قسمت نتيجه مقاله، علل جامع.4

  . توضيح داده شده است(UCP600)هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي  رويه
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 و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر قابل نفع ذياعتبارات اسنادي در زمينه تعهدات 
 منظور بهيك از اين مقررات در فراهم ساختن تسهيالت و مزاياي بهتر  شناسايي است و كدام

، توفيق بيشتري داشته است؟ البته الزم به ذكر است الملل بينخصوص در سطح  توسعه تجارت به
و قانون تجارت متحدالشكل  متحدالشكل اعتبارات اسنادي هاي رويه و ها عرفكه شأن و جايگاه 

 متحدالشكل هاي رويه و ها عرف. متفاوت با يكديگر استبا يكديگر اياالت متحده امريكا كامالً 
 ،است الملل بيني بازرگانان در سطح  تجارهاي رويهصدد ايجاد يكپارچگي در در اعتبارات اسنادي

 هدفشكه قانون تجارت متحدالشكل اياالت متحده امريكا يك قانون داخلي است كه  حالي در
چه در متن مقاله در مقايسه احكام اين دو آن.  استلحاظ تجاريح يك كشور از تأمين مصال

  .نظر از تفاوت جايگاه اين دو مجموعه است  صرف ودش ميمجموعه مقررات ارائه 
 تعهدات گشاينده در ،اولگفتار : گيرد مطالب اين تحقيق در دو گفتار مورد مطالعه قرار مي

. ا.م.ر. ع اختصارينشانه، از اين پسر گشاينده براب در نفع ذي تعهدات ، و گفتار دومنفع ذيبرابر 
جاي  به. ا.م.ت. اختصاري قو نشانهاعتبارات اسنادي  متحدالشكل هاي رويه و ها عرفجاي  به

  .شود مي گرفته كار بهقانون تجارت متحدالشكل اياالت متحده امريكا 
 و 600.ا.م.ر.برخي اصطالحات و مفاهيم در ع  در ابتداپيش از ورود به بحث اصلي الزم است 

چگونه . ا.م.ت.  و ق600.ا.م.ر. در عنفع ذيبررسي شود و بدانيم كه دو نقش گشاينده و . ا.م.ت.ق
ده بانك گشاين«:  را چنين تعريف كرده است، بانك گشاينده600.ا.م.ر.ع 2ماده . اند شدهتعريف 

  5.»كند به درخواست متقاضي يا از طرف خود گشايش مي يعني بانكي كه اعتباري را بنا
 يعنـي بانـك يـا       ،گشاينده«: دارد  مقرر مي  .ا.م.ت.ق  9» الف«102-5 بند   ،در تعريف گشاينده  

كند، اما شامل فـردي كـه بـراي اهـداف شخـصي،              شخص ديگري كه اعتبارنامه را گشايش مي      
   6.»گردد ، نميكند خانوادگي يا خانوار اين تعهد را قبول مي

 تعريف ارائه شـده     كرده، را تعيين    5ود در ماده    كه قواعد آمره موج   . ا.م.ت. ق 103-5طبق بند   
 هـر   .ا.م.ت.قبنـابراين از نظـر      . دتوان بـرخالف آن توافـق كـر         نمي از گشاينده، تعريفي است كه    

 گشاينده در عمليات اعتبار اسنادي ايفاي نقـش         عنوان  بهتواند   كننده مي  شخصي به غير از مصرف    
 مطرح شده   10» الف«102-5 يكي از مصاديق گشاينده در بند          عنوان  به 7»مؤسسات مالي «. كند
 ممنـوع سـاختن طلبكـاران از        منظور  به» گشاينده«از تعريف   كنندگان   خارج ساختن مصرف  . است

 ،و بنـابراين  كننـده اسـت      استفاده از اعتبارنامه در معامالتي است كه يكي از طـرفين آن مـصرف             

                                                           
5. "Issuing bank means the bank that issues a credit at the request of an applicant or on its own behalf." 
6."(9) 'Issuer' means a bank or other person that issues a letter of credit, but does not include an 
individual who makes an engagement for personal, family, or household purposes." 
7. Financial Institutions  
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 موجـب   بـه اگر اين اعتبـار     . دنده نفع آن را تشكيل مي     اعتبار و طلبكار، ذي    كننده، گشاينده   مصرف
 كـه  كننده در برابر طلبكار بـود   مصرفكردندفاع رها   آن بي  اثر شد  به رسميت شناخته مي    5ماده  

 مبتني بر آن تهيه و تدوين       8 كميسيون تجارت فدرال   جه برخالف سياستي است كه قاعده     اين نتي 
  9.شده است

بانـك  «از عبـارت    » دهـگشاين«اي واژه   ـج هـاً ب ـاسـ اس 600.ا.م.ر.عه  ـالي است ك  ـن در ح  ـاي
 در چند دهه اخير     المللي  بين رويه اتاق بازرگاني     10 گفته شده  كه  طور  انهم. كردهاستفاده  » گشاينده

 و عمليات بانكي است و اجـراي مقـررات          ها بانك صرفاً  . ا.م.ر.نيز حاكي از آن است كه موضوع ع       
  .  مستلزم صدور مجوز است،در ساير مؤسسات. ا.م.ر.ع

 .»نفع وي گشايش شـده اسـت      نفع يعني طرفي كه اعتبار به        ذي« : 600.ا.م.ر.ع 2طبق ماده   
نفع يعنـي شخـصي      ذي«: ده است كرگونه تعريف     اين  3»الف«102-5نفع را در بند       ذي .ا.م.ت.ق

توسط گشاينده يا شخص    [او،  ] با مفاد اعتبارنامه  [ حق دارد اسناد مطابق      ،كه تحت مفاد اعتبارنامه   
 برداشـت، تحـت   حق كه   شود   مي اين اصطالح شامل شخصي   .   گردد  11پذيرش پرداخت ] منتخب

 نظـر   بـه تـر     تـر و كامـل      دقيق ، تعريف اخير  12.»قابل انتقال به او انتقال يافته است       يك اعتبارنامه 
  .   استكرده اعتبار اسنادي را مشخص موجب بهنفع و حدود آن   چرا كه حقوق ذيرسد؛ مي

ه         توصـيفي كـ   هرگونـه ترتيبـاتي، بـه هـر نـام يـا             « يعنـي    600.ا.م.ر.عاعتبار طبق مقـررات     
ناپذير بانك گشاينده نسبت به پذيرش پرداخـت اسـناد ارائـه              تعهد مشخص و برگشت    گيرنده بر در

 نيـز اعتبارنامـه را   .ا.م.ت.ق 10»الـف  «102 ـ  5همچنين بنـد  13.»طبق شرايط اعتبار است شده بر
وسـيله   ه اسنادي، ب هد مشخصي به پذيرش پرداخت ارائه     اعتبارنامه يعني تع  «: دكن چنين تعريف مي  

 نفع، بنا  را توسط گشاينده نسبت به ذي104 ـ  5پرداخت يا تحويل يك فقره اعتبار كه شرايط بند 
به خويش يا به حساب خويش تـأمين         مالي نسبت    ا حساب متقاضي يا در مورد مؤسسه      به تقاضا ي  

نفـع بـه      تعهد گـشاينده در برابـر ذي        اعتبار اسنادي است   دهنده   بنابراين آنچه تشكيل   14.»دكن مي
                                                           

8. Federal Trade Commission Rules in 16 CFR part 433. 
9. The American Law Institute: "Uniform Commercial Code, 2005 Official Text with Comments", West 
Publishing Co., p. 581, No. 4.  

 .1 ص، 1377، 172، صنعت حمل و نقل، ش »(Full-Tlex)مفاهيم اعتبارات اسنادي« ، اكبر، بوالحسني.10
  .در صفحات بعد آورده شده است» ختپذيرش پردا« تعريف اصطالح .11

12. "(3)  'Beneficiary' means a person who under the terms of a letter of credit is entitled to have its 
complying presentation honored.  The term includes a person to whom drawing rights have been 
transferred under a transferable letter of credit." 

 ترجمه محمد صـالح ذوقـي، چـاپ اول،         ،»UCP600)( اعتبارات اسنادي    مقررات متحدالشكل «: المللي  اتاق بازرگاني بين   .13
  .تغيير يافته است» مشخص«به » قطعي«ضمناً واژه  .24، ص1386

14 ". (10)  'Letter of credit' means a definite undertaking that satisfies the requirements of Section 5-104 
by an issuer to a beneficiary at the request or for the account of an applicant or, in the case of a financial 
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 و همـين بـراي تحقـق يـك          اسـت پذيرش پرداخت در برابر اسناد مطابق بـا شـرايط اعتبارنامـه             
وجـود    بـه  گونـه وابـستگي     ايجاد التزام اعتبار اسنادي هـيچ      ،به عبارت ديگر  . اعتبارنامه كافي است  

 تـوان بـه اهميـت      يست كـه مـ     ا از اين جا  . ه ندارد قرارداد ميان متقاضي گشايش اعتبار و گشايند      
  .برد  اعتبار پينفع ذيرابطه حقوقي گشاينده و 

 نام يـا توصـيفي كـه        هرگونه ترتيباتي به هر   « خوانديم كه اعتبار يعني      600.ا.م.ر.عدر تعريف   
در ايـن تعريـف از واژه   . »اسـت ... ناپـذير بانـك گـشاينده     گـشت  تعهد مـشخص و بر   گيرنده    دربر

 اعتبارات از يـك جنبـه بـه دو دسـته         دانيم  مي كه   گونه  همان. ستفاده شده است  ا» ناپذير برگشت«
 اعتباري است كه در هر زمـاني        ،پذير اعتبار برگشت . شوند ناپذير تقسيم مي   پذير و برگشت   برگشت

 اعتباري است كه اين امكان را به ،ناپذير توسط گشاينده قابل رجوع و ابطال است و اعتبار برگشت
رسـد    مي نظر  به. ويش پايبند خواهد بود   ارنامه به تعهد خ   دهد و او تا پايان مهلت اعتب       گشاينده نمي 

پذير را از شمول خـود       برگشت  با درج اين واژه در تعريف اعتبار، قصد داشته اعتبارات          600.ا.م.ر.ع
 در رابطه 600.ا.م.ر.عچرا كه ؛ آيد اين امر از قرائن موجود در مواد ديگر نيز به دست مي. دكنخارج 

 مثالً در مورد اصالح و لغو يك اعتبار          و گونه مقرراتي در نظر نگرفته     ير هيچ پذ با اعتبارات برگشت  
 مـسئله  نيز اين    500.ا.م.ر. و ع  600.ا.م.ر.ع مقررات   مقايسه. ر كامالً سكوت كرده است    پذي برگشت

 واسـتفاده نـشده     » ناپـذير  برگـشت « از اعتبـار، از واژه       500.ا.م.ر. در تعريف ع   .سازد را آشكارتر مي  
. ناپذير باشد   يا برگشت  پذير  برگشت آن عنوان شده كه يك اعتبار ممكن است          6در ماده   همچنين  
 در  500.ا.م.ر. ع 8عـالوه مـاده      بـه .  حاكم بر هر دو نوع از اعتبار بـوده اسـت           500.ا.م.ر.بنابراين ع 
 ايـن قـرائن بـر        همـه  15. داراي مقررات خاصـي اسـت      پذير  برگشت اصالح يا لغو اعتبار      خصوص

البتـه ايـن امـر مـانع از         . گـذارد   صحه مـي   600.ا.م.ر.عت گرفته از تعريف اعتبار در       استنباط صور 
 ماده  موجب  به چرا كه    ؛ نيست 600.ا.م.ر.ررات ع ـارچوب مق ـ در چ  پذير  برگشتگشايش يك اعتبار    

كـه صـريحاً   آور است، مگر اين ربط الزام  ذيهاي طرفاين مقررات براي همه    ... «:  اين مجموعه  1
  16.» شده باشداصالح يا مستثنا ،تباردر شرايط اع

 3 در مـاده     ه رفع هرگونه شبهه در مـوارد سـكوت اعتبارنامـ          منظور  به 600.ا.م.ر.عحال   به هر 
اي بـه ايـن موضـوع نـشده          شود، حتي اگـر اشـاره      ناپذير تلقي مي   اعتبار برگشت «: دارد عنوان مي 

  17.»باشد
                                                                                                                                        

institution, to itself or for its own account, to honor a documentary presentation by payment or delivery of 
an item of value." 

، ترجمه محمد صالح ذوقي، چاپ اول، »(UCP500)مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي «: يالملل بين اتاق بازرگاني .15
 .21ص ، 1373

  .23ص  پيشين، ،(UCP600)مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي . 16
  .25 همان، ص .17
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بنابراين شمول مقررات . شود ير مشاهده نميناپذ  برگشت از اعتبارنامه، واژه.ا.م.ت.قدر تعريف   
 را هـم    پـذير   برگـشت هـاي    تـر اسـت و اعتبارنامـه        گـسترده  600.ا.م.ر.ع از اين جهت از      .ا.م.ت.ق

يـك اعتبارنامـه    ... « :  مقـرر شـده    106-5 در بنـد      مـذكور  امـا بـراي رفـع شـبهه       . گيـرد  دربرمي
علـت ايـن تفـاوت در دو مجموعـه           .»كه چنين مقرر كرده باشد     صورتي در است تنها    پذير  برگشت

 حاكم بوده و يكي از اهـداف اصـالح          500.ا.م.ر. ع  ،.ا.م.ت.مقررات آن است كه در زمان اصالح ق       
 بـه همـين     18. بوده است  المللي  بين نه فقط داخلي بلكه      هاي  رويه و   ها عرفهماهنگي با   . ا.م.ت.ق

ــارات  500.ا.م.ر.از ع. ا.م.ت.دليــل ق ــوع اعتب ــذير برگــشت كــه هــر دو ن ــذير را    برگــشت وپ ناپ
  .دكر تبعيت ،گرفت ميبر در

) الـف «:  يعنـي  ،ررات تعريف شده از نظر اين مق      600.ا.م.ر.ع 2كه در ماده    » پذيرش پرداخت «
ايجاد تعهد پرداخـت    ) ب؛   اگر اعتبار در مقابل پرداخت ديداري قابل استفاده است         پرداخت ديداري 

 ؛دار قابل استفاده اسـت     اعتبار در مقابل پرداخت مدت    دار و پرداخت وجه آن در سررسيد، اگر          مدت
 اگـر اعتبـار در مقابـل        ،ررسـيد  و پرداخت وجه آن در س      نفع  ذي توسط    شده قبولي برات صادر  ) پ

  19.»قبولي قابل استفاده است
پـذيرش  «: ده اسـت  كـر طور مشابه اين مفهوم را تعريف         نيز به  .ا.م.ت.ق 8 »الف«102-5بند  

 مگـر   رنامه به پرداخت يا تحويل اعتبار      تعهد گشاينده در اعتبا    ي يعني ايفا  ،پرداخت يك اعتبارنامه  
شـود اوالً از      مـي   پـذيرش پرداخـت واقـع      .نحو ديگر مقرر شده باشد     كه در اعتبارنامه به    صورتي در

سررسيد پرداخت    از طريق قبولي برات و در      دكن اعتبارنامه قبولي را مقرر      طريق پرداخت، ثانياً اگر   
 از طريق پـذيرش آن تعهـد و در   دارددار را مقرر  الثاً اگر اعتبارنامه پذيرش يك تعهد مدت     آن، يا ث  

 نظـر   بـه پس از ارائه اين توضيحات مقدماتي، ورود به بحث اصلي مناسب             20.»سررسيد ايفاي آن  
  .رسد مي

  
  نفع ذي تعهدات گشاينده اعتبار اسنادي در برابر )گفتار يكم

به ترتيـب ذيـل مـورد بررسـي قـرار            در چهار بند     نفع  ذيدي در برابر    تعهدات گشاينده اعتبار اسنا   
  :گيرد مي

                                                           
18. Uniform Commercial Code, 2005 Official Text with Comments, op.cit., p. 572. 

  .24ص پيشين، ، (UCP600)حدالشكل اعتبارات اسنادي  مقررات مت.19
  .تغيير داده شده است» قبولي«به » پذيره نويسي«ضمناً كلمه 

20. "(8)  'Honor' of a letter of credit means performance of the issuer's undertaking in the letter of credit 
to pay or deliver an item of value.  Unless the letter of credit otherwise provides, "honor" occurs (i) upon 
payment,(ii) if the letter of credit provides for acceptance, upon acceptance of a draft and, at maturity, its 
payment, or(iii) if the letter of credit provides for incurring a deferred obligation, upon incurring the 
obligation and, at maturity, its performance." 
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   تعهد گشاينده به پذيرش پرداخت در برابر اسناد مطابق) الف
 است، پذيرش پرداخت در برابر اسناد مطابق با مفاد اعتبارنامه نفع ذيتعهد اصلي گشاينده در برابر 
 .ا.م.ت.ق و   600.ا.م.ر.عيد ديد اين تعهـد در مقـررات         اكنون با . است كه در مهلت مقرر ارائه شده     

كه اسـناد مقـرر بـه بانـك         به شرط اين  ) الف«:  600.ا.م.ر.ع 7 طبق ماده    .چگونه مطرح شده است   
 بانك گـشاينده  ذكور مطابق با شرايط اعتبار باشد    تعيين شده يا بانك گشاينده ارائه شود و اسناد م         

  :كهدر صورتي ملزم به پذيرش پرداخت است 
دار يا قبولي اسناد نزد بانك گشاينده قابل اسـتفاده           اعتبار در مقابل پرداخت ديداري، مدت     . 1 
  .باشد
اعتبار در مقابل پرداخت ديداري نزد بانك تعيين شده قابل استفاده باشد و بانك مذكور از                . 2 

  .پرداخت وجه خودداري كند
ين شده قابل استفاده باشد و بانك مذكور از    دار نزد بانك تعي    اعتبار در مقابل پرداخت مدت    . 3 

  .دار و يا با وجود تعهد پرداخت، از پرداخت وجه در سررسيد مقرر خودداري كند تعهد پرداخت مدت
اعتبار در مقابل قبولي نزد بانك تعيين شده قابل اسـتفاده باشـد و بانـك تعيـين شـده از                     . 4 

ـ      عهده شده   قبولي برات صادر   ا وجـود قبـولي بـرات، از پرداخـت وجـه در              خويش خودداري و يا ب
   و؛سررسيد مقرر خودداري كند

تعيـين شـده از     اعتبار در مقابل معامله نزد بانك تعيين شده قابل اسـتفاده باشـد و بانـك                 . 5 
   .... معامله خودداري كند

تعهد بانك گشاينده نسبت به پوشش وجه اعتبار نزد بانك تعيين شده، مستقل از تعهد               ) ... پ
  21.»نفع است انك گشاينده در مقابل ذيب

تعهـد بانـك    كـه   دارد    اين ماده چه بوده است؟ اين بند مقرر مي         »پ«اما مقصود از حكم بند      
نفع به پذيرش پرداخت، مستقل از تعهد او در برابر بانك منتخب به پوشـش                گشاينده در برابر ذي   

 او در برابـر     مر موجب برائـت ذمـه      اين ا  شش دهد  بنابراين اگر گشاينده به بانك منتخب پو       .است
 امـا بـا     ، ممكن است در شرايطي گشاينده به بانك منتخب پوشش داده باشد           .نفع نخواهد شد   ذي

 گشاينده مكلـف اسـت      ،در اين مورد  . ورزدوجود ارائه اسناد مطابق، وي از پذيرش پرداخت امتناع          
  . كند به وي پرداخت نفع ي اسناد مطابق از سوي ذر مبلغ اعتبار را در صورت ارائهبار ديگ

 براي بررسي اسناد جهت پذيرش پرداخت، مهلت تعيين شده است تـا             600.ا.م.ر.عدر مقررات   
آويزي براي تأخير     و دست  سازدنفع لطمه وارد     جهت بانك نتواند به منافع ذي      تأخير نامتعارف و بي   

بانـك گـشاينده   ... « :  است مقرر شده  600.ا.م.ر.ع 14 ماده   »الف«در بند   . در پرداخت وجوه گردد   
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د كه اسناد ارائـه شـده        دارد تا مشخص كن     اسناد فرصت  پنج روز بانكي بعد از روز ارائه      به مدت   ... 
 اسـناد   رسـيد اعتبـار يـا آخـرين روز ارائـه          اين مدت با توجه بـه سر      . مطابق با شرايط اعتبار است    

  22.»ها بر آن تأثيري ندارد شود و اين تاريخ  نميكموجه  هيچ به
د كـه اسـناد     كنـ  نفع تنها در صورتي نسبت به وجه اعتبار حق پيدا مي            ذي ديديمكه   طور همان

: 14مـاده   . دارد بـر   در اين بـاره مقـررات متعـددي در         600.ا.م.ر.ع. به گشاينده ارائه دهد   را   مطابق
د اسـاس صـورت ظـاهر اسـنا       د ارائه شده را بررسـي و صـرفاً بر         بانك گشاينده بايد اسنا   ) ... الف«

  .»... رسند يا نه   مينظر  بهند كه آيا اسناد ارائه شده مطابق با شرايط اعتبار مشخص ك
كه بانك گشاينده اسناد ارائه شده را منطبق بـا شـرايط اعتبـار               هنگامي«: 15 ماده   »الف«بند  

  .»پرداخت كندرا پذيرش تشخيص دهد، بايد اسناد 
نده تشخيص دهد كه اسناد ارائه شده مغاير با         بانك گشاي ... كه   هنگامي«: 16ماده  » الف«بند  

  .»اسناد خودداري كند...  از پذيرش تواند  مي،شرايط اعتبار است
اي است كه با مفاد شرايط اعتبار، مواد معمول اين مقررات و              مطابق، ارائه   اسناد ارائه«: 2ماده  

   .»ي عمليات بانكي مطابقت داردالملل بيناستانداردهاي 
ها نـدارد و تعهـدي بـراي         ه بانك وجه ارتباطي ب   هيچ قراردادهاي مبناي اعتبار به   . ..« : 4ماده  

نتيجـه،   در .گونه قراردادها شـده باشـد       به اين   كه در اعتبار   اي  اشاره هررغم   كند، به  ها ايجاد نمي  آن
تعهد بانك در مورد پذيرش پرداخت، معامله يا هر تعهد ديگـري تحـت اعتبـار، تـابع ادعاهـا يـا                      

نفع اسـت، نخواهـد      كننده اعتبار كه ناشي از روابط وي با بانك گشاينده يا ذي            يات درخواست دفاع
ها يا بـين    از روابط قراردادي موجود بين بانك     تواند   گونه شرايطي نمي    اعتبار تحت هيچ   نفع ذي. بود

  .»...مند شود  اعتبار بهرهكننده خواستبانك گشاينده و در
23  .»اسناد  نه كاال، خدمات يا عملكرد مرتبط با  ،كنند د عمل مي  اساس اسنا ها بر  انكب« :5ماده  

  .اي از اين مقررات است  نمونهاز اين آمد نيز كه پيش 7ماده 
 اسنادي هستند كه با مواد معمول اين مقررات مطابق          مالحظه شد اسناد مطابق،   كه   طور همان

، بلكه در كردهپذيرش پرداخت را مقرر  منظور به نه تنها لزوم ارائه اسناد مطابق 600.ا.م.ر.ع .دنباش
 17 و   14 ، 3 عالوه بـر مـواد       .مورد چگونگي احراز مطابقت اسناد نيز حاوي مقررات مفصلي است         

در مورد محتويات اسناد مهم و  آن 28 تا 18 مواد ،هكردمومي پذيرش اسناد را تعيين   كه شرايط ع  
هـا از    هاي مفصلي براي بانك     دستورالعمل  چگونه بايد عمل كرد    كه در موارد سكوت اعتبارنامه    اين

 كـه   گرديـده همچنين در تعريف اسناد تحويل شده عنـوان         . جمله بانك گشاينده ارائه كرده است     
گردند كـه عـالوه بـر رعايـت مفـاد اعتبارنامـه و مقـررات                 اين اسناد در صورتي مطابق تلقي مي      

                                                           
   .38 همان، ص .22
  .43-23 ص، صهمان .23
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بـراي احـراز    . ا.م.ر.بنابراين ع .  مطابق باشد  نيز يالملل  بين، با رويه استاندارد بانكداري       600.ا.م.ر.ع
ايـن خـصوصيت بـه ماهيـت ايـن          . مطابقت اسناد، مقررات وسيع و دقيقي را در نظر گرفته است          

 ها دن رويه كرهاي عملي نيست و هدف آن كه متحدالشكل           و رويه  ها عرف مقررات كه چيزي جز   
از ( متعـارض عملـي      هاي بعـضاً    رويه  توجه به  .ا.م.ر.در حقيقت رسالت اصلي ع    . گردد ست، باز مي  ا

 حذف اختالفـات و تعارضـات       منظور  بهحل مناسب    و ارائه راه  ) جمله در زمينه احراز مطابقت اسناد     
  .موجود است

چـرا  ؛  اساساً وارد جزئيات و مباحث عملي نـشده اسـت  .ا.م.ت.ق 5اين در حالي است كه ماده   
كـه شـرح رسـمي        عملي نيـست و چنـان      رويهرفع ابهامات و اختالفات در      كه شأن اين مقررات،     

هـاي عمليـات اعتبـار اسـنادي          تنها به حقوق طـرف     ،ين مطلب صحه گذاشته است     بر ا  .ا.م.ت.ق
مـافوق، حقـوق   آن را به اصول، قواعد و قوانين پرداخته و با سكوت عمدي در بسياري از مباحث،  

 اعتبـارات   متحدالشكل در زمينه    هاي    و رويه  ها عرف از جمله    ،هاي موجود   و رويه  ها عرفعرفي و   
 .ا.م.ت.ق استنباط نگارنده از قرائن موجود در جاي جاي شرح رسمي            24.ده است كراسنادي واگذار   

از پـرداختن بـه بـسياري از        . ا.م.ر. وجود مقـررات روزآمـد ع      ي به اتكا  .ا.م.ت.قآن است كه حتي     
 5 اصـالح اخيـر مـاده        ،.ا.م.ت.قبـر منـدرجات شـرح رسـمي          بنا. ده است كرپوشي   مباحث چشم 

صـورت گرفتـه و     ) 500.ا.م.ر.ع(هـاي جـاري       و رويـه   هـا  عرف هماهنگي اين مقررات با      منظور  به
غيرقابل راي بررسي اسناد، استرداد اسناد و       دار، مهلت متعارف ب     تعهد پرداخت مدت   ، مثال عنوان  به

اقتبـاس شـده   . ا.م.ر. مقـررات ع نسخه از آخرين ،ن اعتبار مگر در صورت تصريح خالف رجوع بود 
 طبق مندرجات همان مأخذ، براي حقوق اياالت متحده امريكا بسيار حـائز اهميـت اسـت     25.است

 و  وريافنـ  در جهت مطابقت با تغييرات معمول        ،ي هماهنگ بوده  الملل  بينهاي   كه با قواعد و رويه    
ها و مقتـضيات   يحقوق اياالت متحده نه تنها با نيازمند .  به ميزان كافي انعطاف داشته باشد      عرف

كه بند  اين تر  مهم از آن    26.باشد و هماهنگ    ي نيز بايد سازگار   الملل  بينهاي   اين كشور، بلكه با رويه    
 ،طـور مـنظم     استاندارد مؤسسات مالي را كه بـه       گشاينده بايد رويه  كه  دارد    مقرر مي  »هـ«5-108

 در تعريـف و توضـيح       .ا.م.ت.ق مورد توجه قرار دهد و شـرح رسـمي           ،كنند اعتبارنامه گشايش مي  
 و  هـا  عـرف هاي متحدالشكل اعتبارات اسـنادي را در صـدر سـاير              و رويه  ها عرف استاندارد،   رويه
  27.دكن مطرح مي» رويه استاندارد«دهنده   تشكيلهاي رويه

نفـع بـه پـذيرش پرداخـت          تعهد گـشاينده در برابـر ذي       به   راجع .ا.م.ت.ق 5اما مقررات ماده    

                                                           
24. Uniform Commercial Code, 2005 Official Text with Comments, op.cit., p. 584, No. 2. 
25. Ibid, p. 575. 
26. Ibid, p. 527. 
27. Ibid., p. 593, No. 8. 
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  : دارد اين زمينه مقرر مي در 108ـ 5چيست؟ بند 
د ارائـه    گـشاينده اسـنا    ، مقرر شـده باشـد     109ـ  5نحو ديگر در بند      كه به  صورتي مگر در ) الف«
 با مفاد و شـرايط اعتبارنامـه   ظاهراً »هـ« استاندارد مورد اشاره در قسمت       طبق رويه  اي را كه    شده

 نحـو ديگـر مقـرر        به 113-5كه در بند       صورتي  در جز. دكرمطابق است، پذيرش پرداخت خواهد      
اي    اسناد ارائه شـده    ، با متقاضي توافق شود، گشاينده     بدان نحو كه   صورتي در همچنينشده باشد و    

  .  مطابق باشد، پذيرش پرداخت نخواهد كردبدين شكلرسد   نمينظر بهرا كه 
 روز   اما نه فراتر از پايان هفـت روز تجـاري پـس از             ي متعارف گشاينده پس از ارائه، مهلت    ) ب

دار را به عهده  د يا تعهد مدتكنتا برات را قبول ) 2تا پذيرش پرداخت كند، ) 1: دريافت اسناد دارد
 اعتبارنامه مقرر دارد پذيرش پرداخت بيش از هفت روز تجاري پس از             كه  صورتي  درآن هم    ،بگيرد

  ... ارائه تكميل گردد، 
 ،كننـد   مي  اعتبارنامه گشايش  ، منظم طور به رويه استاندارد مؤسسات مالي را كه        ،گشاينده) ـه

  ...گيرد  نظر مي در
اجرا يا عدم اجراي قرارداد، ترتيبات يـا معاملـه          ) 1نيست  مسئول   بابت موارد آتي  گشاينده  )  و
توجه يا علم به رويه يك تجارت خاص بـه غيـر از رويـه    ) 3فعل يا ترك فعل ديگران يا   ) 2پايه،  

  .ن اشاره شده است بدا»هـ«استانداردي كه در قسمت 
اسـنادي را    غير  شـرايط  10» الـف «102-5دهنده اعتبارنامـه تحـت بنـد         اگر تعهد تشكيل  )  ز

نحوي كـه گـويي اساسـاً     ها بهدي را ناديده خواهد گرفت و با آناسنااينده شرايط غير گيرد، گش  بر در
  . ، برخورد خواهد كرداند شدهاظهار ن
 اين ماده مجاز يا الزم است، پـذيرش         موجب  بهكه   ناناي كه اسناد ارائه شده را چ       گشاينده) ت

ـ  ،كننده هنفع يا ارائ   اسناد را فارغ از هرگونه ادعاي ذي      ) 2: ... هكردپرداخت   و . ... دارد مـي افت  ـ دري
 اسـناد ارائـه     ،گردد، مگر اينكه گشاينده     الذمه مي  ي تعهدش تحت اعتبارنامه بر    يبه ميزان ايفا  ) 5

  .»نفع جعل شده باشد ي مورد نياز ذيكرده باشد كه در آن امضااي را پذيرش پرداخت  شده
 بـه لـزوم رعايـت دكتـرين         .ا.م.ت.ق و هـم در      600.ا.م.ر.ع هـم در       كه مطالعه شد   طور همان

  .  تصريح گرديده استقالل اعتبار اسنادي توسط گشايندهمطابقت اسناد و اصل است
رداخت يا قبولي برات يا تعهـد بـه   ، مهلت بررسي اسناد جهت پذيرش پ    »ب«108ـ  5طبق بند   
 اين شـيوه  . كند  تجاوز نمي  گشايشدار، مهلتي متعارف است كه از هفت روز تجاري           پرداخت مدت 

بانـك  «:  آن مقرر شـده بـود  13كه در ماده    اقتباس شده    500.ا.م.ر. از ع  .ا.م.ت.قتعيين مهلت در    
از مهلت متعـارفي  ... اسناد  ... جهت بررسي اسناد و تصميم در خصوص پذيرش... گشاينده اعتبار  
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28  تنها تفاوت   .» است  برخوردار ،كه حداكثر هفت روز بانكي پس از تاريخ دريافت اسناد خواهد بود           
 از اهميت چنداني برخوردار نبـوده،        كه است» روز بانكي «و  » روز تجاري «ت   در عبارا  ميان آن دو  

  29. است تعريف نشده.ا.م.ت.قو در . ا.م.ر.كدام در مقررات ع هيچ
 ايـن   موجـب   بهاي كه اسناد ارائه شده را چنان كه          گشاينده« :.ا.م.ت.ق »ت«108-5طبق بند   

 تعهـدش تحـت     يبـه ميـزان ايفـا     ) 5: ... ماده مجاز يا الزم است پذيرش پرداخـت كـرده اسـت           
 اي را پذيرش پرداخت كند كـه       كه گشاينده، اسناد ارائه شده     مگر اين  ،گردد  الذمه مي   يرنامه بر اعتبا

 تعهد پذيرش پرداخت در برابر      ي ايفا ، بنابراين .» مورد نياز گشاينده جعل شده باشد       امضاي ،در آن 
نفـع يـا     اما اگر اين ارائه از سـوي شخـصي غيـر از ذي            . اسناد مطابق از عوامل سقوط تعهد است      

       تعهـد گـشاينده در برابـر       يرد و پرداخـت هـم بـه او انجـام شـود            مقام او صورت گ    نماينده يا قائم  
 . اف .كلولنـد ام  در دعواي   . در برابر او مكلف به پذيرش پرداخت است       ،  نفع همچنان باقي بوده    ذي
بـه نماينـده خـود      ) نفع اعتبار بـود    كه ذي ( خواهان   30بانك بازرگاني مسلمان،   به طرفيت    .كو. جي

بدهـد كـه    دستور داد از جانب او ترتيب ارسال كاالها و تهيه اسناد الزم بـراي صـدور كاالهـا را                    
 خـود، تـصوير     خواهان بـه نماينـده    . شد شامل اسنادي كه بايد تحت اعتبارنامه ارائه شوند نيز مي         

. دكـر  كاالها و اسـناد را تـسليم         ارنامه و دستورات مربوط به تهيه     دستورات متقاضي، جزئيات اعتب   
اري همراه بود كه    اين اسناد با يك برات ديد     . دكرمستخدم اين نماينده، اسناد را به گشاينده ارائه         

داد پرداخت را به دستور خواهان انجام دهد و توسط مستخدم به نـام خواهـان                 به بانك دستور مي   
 بانك چكي را در جهت پرداخت در برابر اسناد و برات تـسليم              ،به هر حال  . امضاء و تأييد شده بود    

 گذشته، نماينده، وجـه     هبرخالف روي . دكر صادر   ،خواهان نه   ،شده كه قابل پرداخت به نماينده بود      
گونـه   در دعواي خواهان عليه بانك گشاينده، دادگاه رأي داد كـه هـيچ     . را به خواهان تحويل نداد    

 نماينده  ،نيابت صريحي براي دريافت وجه اعتبار به نماينده داده نشده است، اگرچه نيابت اعطايي             
ه بانك هيچ توجهي به تهيه و تأييد        دريافت ك  ،عالوه دادگاه به . ده است كررا مجاز به تسليم اسناد      

 بانك را محكوم به پرداخت وجه اعتبار بـه          ، در نتيجه   و ده است نكربرات توسط مستخدم نماينده     
  . كردخواهان

 نفـع  برابـر ذي  اما در صورت جعلي يا متقلبانه بودن اسناد ارائه شده، آيا گشاينده همچنـان در                
 جعل و تقلب بر     ي در مورد استثنا   600.ا.م.ر.عبود؟  متعهد به پذيرش پرداخت اسناد مطابق خواهد        

                                                           
  .34ص پيشين، ، (UCP500) مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي .28

29. Uniform Commercial Code, 2005 Official Text with Comments, op.cit., p. 591, No. 2. 
30. Cleveland Mfg. Co. v. Muslim Commercial Bank Ltd [1981] 2 LIoyd's Rep. 646 (Q.B.)        

  :به نقل از
Sarna- Lazar: "Letters of Credit, The Law and Current Practice", Carswell, 1989, p. 327. 
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نفع ساكت است و تنهـا در ارتبـاط ميـان            رابطه حقوقي ميان گشاينده و ذي     لزوم انطباق اسناد در     
... ليتي در مـورد     ئوگونه تعهد يا مس    بانك هيچ «: هكرد  مقرر 34گشاينده و متقاضي اعتبار در ماده       

 اسـت كـه     ا اما آيا ايـن بـدين معنـ        .»... ندارد  ... نه سند   صحت، اصالت، جعل يا اثر حقوقي هرگو      
ـ         رغم علم به مجعول يا       بهگشاينده   ل كـافي در ايـن رابطـه،        متقلبانه بـودن اسـناد و داشـتن دالي

  در اين مورد     600.ا.م.ر.عنفع مكلف به پذيرش پرداخت است؟        همچنان در برابر اسناد مطابق ذي     
كـه بانـك گـشاينده،       هنگامي«: دارد  كه مقرر مي   15اده   م »الف«اين سكوت در بند     . ساكت است 

 نيـز   »اسناد ارائه شده را منطبق با شرايط اعتبار تشخيص دهد بايد اسناد را پذيرش پرداخت كنـد                
اي كه با اسناد مجعول يا متقلبانه مواجه شده است،           رسد گشاينده   مي نظر  بهبنابراين  . شود ديده مي 

بررسي كند كه آيا در صورت عدم پذيرش پرداخـت       كرده،  ي مراجعه   بايد به قوانين و مقررات داخل     
 حفظ منافع خـود و مـشتري صـورت گرفتـه            منظور  بهاسناد مطابق و البته مجعول يا متقلبانه، كه         

البتـه ايـن از اصـول       . وليت در دادگاه به اثبات رساند يا خيـر        ئتواند معافيت خود را از مس      است، مي 
ساسـي  طـور ا   بنابراين ارائه اسناد مجعول يـا بـه      و  اثري بار نيست   ،حقوقي است كه بر عمل فاسد     

  .دساز بانك را مكلف به پرداخت ، تواند مبنايي براي استحقاق مبلغ اعتبار بوده متقلبانه نمي
 بـر تعهـد     109ــ   5 مقـررات بنـد      خوانـديم . ا.م.ت. ق »الـف «108ـ  5كه در بند      گونه اما همان 

: 109 ـ  5طبق بند . به پذيرش پرداخت، استثنائاتي وارد كرده استنفع نسبت  گشاينده در برابر ذي
 با مفاد و شرايط اعتبارنامـه        رسد دقيقاً مطابق   نظر  بهاگر اسنادي ارائه شده كه در ظاهر آن         ) الف«

 تقلـب عمـده را      ، يا پذيرش پرداخـت     عمده متقلبانه باشد   طور  به اما سند مورد نياز مجعول يا        است
  :به گشاينده يا متقاضي تسهيل سازدنفع نسبت  توسط ذي

 اگر پذيرش پرداخـت توسـط اوالً   ه شده را پذيرش پرداخت خواهد كرد  گشاينده، اسناد ارائ   .1 
 ثانيـاً   ؛ده اسـت  نيت و بدون اطالع از جعل يا تقلـب عمـده اعتبـار دا              شخص منتخبي كه با حسن    

نيـت    ثالثاً دارنـده بـا حـسن       ت؛نيت پذيرش پرداخت كرده اس     ا حسن اي كه تأييدش را ب     تأييدكننده
براتي كه تحت اعتبار اسنادي كشيده شده و پس از قبولي توسط گـشاينده يـا شـخص منتخـب                    

 منظور  به كه    تعهد معوق گشاينده يا شخص منتخب      دريافت شده است يا رابعاً واگذار شونده عوايد       
اينده يا شخص منتخـب     كه تعهد توسط گش   ع از جعل يا تقلب عمده پس از اين        اعتبار و بدون اطال   

  و ،درخواست نشده باشدبه عهده گرفته شد، دريافت شده است؛ 
 ،تواند اسناد ارائه شده را در هـر مـورد ديگـر            كند مي  نيت عمل مي   اي كه با حسن    گشاينده. 2 

  31.»دكنپذيرش پرداخت يا عدم پذيرش پرداخت 
                                                           

31. "(a)  If a presentation is made that appears on its face strictly to comply with the terms and 
conditions of the letter of credit, but a required document is forged or materially fraudulent, or honor of 
the presentation would facilitate a material fraud by the beneficiary on the issuer or applicant: 
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 منظور  بهگاه توسط متقاضي     اين بند در ارتباط با دريافت دستور منع پرداخت داد          »ب«قسمت  
بـديهي اسـت در صـورت صـدور ايـن دسـتور،             . ممانعت از پذيرش پرداخت توسط گشاينده است      

اما تكليف .  نيازي به بحث ندارد،گشاينده مكلف به عدم پذيرش پرداخت خواهد بود و اين قسمت      
 موجـب  بـه ده اسـت،  ركـ طور عمده متقلبانه ارائه  نفعي كه اسناد مجعول يا به   گشاينده در برابر ذي   

طبق اين حكم، گشاينده در اين مورد تكليفي به پذيرش پرداخت . گردد  تعيين مي2»الف«قسمت 
  .نفع نخواهد داشت در برابر ذي

نفـع معـاف از پـذيرش پرداخـت اسـناد مطـابق                  عامل ديگري كـه گـشاينده را در برابـر ذي          
البتـه نيـازي بـه درج ايـن         . وان شده است   عن 600.ا.م.ر.ع 36 است كه در ماده      قاهره قوه   دكن مي

 نظـر   بههاي مختلف در اين مورد دور از ذهن           نبوده است، چرا كه وجود رويه      600.ا.م.ر.عحكم در   
به وليت از قواعد عمومي تعهدات است كه نيازي         ئ يك عامل رافع مس    عنوان  بهه   قاهر  قوه .رسد  مي

  .ده استكراين تكرار اجتناب  نيز از .ا.م.ت.ق نكه چنا؛ذكر آن در هر مورد نيست
نفع در اثر عدم پذيرش پرداخت ناروا توسط گشاينده           در مورد جبران خسارات ذي     600.ا.م.ر.ع

 در ايـن رابطـه بايـد بـه قـوانين و             بر اعتبارنامـه  . ا.م.ر.رت حكومت ع  ندارد و در صو    بر مقرراتي در 
طور ناروا  اگر گشاينده به) الف«: رددا  مقرر مي111-5 در بند   .ا.م.ت.ق اما   كرد؛مقررات ملي رجوع    

 دكن تحت اعتبارنامه انكار     عدم پذيرش پرداخت كند يا پيش از ارائه، تعهد خود را به پرداخت پول             
توانـد از    دهـد، مـي    ش ارائـه را انجـام مـي       مقام يا شخص منتخبي كه از جانب خـود         نفع، قائم  ذي

اگـر تعهـد    .  دارد  دريافت ،است] تعهد[ار  گشاينده مبلغي را كه موضوع عدم پذيرش پرداخت يا انك         
تواند ايفاي تعهد خاص را دريافت دارد يا          تحت اعتبارنامه پرداخت پول نباشد، مدعي مي       ،گشاينده

يـك از ايـن      در هـر  . به انتخاب مدعي، مبلغي برابر با ارزش ايفاي تعهد از گشاينده وصـول كنـد              
مدعي مكلـف نيـست     . دكنتبعي را دريافت     نه   ،تواند خسارات مستقيم   حاالت، همچنين مدعي مي   

 طرح دعوي   ، باشد براي اجتناب از خساراتي كه ممكن است از گشاينده تحت اين بند مورد انتظار             
د، مبلغ خساراتي كه از     كنكه مكلف به اين كار نيست، اگر مدعي از خسارات اجتناب            با اين اما   ،كند

  .... كاسته شودآن اجتناب شده بايد از دريافتي مدعي از گشاينده 
، منـافع مبـالغي را كـه     شـده ول شـناخته  ئمـس  ... »الف«هاي  كه تحت قسمت ... گشاينده  ) د

                                                                                                                                        
(1) the issuer shall honor the presentation, if honor is demanded by (i) a nominated person who has 
given value in good faith and without notice of forgery or material fraud, (ii) a confirmer who has 
honored its confirmation in good faith, (iii) a holder in due course of a draft drawn under the letter of 
credit which was taken after acceptance by the issuer or nominated person, or (iv) an assignee of the 
issuer's or nominated person's deferred obligation that was taken for value and without notice of forgery 
or material fraud after the obligation was incurred by the issuer or nominated person; and 
(2) the issuer, acting in good faith, may honor or dishonor the presentation in any other case." 
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د  نـاروا يـا تـاريخ مناسـب ديگـر خواهـ             از تاريخ عدم پذيرش پرداخـت      ستا آن مديون    موجب  به
  .پرداخت
ر دعـوايي   لـه د    هاي دادخواهي بايد به محكوم     دستمزد متعارف وكيل مدافع و ساير هزينه      ) هـ

      32.»كه در آن جبران خسارت تحت اين ماده خواسته شده است، داده شود
  

  غيرمنطبق تعهد به ابالغ موارد مغايرت در برابر اسناد ) ب
 دريابد كه اسناد ارائه شده با مفاد اعتبارنامه مغايرت دارد و تا             كه گشاينده پس از بررسي     صورتي در

اما . واهد شد بقي به او ارائه نگردد، تعهد پذيرش پرداخت ساقط خ         پايان مهلت اعتبار نيز اسناد مطا     
نفـع خواهـد داشـت؟ بلـه،          نيز گشاينده تعهـدي در برابـر ذي        غيرمنطبق اسناد   آيا در صورت ارائه   

  . نفع برساند گشاينده متعهد است موارد مغايرت را به اطالع ذي
بانك گشاينده تـصميم    ... كه   هنگامي) پ... « : دارد  در اين باره مقرر مي     600.ا.م.ر.ع 16ماده  

 مـذكور  اطالعيه. نده اسناد اطالع دهدكن اي به ارائه به رد اسناد بگيرد بايد موضوع را طي اطالعيه       
هايي كه بانك بـه      غايرت م )2اسناد توسط بانك؛      ...  عدم پذيرش    )1: بايد حاوي اين مطالب باشد    

بانك اسناد را تا دريافـت دسـتورهاي    )1  ـ  3ه است؛  خودداري كرد... ش اسناد ها از پذيراستناد آن
 بانك گشاينده، اسـناد را تـا دريافـت اعـالم     )2  ـ 3كند يا،   كننده نزد خود نگهداري مي بعدي ارائه

كننده مبني بر قبول اسناد و موافقت با قبـولي مـذكور يـا دريافـت دسـتورهاي                موافقت درخواست 
 بانـك   )3ــ 3كند، يا    داري مي وافقت با قبول اسناد نزد خود نگه       اسناد قبل از م    كننده  بعدي از ارائه  

كننـده   طبق دستورهاي قبلي رسـيده از ارائـه        بانك بر  )4ـ  3كند، يا    در مورد استرداد اسناد اقدام مي     

                                                           
32. "(a)  If an issuer wrongfully dishonors or repudiates its obligation to pay money under a letter of 
credit before presentation, the beneficiary, successor, or nominated person presenting on its own behalf 
may recover from the issuer the amount that is the subject of the dishonor or repudiation.  If the issuer's 
obligation under the letter of credit is not for the payment of money, the claimant may obtain specific 
performance or, at the claimant's election, recover an amount equal to the value of performance from the 
issuer.  In either case, the claimant may also recover incidental but not consequential damages.  The 
claimant is not obligated to take action to avoid damages that might be due from the issuer under this 
subsection.  If, although not obligated to do so, the claimant avoids damages, the claimant's recovery 
from the issuer must be reduced by the amount of damages avoided.  The issuer has the burden of 
proving the amount of damages avoided.  In the case of repudiation the claimant need not present any 
document… 
 (d)  An issuer, nominated person, or adviser who is found liable under subsection (a), (b), or (c) shall 
pay interest on the amount owed thereunder from the date of wrongful dishonor or other appropriate 
date. 
(e)  Reasonable attorney's fees and other expenses of litigation must be awarded to the prevailing party 
in an action in which a remedy is sought under this article." 
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  .كند اقدام مي
 بايـد از طريـق مخـابرات راه دور يـا در             16 مـاده    »پ« درخواست شده در بنـد       اطالعيه) ت

 پنجمـين   نحوي كه ديرتر از پايـان      ز طريق ديگر وسايل مخابراتي سريع، به      صورت عدم امكان، ا   
  . اسناد نباشد، ارسال شودروز بانكي بعد از ارائه

 از بنـد  2 ـ 3 و 1 ـ 3تواند پس از ارسال اطالعيـه منـدرج در قـسمت     بانك گشاينده مي) ... ث
  . آن اقدام كندكننده د استرداد اسناد به ارائه در مور16 ماده »پ«

در صورت رعايت نكردن مفاد اين ماده از ادعاي عدم تطبيـق اسـناد بـا                ... بانك گشاينده   ) ج
  . شرايط اعتبار محروم خواهد شد

 موضـوع   خودداري و با رعايت مفاد اين ماده      ... كه بانك گشاينده از پذيرش اسناد        هنگامي) چ
   .» را خواهد داشت مربوطعالوه بهره وجه پرداخت شده به را اعالم كند، حق مطالبه

 موارد مغايرت اين است كه او با آگـاهي از آن مـوارد، از               مطلع كردن ارائه كننده از     لزوم   علت
د و در راستاي تحقق همين      كن مجدد اسناد به بانك استفاده       مانده براي اصالح و ارائه      باقي مهلت

ضـمانت اجـراي    . اسـت  مهلت پنج روزه تعيين شده       14 در ماده    رد مغايرت هدف، براي اطالع موا   
نفع از اين فرصت، لـزوم پـذيرش پرداخـت از جانـب               ذي كردنعدم ايفاي تعهد مذكور و محروم       

  .گشاينده است
) ب... «:  تعهد بـه ابـالغ مـوارد مغـايرت مقـرر داشـته اسـت        درباره108ـ 5در بند  .ا.م.ت.ق

ي پس از روز دريافت اسناد       نه فراتر از پايان هفت روز تجار       ،گشاينده پس از ارائه، مهلت متعارفي     
  . هاي موجود در اسناد ارائه شده اطالع دهد كننده در مورد مغايرت تا به ارائه) 3: ... استا را دار
 مقرر شده باشد، گشاينده از ادعاي مغايرت       »د«نحو ديگر در قسمت      مگر در موردي كه به    ) ج

 يا از ادعاي   ،موقع داده نشده باشد    اگر اطالع به     است مبناي عدم پذيرش پرداخت ممنوع       عنوان  به
  .  اگر اطالع به موقع داده شده باشداست ممنوع ،هرگونه مغايرتي كه در اعالميه بيان نشده

ذكـر تقلـب،   ] كوتـاهي در [ تعيين شده يـا      »ب«اي كه در قسمت       اطالعيه صدورقصور در   ) د
رداخـت از ادعـاي تقلـب يـا          مبناي عدم پذيرش پ    عنوان  بهجعل يا انقضا در اطالعيه، گشاينده را        

 اعتبارنامه پـيش از ارائـه ممنـوع           ي توضيح داده شده يا انقضا     »الف«109-5كه در بند     چنان ،جعل
  .... سازد  نمي
اسناد را باز خواهد گرداند يا ده، كراي كه اسناد ارائه شده را عدم پذيرش پرداخت       گشاينده) ح(

ـ   شت و اطالعيه  كننده نگاه خواهد دا    ها را در دسترس ارائه    آن ا همـين مـضمون بـه او خواهـد          اي ب
  .»فرستاد

موارد مغايرت توسط گشاينده و ممنوعيت از ادعاي عدم مطابقـت در مـوارد   دادن  لزوم اطالع   
فلگـشيپ  «پيش از اين در برخي دعـاوي همچـون          . برگرفته شده است  . ا.م.ر.مذكور از مقررات ع   
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  وينگ آن بنك ال تي دي« و» نشنال بنكنيو انگلند مرچنتس  به طرفيت كرويسس ال تي دي   
نفع زماني اسـناد     شد كه اگر ذي     استدالل مي  33»امريكن نشنال بنك و تراست كامپني     به طرفيت   

 مجـدد آن وجـود      ح اسناد در صورت مغايرت و ارائـه       ه باشد كه امكان اصال    دادرا به بانك تحويل     
 اسـتدالل   .ا.م.ت.قحكم اخيـر    . هد بود ، ديگر گشاينده متعهد به اطالع موارد مغايرت نخوا        نداشته

طـور    نفـع بـه     كند و لزوم اطالع موارد مغـايرت را بـه ذي           ها را رد مي    صورت گرفته در اين پرونده    
كه خوانديم در سـه مـورد بـراي عـدم اطـالع، ضـمانت                 گونه   البته همان  34.سازد مطلق مقرر مي  

ف به اطالع نخواهد بود و آن، ارائـه  ت ديگر بانك مكلراجرايي در نظر گرفته نشده است يا به عبا  
  گونـه  همـان . مده متقلبانه بودن سند است    طور ع   مهلت و مجعول بودن يا به      ياسناد پس از انقضا   

 اسناد، بلكـه در مـورد ارائـه         نه تنها در مورد مجعول يا متقلبانه بودن         600.ا.م.ر.ع كه مطالعه شد  
توان از موارد مغايرت موجـود در اسـناد          را نمي سه مورد اخير    . ها خارج از مهلت نيز ساكت است      آن

در ايـن سـه مـورد، قـصد متعهـد      . ا.م.ت. همانند ق600.ا.م.ر.رسد ع  مينظر بهبنابراين  . دكرتلقي  
  .ستنفع نداشته ا  به ذي دادن اطالعرا درخصوصدن گشاينده كر

                                                          

35   اسـت  500.ا.م.ر. برگرفته از ع   .ا.م.ت.قكه توضيح داده شد، مهلت تعيين شده در          طور همان
هـاي    و رويـه   هـا  عـرف  از    و تغيير مهلت به پنج روز بانكي       600.ا.م.ر.نظر در ع  كه اكنون با تجديد   

اي كـه بـه      نكتـه  در مورد مهلت بررسي اسـناد،        اما. متحدالشكل اعتبارات اسنادي دور مانده است     
ه، يـك  بخشد آن است كـه مهلـت هفـت روز     عمق مي.ا.م.ت.ق و  600.ا.م.ر.عتفاوت ميان حكم    

كه در آن گشاينده بايد اطالعيه عـدم پـذيرش اسـناد را              مدت زماني . بخش نيست  مهلت اطمينان 
 در موردي كه تعداد اسـناد       ،بنابراين.  روز تجاوز نخواهد كرد    هفتبدهد مدت متعارفي است كه از       

اهـد   روز خو  هفتمدت متعارف كمتر از     ) مثالً در مورد اعتبارات اسنادي تضميني     (بسيار كم است    
نفع را نسبت به      ذي ا در اولين روز رد كند، موظف است       اگر گشاينده تصميم بگيرد كه اسناد ر      . بود

گونه ديگري عمل كند       و اگر به   سازدآگاه  منظور است،   ن روز    احتماالً هما  آن در مدت كوتاهي كه    
نفعـي    ذي  توجه داشته كـه    مسئلهاين حكم بدين    .  موارد مغايرت اثري بار نخواهد شد      بر اطالعيه 

گاه   با اين خطر مواجه است كه هيچ      كند كه اسناد را در مدت كوتاهي پيش از تاريخ انقضا ارائه مي           
  36.فرصت اصالح اسناد را پيدا نكند

 
33. Flagship Cruises Ltd. v. New England Merchant's Nat. Bank, 596 F 2d 699 (1st Cir. 1972) and   Wing 

On Bank Ltd. v. American Nat. Bank & Trust Co. , 457 F 2d 328 (5th Cir. 1972)  
 :            به نقل از

 Uniform Commercial Code, 2005 Official Text with Comments, op.cit., p. 592, No. 3   
34. Ibid. 
35. Ibid., p. 591, No. 2. 
36. Ibid., p. 592,  No. 4. 
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 اسناد مشغول    بررسي  بايد عملكرد اشخاصي كه در حرفه        براي تشخيص متعارف بودن مدت    
هنوز به گشاينده، پرداخت را انجام نداده       كه متقاضي   اين. دكرها را بررسي     خصوص بانك  هستند به 

تواند مبنـايي بـراي تمديـد        يا موجودي حساب متقاضي براي پوشش مبلغ برات كافي نيست نمي          
 اعتبارنامـه افـزايش يـا كـاهش          شرطي در  وسيله مهلت گشاينده ممكن است به    البته  . مهلت باشد 

  .اخته نشده است آمره شن يك قاعده103-5 بند موجب به  چرا كه اين حكميابد؛
، لزوم اعالم عدم پذيرش اسـناد در اطالعيـه مـوارد             600.ا.م.ر.ع 16 ماده   »پ«خالف بند   بر

 .ا.م.ت.قرسد از نظر      مي نظر  به.  مقرر نشده است   .ا.م.ت.ق »ب«108-5 در بند    نفع مغايرت به ذي  
  .ت مستتر است و تصريح به آن الزم نيس، در اطالعيه موارد مغايرتعدم پذيرش اسناد

 موجـب   بـه   ،ال اطالعيه موارد مغايرت در مهلت     به هر حال بايد توجه داشت كه در مورد ارس         
وليتي در مورد پيامدهاي ناشي از تأخير، مفقـود   ئگونه تعهد يا مس    بانك هيچ « 600.ا.م.ر. ع 35ماده  

هـا و    ه بودن يا ساير اشتباهات پيش آمده در جريان ارسال هرگونه پيام يا تحويل نام              اشتباهشدن،  
طبق دستورهاي منـدرج در شـرايط       ها و اسناد مذكور بر     ها، نامه  كه پيام  صورتي  در  ندارد، البته  اسناد

خـصوص  ر مشخص در شـرايط اعتبـار رأسـاً در         اعتبار ارسال شده باشند و يا در غياب وجود دستو         
 37 مـاده    »ب«همچنين طبق بنـد     . »...يام اقدام كرده باشد، ندارد      ارسال و تحويل سند، نامه و پ      

وليتي در خصوص عدم اجـراي دسـتوراتي        ئگونه تعهد يا مس    هيچ... بانك گشاينده   «:  600.ا.م.ر.ع
 بنـابراين   .» بانك مـذكور را انتخـاب كـرده باشـد           حتي اگر خود،   گيرد كه داده است به عهده نمي     

كـه   مگر اين،ودواهد بـول نخئده مسـكننده در ابالغ اطالعيه قصور ورزد، گشاين     كه ابالغ  صورتي در
 108ــ     5نحـو ديگـر در بنـد          نيز به  .ا.م.ت.ق. ل باشد ـده نيز دخي  ـدر اين عدم ابالغ، قصور گشاين     

فعل يـا تـرك فعـل       ) 2: ... ول نيست از بابت   ئگشاينده مس «: كند  همين مطلب را تأييد مي     2 »و«
  .» ...ديگران

مغايرت از عهـده گـشاينده      موارد  دادن  همچنين در صورت بروز فورس ماژور، تعهد به اطالع          
 36اين قاعده از قواعد عمومي تعهدات است كـه نيـازي بـه قيـد آن در مـاده                    . ساقط خواهد شد  

  . نبوده است600.ا.م.ر.ع
  

  نفع  قابل انتقال در صورت درخواست ذيتعهد به انتقال اعتبار) ج
كند كه با انتقـال اعتبـار،        مكان پيدا مي   ا نفع  ذيدانيم در اعتبارات اسنادي قابل انتقال،        چنانكه مي 

سـت، منتقـل     ا  كاالهـا بـه او     كننـده   خص ديگري كه معموالً عرضه    حقوق ناشي از اعتبار را به ش      
انتقال اعتبار بدين نحو با واگذاري منافع متفاوت است كـه در قـسمت بعـد بـدان خـواهيم                    . دساز
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38 ارنامه قابل معاملـه    با اعتب  37  يكـي   همچنين بايد توجه داشت كه اعتبارنامه قابل انتقال       . پرداخت
گـردد،    آن صادر مي   موجب  به قابل انتقال نيستند اما براتي كه     اگرچه اعتبارات اسنادي ذاتاً     . نيست

ده، كـر تواند برات را بر گشاينده صـادر         نفع مي   ك اعتبار قابل معامله، ذي     در ي  39.قابل انتقال است  
 مورد نياز بوده    ، اعتبار موجب  بهدي كه   به همراه اسنا  كند و   آن را به نام شخصي ديگر ظهرنويسي        

   40.به او تحويل دهد تا او اسناد را به گشاينده ارائه و وجوه را دريافت كند
حقوق اعتبارات اسـنادي     ،نفع مورد نظر اعتماد كرده     اي كه به ذي     حمايت از متقاضي   منظور  به

اعتبارنامه به اشـخاص ثالـث       پرداخت تحت    قال حقوق برداشت يا مطالبه    نفع را از انت    از ديرباز ذي  
كـه ايـن خـصوصيت در اعتبارنامـه درج          عتبار، قابل انتقال نيست مگر اين      يك ا  41.ده است كرمنع  

خواهـد  پـذير   قال، امكان انتقال اعتبار، بدون گشايش يك اعتبار قابل انت،در يك فرض  . شده باشد 
بـه يـك اعتبـار قابـل        هـا     همه طرف  ، با رضايت  ايشپس از گش  اعتبار   و آن موردي است كه       بود

   42.دانتقال اصالح شو

                                                          

نفــع بخواهــد از امتيــاز اعتبــاري كــه بــه نفــع او گــشايش شــده اســت          كــه ذي صــورتي در
اما آيا گشاينده   . بكند بايد از گشاينده درخواست انتقال اعتبار به شخص معيني را            برداري كند  بهره
صدد پاسخ به آن هستيم  ديگري كه در؟ سؤال اين درخواست مكلف به انتقال خواهد شدموجب به

چه احكام و شـرايطي بـر انتقـال اعتبـار حـاكم             . ا.م.ت. و ق  600.ا.م.ر.اين است كه در مقررات ع     
  است؟ 

اعتبار قابل انتقـال، اعتبـاري اسـت كـه قابـل            «: دارد  مقرر مي  600.ا.م.ر.ع 38 ماده   »ب«بند  
ـ  بل انتقـال ممكـن اسـت بنـا    عتبار قاا. انتقال بودن آن مشخصاً در اعتبار ذكر شود     ه درخواسـت        ب

 همچنـين در    .»قـرار گيـرد   ) نفع دوم  ذي(نفع ديگر    كالً يا جزئاً در اختيار ذي     ) نفع اول  ذي(نفع   ذي
 به انتقال اعتبار ندارد، مگـر       هديـگونه تع  انك هيچ ـب«: اده مقرر شده است   ـن م ـ همي »الف«د  ـبن
  43.»موافقت كرده باشده صريحاً با آن حدودي كدر ترتيب و   به

از موافقت صريح بانك نسبت به انتقال اعتبار چيست؟ آيا همان رضايتي است     . ا.م.ر.مقصود ع 
انـد كـه رضـايت       اي بر اين عقيـده     ده است؟ عده  كرهنگام گشايش اعتبار قابل انتقال ابراز        كه به 

نفـع متعهـد       از سـوي ذي     برابر درخواست انتقال   گشاينده به صدور يك اعتبار قابل انتقال او را در         
 

37. transferable letter of credit 
38 . negotiable letter of credit 
39. Farnsworth-E.Allan, Honnold-John: "Commercial Law, Cases and Materials", University Case Book 
Series,1975, p. 355. 
40. Sarna-Lazar, op.cit., p. 7-9.  
41. Uniform Commercial Code, 2005 Official Text with Comments, op.cit., p. 600, No. 1. 
42 . Sarna-Lazar, op.cit., p. 7-11. 

.43  .69ص پيشين، ،  (UCP600) مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي

    330  1388بهار ـ تابستان / چهلمشمارة  / المللي  بينمجلة حقوقي



اعتبـار قابـل    متقاضي از بانـك درخواسـت گـشايش          وقتينحو است كه     ها بدين استدالل آن . دساز
كه صدور چنـين     و يا اين   كندقال اعتبار تعيين    تواند شروط خاصي را براي انت       بانك مي  كرده،انتقال  

هايي براي انتقال، مـانع      ديت بدون تعيين محدو   ، قابل انتقال  اعتبارنامهگشايش  . را نپذيرد اعتباري  
 44.نفـع از انتقـال اعتبـار امتنـاع ورزد          شود كه گـشاينده بتوانـد در برابـر درخواسـت ذي            از آن مي  

 تأمين مـالي معـامالت      منظور  به ارزش اعتبار قابل انتقال      كه خالف اين امر صادق باشد      صورتي در
عتبار قابل انتقال پاسخ گفتـه      ك ا نفع براي صدور ي    به درخواست ذي   زيرا هرچند  45؛يابد تقليل مي 

اساس آن از اطمينان خاطر الزم برخوردار       ريزي بر   اما او براي تكيه بر اين نوع اعتبار و برنامه          شده
  . نخواهد بود

نفع حقي قطعي نسبت     اعتبار قابل انتقال براي ذي    ابل، نظر ديگر اين است كه گشايش        در مق 
ـ  بـا  چـرا كـه      ؛كند به انجام آن در برابر گشاينده ايجاد نمي        بانـك  « 600.ا.م.ر.ع 38صريح مـاده    ت

ه صـريحاً بـا آن موافقـت        حدودي كـ  در   مگر به ترتيب و      ،گونه تعهدي به انتقال اعتبار ندارد      هيچ
هـاي ديگـر قابـل        براي طرف  كند انتقال تعيين     بنابراين اگر شرايطي كه بانك براي      .»كرده باشد 

تواند   است كه بانك نمي    امعن   اين حكم همچنين بدين    .شود  درخواست انتقال رد مي    پذيرش نباشد 
 كنـد  اما حق دارد انتقال را منوط به تحقق شـرايطي            ،ليل از پذيرش درخواست امتناع كند     د بدون  

بنـك نگـارا   گونه تعجب نيـست كـه در دعـواي         بنابراين جاي هيچ   46.كه از نظر او ضروري است     
امتناع بانـك از     رأي داده شده است كه       47،ي تي اي  سنگاپور پ ) الريزا( به طرفيت    1946ايندونزيا  

بازبيني شده در سال    . ا.م.ر. ع 46قضاوت اخير به استناد ماده      . خالف مقررات نيست  انتقال اعتبار بر  
در رأي  .  موجـود اسـت    600.ا.م.ر.ع 38 صورت گرفته بود كه مضمون ايـن مـاده در مـاده              1974

صـورت قابـل انتقـال گـشايش شـده، رضـايت بـه             مذكور آمده است كه اين واقعيت كه اعتبار به        
البته طبق همين رأي، حق بانك      . شود  نمي كه متعاقباً صورت گرفته است تلقي     درخواست انتقالي   

 مورد پذيرش قـرار     كردن آن به شرايطي خاص    طور مطلق و بدون مقيد       به رد درخواست انتقال به    
  .نگرفته است

 112-5 نيز به همين ترتيب است؟ بند          .ا.م.ت.قت  اما آيا وضعيت يك اعتبار قابل انتقال تح       
  : دارد  مقرر مي.ا.م.ت.ق

كـه   صـورتي  مگـر در  ] و[ مقرر شده باشد     113-5نحو ديگري در بند      كه به  صورتي مگر در ) الف
                                                           

44. Sarna-Lazar, op.cit., p. 7-15. 
، جلد دوم، 1378، ترجمه بهروز اخالقي و ديگران، سمت، چاپ اول، »الملل بينحقوق تجارت  «.:ام.  كاليوـ  اشميتوف.45
  . 669ص 

46. Sarna-Lazar, op.cit., p. 7-15.  
47. Bank Negara Indonesia 1946 v. Lariza (Singapore) Pte, [1988] 1 A.C. 583                   

                                                         .Sarna-Lazar, op.cit.,  p. 7-14                                               :به نقل از
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نحـو ديگـر مطالبـه       نفع نسبت به برداشت يا به       حق ذي  ،قرر دارد كه قابل انتقال است     اعتبارنامه م 
  .تواند انتقال يابد بارنامه نميايفاي تعهد تحت اعت

حتي اگر يك اعتبارنامه مقرر دارد كه قابل انتقال است، ممكن است گشاينده از شناسايي               ) ب
) 2خالف قـانون قابـل اجـرا باشـد؛ يـا            انتقال بـر  ) 1:  امتناع ورزد اگر   يا ترتيب اثر دادن به انتقال     

 كه در اعتبارنامه قيد شده يا هر ضـرورت          گيرنده در رعايت هرگونه ضرورتي     دهنده يا انتقال   انتقال
ديگري مربوط به انتقال كه توسط گشاينده تحميل شده و تحت شمول رويه استاندارد مورد اشاره 

تحت آن اوضاع و احوال متعارف اسـت، كوتـاهي          كه  نحو ديگري    است يا به  » هـ«108-5در بند   
  48.ده باشدكر

ـ  واهـقال خ ـابل انت ـتبار ق ـك اع ـورت ي  ص ط در دو  ـقـ ف .ا.م.ت.قر  ـظـن از ن  ـرايــبناب : ودـد ب
 اعتبارنامـه، قابـل     موجب  بهكه   صورتي  در )2 قرار گيرد و     113-5كه تحت شمول بند       درصورتي )1

 موجـب   بـه ، انتقـال     راجع به آن مقرراتي وضع شده      113-5انتقال اعتباري كه در بند      . انتقال باشد 
نفـع انجـام     و نـه بـه درخواسـت ذي       كنـد     ايفا مي  قانون است كه در تحقق آن نه گشاينده نقشي        

نفع موضوعاً منتفـي     د گشاينده به انتقال در برابر ذي       لذا در اين انتقال قهري بحث از تعه        .شود مي
  .است

 آن است كه در اعتبارنامه .ا.م.ت.ق 112-5صورت دوم قابليت انتقال يك اعتبارنامه طبق بند 
 همـين بنـد،     »ب« قسمت   موجب  بهاما در اين صورت نيز      . به قابليت انتقال آن تصريح شده باشد      

كه خوانـديم در صـورت       طور همان. قال اعتبارنامه نخواهد بود   گشاينده تحت شرايطي مكلف به انت     
عدم ترتيب اثر دادن به ضروريات تعيين شده توسط گشاينده، او تعهدي به انتقال اعتبار نخواهـد                 

رداخت كارمزد و تحويل اعتبارنامه به گشاينده يا شخص         موقع، پ  ضرورياتي چون اطالع به   . داشت
 بايد توجـه كـرد كـه اختيـار تعيـين قيـود و           مسئلهاما به اين    . كند ديگري كه انتقال را كنترل مي     

كلي از شناسـايي انتقـاالت      طـور   دهد كه به   شرايط براي انتقال اعتبار، اين حق را به گشاينده نمي         
 نبايد گشايش   دارد كليه انتقاالت را انكار كند     اي كه تمايل     يندهگشا. ورزدتحت اعتبارنامه اجتناب    

                                                           
48. "(a)  Except as otherwise provided in Section 5-113, unless a letter of credit provides that it is 
transferable, the right of a beneficiary to draw or otherwise demand performance under a letter of credit 
may not be transferred. 
(b)  Even if a letter of credit provides that it is transferable, the issuer may refuse to recognize or carry 
out a transfer if: 
(1) the transfer would violate applicable law; or 
(2) the transferor or transferee has failed to comply with any requirement stated in the letter of credit or 
any other requirement relating to transfer imposed by the issuer which is within the standard practice 
referred to in Section 5-108(e) or is otherwise reasonable under the circumstances." 

    332  1388بهار ـ تابستان / چهلمشمارة  / المللي  بينمجلة حقوقي

http://www.law.cornell.edu/ucc/search/display.html?terms=5&url=/ucc/5/article5.htm#s5-113
http://www.law.cornell.edu/ucc/search/display.html?terms=5&url=/ucc/5/article5.htm#letterofcredit
http://www.law.cornell.edu/ucc/search/display.html?terms=5&url=/ucc/5/article5.htm#beneficiary
http://www.law.cornell.edu/ucc/search/display.html?terms=5&url=/ucc/5/article5.htm#letterofcredit
http://www.law.cornell.edu/ucc/search/display.html?terms=5&url=/ucc/5/article5.htm#issuer
http://www.law.cornell.edu/ucc/search/display.html?terms=5&url=/ucc/5/article5.htm#letterofcredit
http://www.law.cornell.edu/ucc/search/display.html?terms=5&url=/ucc/5/article5.htm#issuer
http://www.law.cornell.edu/ucc/search/display.html?terms=5&url=/ucc/5/article5.htm#s5-108e


.اعتبار قابل انتقال را بپذيرد  49
  زمان درخواسـت    قيود و شرايطي كه توسط گشاينده براي انتقال اعتبار در          كه مطالعه شد  چنان

در ايـن   اي   كـه رويـه    صورتيويه استاندارد موجود باشد و در     گردد نبايد فراتر از عرف و ر       تعيين مي 
. رسدب نظر  بهزمينه وجود نداشته باشد با توجه به شرايط آن مورد خاص، نبايد نامتعارف و نامعقول                

. ا.م.ر.كـه ع  چرا اسـت؛ انتقـال اعتبـارات      در زمينـه     .ا.م.ت.ق و   600.ا.م.ر.عاين نكته، وجه افتراق     
 اسـت كـه     وشـن ر. گونه محدوديتي در اين زمينه براي بانك گشاينده در نظر نگرفتـه اسـت              هيچ
 »ب«112ــ 5البته بايد توجه داشت طبـق بنـد         . تر حكم كرده است    تر و مدبرانه    عادالنه .ا.م.ت.ق
ازي به مطابقـت   نيرنامه تعيين كند شرايط انتقال اعتبار را در اعتبا  ،كه گشاينده  صورتي  در .ا.م.ت.ق

  50.تواند نامتعارف نيز باشد  حاكم نيست و ميآن با عرف و رويه
 انتقال اعتبارات وجود دارد آن در زمينه .ا.م.ت.ق و 600.ا.م.ر.عري كه ميان احكام تفاوت ديگ

 ،بـه هـر حـال     . اي نـشده اسـت      به انتقال جزئي اشاره    600.ا.م.ر.عخالف   بر .ا.م.ت.قاست كه در    
دانـيم انتقـال جزئـي       كـه مـي    طور همان.  انتقال جزئي نيست   ي ممنوعيت امعن  به .ا.م.ت.قسكوت  

از او  به شخصي كه كاالها را      نفع با انتقال بخشي از مبلغ اعتبار         ه اين ترتيب كه ذي     ب تر است  رايج
  سـود حاصـل از     عنـوان   بـه   اسناد مطابق توسط آن شـخص      بقي وجه را با ارائه    ده، ما كرخريداري  

  .دكن ميفروش كاالها به متقاضي، برداشت 
 كـه   اي است   انك تعيين شده  ب«: دهنده تعريف شده است     بانك انتقال  600.ا.م.ر.ع 38در ماده   

نكي اسـت كـه از طـرف    اقدام به انتقال اعتبار كرده يا در اعتبار قابل استفاده توسط هر بانكي، بـا   
گـشاينده  بانـك   .  اعتبار مشخصاً مجاز به انتقال اعتبار شده و اعتبار را منتقل كنـد             بانك گشاينده 

  51.» نيز باشددهنده انتقالواند بانك ت مي
 عنوان به تنها شخصي كه 112 ـ 5 دهنده ارائه نكرده و در بند  از بانك انتقال تعريفي.ا.م.ت.ق
ــال ــشاينده اســت  انتق ــرده شــده، گ ــام ب ــده ن ــا وجــود . دهن ــن ب ــد             اي ــن بن در شــرح رســمي اي

 قابل انتقال با رضـايت متقاضـي، در حقيقـت تـوافقي ميـان               گشايش يك اعتبارنامه  «: خوانيم مي
كـردن  نفع به انتقال حقوق برداشت خـود و مجـاز            بت به مجاز ساختن ذي    گشاينده و متقاضي نس   

 بنـابراين در ايـن زمينـه         52. اسـت  »... شخص منتخب به شناسايي و ترتيب اثر دادن به انتقال،           
  .ودش  اختالفي ديده نمي.ا.م.ت.ق و 600.ا.م.ر.عميان 

                                                          

تـر ديگـري در    تر و عملـي  ئيانتقال اعتبار داراي مقررات جز همچنين در رابطه با      600.ا.م.ر.ع

 
49. Uniform Commercial Code, 2005 Official Text with Comments, op.cit., p. 600, No. 1. 
50. Ibid. 

.51  .70ص پيشين، ،  (UCP600) مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي
52. Uniform Commercial Code, 2005 Official Text with Comments, op.cit., p. 600, No. 2. 

  نفع مطالعه تطبيقي تعهدات ذي ...  333



  :  است38ماده 
نفـع بايـد پرداخـت       ذيدر ارتباط با انتقال اعتبـار را        ... هاي صورت گرفته      هزينه كليه) پ... «

  .كه توافق ديگري در زمان انتقال اعتبار به عمل آمده باشدكند، مگر آن
كه حمل يا برداشت ايننفع دوم منتقل شود، مشروط بر  تواند به بيش از يك ذي اعتبار مي)  ت

  ... تدريجي از اعتبار مجاز باشد 
هاي اعتبار تحت چـه شـرايطي         حيههرگونه درخواست انتقال اعتبار بايد قيد كند كه اصال        ) ث

  . ... گرددروشني در اعتبار منتقل شده قيد  اين شرايط بايد به. نفع دوم ابالغ شود تواند به ذي مي
 را در صـورت     ، از جمله تأييـد اعتبـار      ،ستي كليه شرايط اعتبار   اعتبار منتقل شده بايد به در     ) چ
 هرگونـه بهـاي واحـد ذكـر شـده در            )2 ؛ مبلغ اعتبار  )1: منعكس كند به استثناي موارد زير     وجود  
 كـه هريـك از    آخرين تاريخ حمل يا دوره حمل)5د و  اسنا مهلت ارائه  )4 ؛ تاريخ انقضاء  )3 ؛اعتبار

  .  كاهش يابد يا محدود شودتواند ها مياينها يا همه اين
 بـه   نفـع دوم كنـد     نفع اول حق دارد سياهه و برات خود را جايگزين سياهه و برات ذي              ذي) ح
در صـورت جـايگزيني     .  مبلغ آن بيش از مبلغ تصريح شده در شرايط اعتبـار نباشـد             كهشرط  اين  

لتفاوت سياهه خود و    ا مابهتواند در خصوص برداشت      نفع اول مي    سياهه و برات به ترتيب فوق، ذي      
  .  در صورت وجود اقدام كندنفع دوم  ذيسياهه
نفع دوم كند از اين       را جايگزين سياهه و برات ذي      نفع اول كه بايد سياهه و براتش       اگر ذي ) خ

هايي  نفع اول مغايرت   هاي ارائه شده توسط ذي      اگر سياهه  يا   ورزدكار با اولين درخواست خودداري      
ا اولين درخواست   نفع اول ب   نفع دوم وجود ندارد و ذي      اد ارائه شده توسط ذي    داشته باشد كه در اسن    

وم را بـدون  نفـع د  اسناد رسيده از ذيدهنده حق خواهد داشت  ها نكند، بانك انتقالاقدام به رفع آن  
 بـه بانـك گـشاينده اعتبـار تـسليم           نفـع اول داشـته باشـد       ليت بيشتري در مقابل ذي    ئوكه مس اين
  53.»...كند

... «: تنها به همين ميزان وارد جزئيات شده است كه        ) »د«107ـ  5در بند    (.ا.م.ت.قابل،  در مق 
فاوت باشد تا   دهنده مت  نفع انتقال   اي به ذي   تواند با هر ابالغيه     مي اليهٌ  نفع منتقل  مفاد ابالغيه به ذي   

ه چنـين    دريافت شده توسط شخصي كـ      رنامه، تأييد، اصالح يا اطالعيه     اعتبا وسيله حدودي كه به  
  54.»كند، مجاز شده باشد ابالغ  مي

 منظـور   بـه كـه بـا هـدف ارائـه عـرف غالـب و              . ا.م.ر. ع چنانكه پيش از اين توضيح داده شـد       

                                                           
  .70ص پيشين، ، (UCP600)رات اسنادي  مقررات متحدالشكل اعتبا.53

54. "(d) ...  The terms in the notice to the transferee beneficiary may differ from the terms in any notice 
to the transferor beneficiary to the extent permitted by the letter of credit, confirmation, amendment, or 
advice received by the person who so notifies. "  
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تـري   طور وسيع   طبيعتاً بايد در حوزه اجرا به      هاي موجود تدوين شده است      رويه كردنمتحدالشكل  
 در 600.ا.م.ر.ع كه چنين شأني براي خود قائـل نيـست و بـرخالف           .ا.م.ت.قدر مقابل،   . وارد شود 

ده كـر واگـذار   . ا.م.ر. حكمي ارائه نكرده، آن را به عرف و رويه حـاكم از جملـه ع               ،موضوعات فوق 
  .است

 از شناسـايي انتقـال     اليـه   نفع يـا منتقـلٌ      رغم اجراي شروط توسط ذي     بهينده  كه گشا  صورتي در
اليه بـه اجـراي       نفع يا منتقلٌ    در نظر گرفتن هرگونه شرطي كه ذي       دوناعتبار خودداري كند و يا ب     

وليتي متوجـه او خواهـد      ئ از پذيرش درخواست انتقال اعتبار سرباز زند، چـه مـس           نكنندآن مبادرت   
ين و مقررات ملـي      مربوط، پاسخ را بايد در قوان       بر اعتبارنامه  600.ا.م.ر.ع حاكميتبود؟ در صورت    
طبـق  . ده اسـت  كر مستنكف را ملزم به جبران خسارت         گشاينده .ا.م.ت.قا   ام كرد،حاكم جستجو   

 قـرار   »ب« يـا    »الـف «شـمول قـسمت     كـه تحـت     را  گشاينده تعهدي   ... اگر  «: »ج«111-5بند  
تواند خسارات ناشي از اين نقض را  گيرد نقض كند، شخصي كه اين تعهد در برابر او است مي    نمي

كـه مطالعـه شـد قـسمت        چنان55.» ...نه تبعـي    گردد،    مي دريافت كند كه شامل خسارات مستقيم     
 مربوط به پذيرش پرداخت و عدم پذيرش پرداخت ناروا توسـط گـشاينده              ، اين بند  »ب« و   »الف«

  .گيرد مي  تحت شمول اين قسمت قرار، بنابراين كوتاهي در ايفاي تعهد انتقال اعتبار.است
 و 600.ا.م.ر.ع 38 مـاده  »ب«ه طبق بنـد      ذكر اين نكته الزم است كه بانك گشايند        ،در پايان 

 در صورت كوتاهي شخص منتخب در شناسايي و ترتيب اثر دادن بـه              .ا.م.ت.ق 2»و«108-5بند  
كـه انجـام انتقـال      صـورتي  همچنـين در  . نفع نخواهـد داشـت     وليتي در برابر ذي   ئانتقال اعتبار، مس  

 و قواعـد عمـومي تعهـدات،        600.ا.م.ر.ع 36 طبـق مـاده      قاهره ميسر نگـردد    بروز قواي    موجب  به
  .وليتي متوجه گشاينده نخواهد بودئمس

  
   تعهد به شناسايي واگذاري عوايد به غير. د

 در انتقـال    .پيش از شروع بحث بايد وجه تمايز ميان واگذاري منافع بـا انتقـال اعتبـار را شـناخت                  
قوق وي خواهد شـد بلكـه       نفع است و نه تنها صاحب ح       مقام و جانشين ذي    اليه، قائم ٌ  اعتبار، منتقل 

 اجراي  منظور  بهاليه     مثال، منتقلٌ  عنوان  به. شرايط استيفاي آن حقوق نيز بايد توسط وي اجرا گردد         
  شده به گـشاينده تحويـل دهـد،        اي را كه توسط او امضا      شرايط اعتبار بايد برات و سياهه تجاري      

                                                           
55. (c)  If an adviser or nominated person other than a confirmer breaches an obligation under this 
article or an issuer breaches an obligation not covered in subsection (a) or (b), a person to whom the 
obligation is owed may recover damages resulting from the breach, including incidental but not 
consequential damages, less any amount saved as a result of the breach.  To the extent of the 
confirmation, a confirmer has the liability of an issuer specified in this subsection and subsections (a) 
and (b)." 
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ده نـدارد و  عهـ نـين شـرايطي را بر  راي چ اج،افع اعتبار به او واگذار شده      شخصي كه من   كه  حالي  در
نفع، نسبت بـه برداشـت وجـه اعتبـار اقـدام              اسناد مطابق با اعتبارنامه توسط ذي      تنها پس از ارائه   

  .كند مي
 عوايـد   نفع در واگذاري    آيا ذي  .ا.م.ت.ق و   600.ا.م.ر.ع كه تحت مقررات     استحال سؤال اين    

 آيا شروط و قيودي براي اجراي ايـن        ،سخ؟ در صورت مثبت بودن پا     ناشي از اعتبارنامه مجاز است    
  حق وجود دارد؟ آن شرايط كدام است؟

 بـه  بـل انتقـال باشـد   كه اعتباري فاقد عنوان قا    صرف اين «: دارد مقرر مي  600.ا.م.ر.ع 39ماده  
ت و يـا خواهـد آورد        قانون حاكم به دسـت آورده اسـ        موجب  بهنفع در واگذاري عوايد كه       ذيحق  

اسـت و   ) عوايـد حاصـل از اعتبـار      (ن ماده فقط ناظر به واگذاري مطالبـات         اي. كند خللي وارد نمي  
كـه تالشـي در     ين اين مـاده بـدون ا      56.»ارتباطي به حقوق مربوط به اجراي كار تحت اعتبار ندارد         

 ايـن موضـوع را      واگذاري عوايد داشته باشد   هايي در زمينه     و ايجاد محدوديت  جهت وضع مقررات    
  .كم سپرده استبه قوانين و مقررات ملي حا

 يك قانون ملي در ارتباط بـا واگـذاري عوايـد چنـين              عنوان  به .ا.م.ت.ق 114ـ  5در مقابل بند    
  :مقرر داشته است

اي  نقد، چك، برات قبول شده، يا فقره      ] پول[ يعني   »عوايد يك اعتبارنامه  «در اين بند    ) الف« 
ط گشاينده يا هر شخص منتخـب       ديگر از اعتبار كه از طريق پذيرش پرداخت يا دادن اعتبار توس           

نفـع يـا    اين اصـطالح شـامل حقـوق برداشـت ذي        . تحت اعتبارنامه پرداخت يا تحويل شده است      
  .گردد ، نمينفع ارائه شده  توسط ذياسنادي كه

. تواند حقوق خود نسبت به تمام يا بخشي از عوايـد اعتبارنامـه را واگـذار كنـد                  نفع مي  ذي) ب
 واگذاري كنوني حقوق خود براي دريافت       عنوان  به] اسناد[ا پيش از ارائه     تواند اين كار ر    نفع مي  ذي

  . انجام دهده رعايت مفاد و شرايط اعتبارنامهمنافع، منوط ب
گشاينده يا شخص منتخب ملزم نيست واگـذاري عوايـد يـك اعتبارنامـه را بـه رسـميت                   ) ج

  .كه به اين واگذاري رضايت دهد بشناسد تا زماني
شخص منتخب هيچ تعهدي به دادن رضايت يا امتناع از آن نسبت به واگذاري              گشاينده يا   ) د

 و كنـد ف عوايد يك اعتبارنامه ندارد، اما اگر شخصي كه عوايد به او واگذار شده اعتبارنامه را تصر          
طـور غيرمـستدل از      تـوان بـه      و ارائه اعتبارنامه شرط پذيرش پرداخت باشد، نمي        آن را نشان دهد   
  57.»...ردرضايت امتناع ك

                                                           
  .73 صپيشين، ، (UCP600)ل اعتبارات اسنادي مقررات متحدالشك .56

57."(a)  In this section, "proceeds of a letter of credit" means the cash, check, accepted draft, or other 
item of value paid or delivered upon honor or giving of value by the issuer or any nominated person 
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د و سـپردن آن بـه        در بحث واگذاري عواي    600.ا.م.ر.ع در برابر عدم ورود        چنانكه مطالعه شد  
 بنـد   . در اين زمينه مقررات نسبتاً مفـصلي را در نظـر گرفتـه اسـت               .ا.م.ت.ق حقوق ملي كشورها  

 مفـاد و     حق اجراي  ، كه اين اصطالح   كردهمجدداً تأكيد    ،، با تعريف عوايد اعتبارنامه    »لفا«114ـ  5
نفـع    صريحاً واگذاري عوايد اعتبارنامه توسـط ذي       »ب«قسمت  . گيرد نمي بر شرايط اعتبارنامه را در   

 حاكم بر واگذاري     رويه ،اين بند . معتبر شناخته است  پس از گشايش آن و پيش از تحقق عوايد را           
شـخص   لـزوم رضـايت گـشاينده و         كـردن  با مقرر    »د« و   »ج«   قسمت 58.عوايد را پذيرفته است   

ـ  بـين هاي ملـي و      منتخب به واگذاري عوايد اعتبارنامه، در مقايسه با مقررات سابق، با رويه            ي الملل
شـود، طبيعتـاً الزم      يافت مي  واگذاري عوايد در   كه اطالعيه   هنگامي .اند  شدهتر   شناخته شده همگام  

در جـايي   .  است  شده بيان .ا.م.ت.ق 5 كه اين رويه در ماده       كنداست گشاينده فرم توافق را امضا       
 شرط پذيرش پرداخت بايد اعتبارنامه ارائه شود و شخصي كه منافع به او واگذار شده،           عنوان  بهكه  

دهـد، خطـر پرداخـت مجـدد كـه متوجـه             مياعتبارنامه را به گشاينده يا شخص منتخب تحويل         
ن كنـد در چنـي      مقـرر مـي    »د«بنابراين قسمت   . يابد گشاينده يا شخص منتخب است، كاهش مي      

دليل از رضايت نـسبت بـه واگـذاري عوايـد            بدون  تواند    شرايطي گشاينده يا شخص منتخب نمي     
 وجـود دارد ايـن اسـت كـه تنهـا            114-5 بنـد    »د«اي كـه در قـسمت         اما نكته  59.خودداري كند 

ف خود داشته و آن را تسليم  شخصي كه عوايد به او واگذار شده اعتبارنامه را در تصر  كه  صورتيدر
نده براي عدم شناسايي اين واگذاري ناگزير از داشتن دليل است و در غير اين صـورت                  گشاي كند،
ر ايـن  علت آن است كه از نظ. تواند حتي بدون دليل از شناسايي واگذاري عوايد خودداري كند        مي

 دليلـي كـافي بـراي معتبـر          شخصي كه منافع به او واگـذار شـده          اعتبارنامه توسط  بند، عدم ارائه  
 استنكاف از پـذيرش  كردنن واگذاري است و در صورت انجام اين ارائه، لزوم مستدل نشناختن اي 

  .گردد اين واگذاري مطرح مي
 اعتبارنامه توسط شخصي كه منافع به او واگذار شده اسـت            رغم ارائه    بهكه گشاينده    صورتي در

                                                                                                                                        
under the letter of credit.  The term does not include a beneficiary's drawing rights or documents 
presented by the beneficiary. 
(b)  A beneficiary may assign its right to part or all of the proceeds of a letter of credit.  The beneficiary 
may do so before presentation as a present assignment of its right to receive proceeds contingent upon 
its compliance with the terms and conditions of the letter of credit. 
(c)  An issuer or nominated person need not recognize an assignment of proceeds of a letter of credit 
until it consents to the assignment. 
(d)  An issuer or nominated person has no obligation to give or withhold its consent to an assignment of 
proceeds of a letter of credit, but consent may not be unreasonably withheld if the assignee possesses 
and exhibits the letter of credit and presentation of the letter of credit is a condition to honor…" 
58. Uniform Commercial Code, 2005 Official Text with Comments, op.cit., p. 602, No. 1. 
59. Ibid., p. 603, No. 2. 
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طبـق  . اسـت  ر  بدون دليل از شناسايي اين واگذاري امتناع ورزد، مكلف به جبران خسارات متضر            
 قـرار   »ب«يـا    »الـف «  گشاينده تعهدي را كه تحـت شـمول  قـسمت          ... اگر  «: »ج«111-5بند  
تواند خسارات ناشي از اين نقض را  ست مي اصي كه اين تعهد در برابر او شخ كندگيرد، نقض    نمي

  .» ...  نه تبعيگردد، مي كه شامل خسارات مستقيم دارددريافت 
  

  فع در برابر بانك گشايندهن ي تعهدات ذ)گفتار دوم
د در كنـ  ينفع تعهد م  كه گشاينده در برابر ذياست آن دهد را تشكيل مي چه يك اعتبار اسنادي     آن

 اسناد تعيين شده در مهلت مقرر كه مطابق با مفاد اعتبارنامه باشد، وجـه اعتبـار را در           صورت ارائه 
 تعهداتي در برابر خريدار دارد، اما در برابـر           قرارداد پايه  موجب  بهنفع   اگرچه ذي . اختيار او قرار دهد   

تواند از فرصتي كه در اختيار او گذاشته شده استفاده كند و با تحويل اسـناد مطـابق،                   گشاينده مي 
 او در اين بـاره اختيـار       . نكند ان پيش آمده  ـه اين امك  ـوجهي ب ـكه ت ا اين ـ و ي  كنداعتبار را برداشت    

تبار اسـنادي بـه خـودي خـود         بنابراين گشايش يك اع   . ده ندارد  تعهدي در برابر گشاين    ،تام داشته 
اينده پاسخ مثبت ـنفع به دعوت گش  ذيهرگاه سؤال اين است كه اما. نفع تعهدآور نيست براي ذي

وليتي متوجـه او نخواهـد      ئدهد و اسناد را در مهلت مقرر به او تسليم كند آيا از اين زمان هم مـس                 
  بود؟ 

دد كه اسناد ارائه شده مطابق بـا مفـاد اعتبارنامـه باشـد و در صـورت                  گر نفع ملتزم مي   آيا ذي 
نفـع   توانـد بـه ذي     كشف موارد مغايرت پس از پرداخت، گشاينده به استناد نقض ايـن التـزام مـي               

 اعطاي حق رجـوع     .دهد نفع چنين التزامي به گشاينده نمي      واضح است كه ذي   مراجعه كند؟ بسيار    
غايرت در اسناد پس از پـذيرش پرداخـت، بـرخالف هـدف تجـاري               به گشاينده به استناد وجود م     

وشـنده و   پرداخت قابـل اعتمـاد و مـتمكن ميـان فر    ت اسنادي است كه در آن يك واسطه   اعتبارا
   60.شود خريدار به خدمت گرفته مي

انـك   روز بانكي از تاريخ ارائه اسـناد، ب        5كه ظرف مهلت     صورتي  در 600.ا.م.ر.ع 16طبق ماده   
ادعاي عدم تطبيق اسناد بـا شـرايط اعتبـار محـروم     «نفع نرساند از    يرت را به اطالع ذي    موارد مغا 

نفع از چنان حمايتي برخوردار باشد كه نتيجـه           ذي ، ممكن است از يك طرف     چگونه. »خواهد شد 
دن كـر گيري در مـورد مطابقـت يـا عـدم مطابقـت آن، محـروم                 تأخير در بررسي اسناد و تصميم     

رغـم   بـه از طرفي ديگـر گـشاينده بتوانـد         جود موارد مغايرت در اسناد باشد و        گشاينده از ادعاي و   
؟  وجـوه پرداختـي را مـسترد دارد        غيرمنطبـق  اسـناد     در هر زماني به استناد ارائه      تپذيرش پرداخ 

پـذيرش   حق گشاينده نسبت به ادعاي مـوارد مغـايرت در اسـناد نـه از تـاريخ                   16 ماده   موجب  به
                                                           

60. Brindle- Michael,Cox- Raymond: "Law of Bank Payments", Sweet &Maxell, third edition, 2004, p. 
696. 
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 مهلـت پـنج روز بـانكي سـاقط     يها قبل از آن يعني از تـاريخ انقـضا  دتپرداخت بلكه چه بسا از م    
گونـه التزامـي بـه گـشاينده نـسبت بـه        نفع هيچ دهنده آن است كه  ذي    حكم نشان  اين. گردد مي

 دقت كافي را    ، در مهلت مقرر   بايد پيش از پذيرش پرداخت    دهد و گشاينده     مطابق بودن اسناد نمي   
  .ها توسط متقاضي، متضرر نگرددت وجود مغايرت و عدم پذيرش آنصور تا در كنددر اسناد اعمال 

ال تـي  مايكل دويل و شركا  در دعواي   . در اين رابطه خالي از فايده نيست       ي يك دعو  مطالعه
ا مطابق تـشخيص     ر آنها كه   كرد بانك خوانده، اسنادي را دريافت       61بانك مونترال  به طرفيت    دي

نفع  ن به ذيگشاينده پس از آ   . نفع را قبول كرد    هاي ذي   برات ها بدون قيد و شرط،    داد و با تأييد آن    
دادگـاه رأي داد كـه در       . وجود دارد ) گواهي سالمت (هايي در يكي از اسناد       اطالع داد كه مغايرت   

تواند متقاضـي را ملـزم بـه پـذيرش آن            نفع را دارد و نه مي      اين مورد بانك نه حق مراجعه به ذي       
نفـع   ت هـيچ شـرايطي بانـك حـق نـدارد آنچـه را پرداختـه از ذي                  تحـ  ،كلـي  طور به. دسازاسناد  

 نيـز در كتـب حقـوقي مـشاهده          هـايي  نظر ، اين با وجود  . مگر در مورد جعل در اسناد      ،گيرد پس باز
  62.اند شده حق رجوع قائل ،شود كه براي گشاينده مي

كـه  ناي كـه اسـناد ارائـه شـده را چنا           ه گـشايند  )ت« .ا.م.ت.ق  4»ت«108-5 بنـد    موجب  به
كه  مگر درصورتي ) 4...  ده است   كر اين ماده مجاز يا الزم دانسته شده، پذيرش پرداخت           موجب  به
 از استرداد پول پرداخت شده يا اعتبار  مقرر شده باشد117-5 و 110-5هاي  نحو ديگري در بند    به

وجـود در   هـاي م   تا حدودي كه اشتباه به مغـايرت      البته  ،  استديگري كه اشتباهاً داده شده ممنوع       
 .ا.م.ت.ق بنـابراين    63.»...شود و در ظاهر اسناد ارائه شده، نمايان اسـت            ميمربوط   ]يا ارائه [اسناد  

  .در اين مورد نص صريح دارد
 اسـناد مطـابق نيـست تـا در          ر برابر گشاينده ملتزم به ارائـه      نفع د  در كنار اين حقيقت كه ذي     

كه اسناد   صورتي در« :»الف«110-5 بند   وجبم  به دكنند به او رجوع     صورت نقض آن گشاينده بتوا    
در برابر گشاينده، هر شخص ديگري      ) 1: گردد نفع ملتزم مي    ارائه شده پذيرش پرداخت گردد، ذي     

-5 گونـه تقلـب و جعلـي از نـوعي كـه در بنـد               گيرد و متقاضي كه هيچ      كه ارائه به او صورت مي     
 حكـم اخيـر آن بـوده كـه در صـورت              مقصود از  64.». ... توضيح داده شد، وجود ندارد     »الف«109

                                                           
61. Michael Doyle & Assoc. Ltd. v. Bank of  Montreal                  

     Sarna-Lazar, op.cit., p. 3-28 :                                                                                              زبه نقل ا
62. Brindle- Michael,Cox- Raymond, op.cit., p. 697.  
63. "(i)  An issuer that has honored a presentation as permitted or required by this article: … 
 (4) except as otherwise provided in Sections 5-110 and 5-117, is precluded from restitution of money paid 
or other value given by mistake to the extent the mistake concerns discrepancies in the documents or 
tender which are apparent on the face of the presentation; …" 
64."(a)  If its presentation is honored, the beneficiary warrants: 
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مؤيـد  . ده مسترد دارد  كرتواند وجوهي را كه به او پرداخت         نفع، گشاينده مي   نقض تعهد توسط ذي   
، 110-  5 بنـد   موجـب  بـه  چرا كه در صورت نقـض التـزام         است؛) 4 »ت«108-5اين مطلب بند    

ين حـال كـه تحـت بنـد      بنـابراين در عـ  65.استرداد اعتبار توسط گشاينده مجاز دانسته شده است       
 گشاينده تحت هر شرايطي در صورت پذيرش پرداخت اسناد مجعول يا اسنادي             .ا.م.ت.ق 109ـ  5

 و از او پوشـش بگيـرد، ايـن          كـرده، تواند به متقاضي مراجعه       مي ،طور اساسي متقلبانه است    كه به 
ه متقاضـي  بنـابراين در فرضـي كـ   . نفـع مراجعـه كنـد    امكان نيز براي او فراهم شده كـه بـه ذي       

نفع وجوه پرداختي را از او        با مراجعه به ذي    تواند از او پوشش بگيرد     ورشكسته شده و گشاينده نمي    
آورد  مـي ه را براي گشاينده به همراه       ئلجعلي يا متقلبانه بودن اسناد، اين مس      . بازپس خواهد گرفت  

گشاينده عـالوه بـر     . دده كه او وثيقه خود را كه همان اسناد و كاالهاي ارسالي است از دست مي              
طـور    بـه  .ا.م.ت.ق 5نفع دريافت دارد كـه مـاده         تواند از ذي    سارات خود را نيز مي    استرداد وجوه، خ  

  .گرفته استخاص در اين رابطه مقرراتي در نظر ن

                                                                                                                                       

ه يا مجعـول   ارائه اسناد متقلبانموجب بهنفع  بانك به ذي  با امكان مراجعه     مورد در   600.ا.م.ر.ع
امـا از  .  اسـت كـرده كه اشاره شد آن را به حقوق داخلي كشورها واگذار            طور و همان مقرراتي ندارد   

كه بانك در    طور رسد همان    مي نظر  بهكند،   سد اثري بار نيست و ايجاد حق نمي       جا كه بر عمل فا    آن
 بـه .  ناروا مسترد كند   يبر ايفا  تواند وجوه پرداختي را بنا     نفع تكليفي به پرداخت ندارد، مي      برابر ذي 
 پرداخـت در قبـال      موجب  بهوليت بانك در برابر متقاضي      ئ اين مطلب مغايرتي با عدم مس      ،هر حال 

  . اسناد مجعول يا متقلبانه ندارد
 مـضاف بـر التزامـاتي       »الف«التزامات قسمت   «:  مقرر شده است   »ب« 110-5كه در بند    چنان

ايـن  حت پوشـش هريـك از       علت ارائه يا انتقال اسنادي كه ت        به 8 و   7،  4،  3است كه تحت مواد     
 در مورد   4 در رابطه با اسناد تجارتي، ماده        .ا.م.ت.ق 3 ماده   66.»گردد گيرد، ايجاد مي    مواد قرار مي  

 در رابطه بـا اسـناد بهـادار         8 در مورد اسناد مالكيت و ماده        7هاي بانكي، ماده     ها و وصولي   سپرده
 سـاخته دهنده اسناد مقرر     كننده يا انتقال   ئه التزاماتي را براي ارا    ،كلي طور  كه به  استگذاري   سرمايه
قواعد جبران خسارات ناشي از نقض اين التزامات نيز در همان مـواد در نظـر گرفتـه شـده                    . است
  .است

 
(1) to the issuer, any other person to whom presentation is made, and the applicant that there is no fraud or 
forgery of the kind described in Section 5-109(a); ..." 

هاي موجود  ناظر به مغايرت 4» ت«108-5 بند چرا كه( نيست 4» ت«108-5 تخصيصي بر حكم بند 110-5اگرچه بند  .65
عنـوان يـك    ر بـه  و از اين جهت درج آن در بنـد اخيـ     است ناظر به وجود جعل و تقلب در اسناد          110-5در اسناد است اما بند        

مانا استرداد وجوه پرداختـي از   كه ه110-5ي حكم بند  اما هدف از اين عمل آن بوده كه ضمانت اجرانمايد استثنا نادرست مي 
  .فع است، تعيين گرددن ذي

66."(b)  The warranties in subsection (a) are in addition to warranties arising under Article 3, 4, 7, and 8 
because of the presentation or transfer of documents covered by any of those articles." 
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نفع را مسترد  تواند وجوه پرداختي به ذي  آن گشاينده مي موجب  به كه   117ـ  5اما مقصود از بند     
نفع را پـذيرش پرداخـت     ذياي كه ارائه گشاينده«: دارد  مي آن است كه مقرر    »الف«دارد، قسمت   

اي اسـت     گويي كه گشاينده متعهد ثانوي تعهد پايه       ؛ستهمان ميزان ا   نفع به  مقام ذي   قائم كند مي
 نفع پرداخت كرده   چه را به ذي   تواند آن   بنابراين گشاينده مي   67.»...نفع وجود داشته     كه در برابر ذي   

  68.تقاضي دريافت دارداز م
  
  هنتيج

  600.ا.م.ر. در مقررات ع   ه اعتبار اسنادي در برابر يكديگر      و گشايند  نفع  ذيحقوق حاكم بر تعهدات     
 موارد اجمال، سـكوت و اخـتالف        ،مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و در اين مقايسه         . ا.م.ت.و ق 

 . آن مقررات نسبت به يكديگر آشكار گرديد
 در مـورد اعتبـارات    . ا.م.ت.ين مقـررات فعلـي ق     در تـدو  . ا.م.ر.به هر حال بايد پذيرفت كـه ع       

، اساسـاً يكـي از اهـداف اصـالح          .ا.م.ت. و طبق شرح رسـمي ق      اسنادي تأثير قابل توجهي داشته    
 و به همين    69ي بوده است  الملل  بينهاي نه فقط داخلي بلكه        و رويه  ها عرفهماهنگي با   . ا.م.ت.ق

. ررات اين دو مجموعه ديده نشده اسـت       گيري ميان مق   دليل است كه در اين بررسي تفاوت چشم       
اسـت كـه    . ا.م.ت. ق 5 شرح رسمي ماده     ، اين مطلب صريح   همچنين چنانكه پيش از اين ذكر شد      

  . اقتباس گرديده است. ا.م.ر. از عاحكام متعددي از اين ماده
كـه اگرچـه     طوري  به دارند؛اين دو مجموعه مقررات شأن و جايگاه متفاوتي نسبت به يكديگر            

توانـد   يك در موقعيت و مقـام ديگـري نمـي           اما هيچ  ، كرسي خود خوش نشسته    برحق   ام به كد هر
هـاي    و رويـه هـا  عـرف  عنـوان  بـه توانـد   مـي . ا.م.ت.آيـا مقـررات ق  . مطلوب و مقبول واقع شـود   

 600.ا.م.ر.اي كامل و ارزنده تلقي شود؟ و آيـا ع           اعتبارات اسنادي، مجموعه   زمينهمتحدالشكل در   
 عنـوان   بـه  قابليت آن را دارد كه       كرده، جعل و واگذاري منافع سكوت        چون تقلب و   كه در مباحثي  

 آيا مقرراتي كه به اين درجه كـاربردي و          ،عالوه يك قانون داخلي كاركرد مناسبي داشته باشد؟ به       

                                                           
67."(a)  An issuer that honors a beneficiary's presentation is subrogated to the rights of the beneficiary 
to the same extent as if the issuer were a secondary obligor of the underlying obligation owed to the 
beneficiary …"  

نفع را   براي خود حق رجوع به ذيها بانك بايد توجه داشت كه مباحث مطرح شده در اين گفتار، فارغ از مواردي است كه .68
 گشايش اعتبار بتوانند مبالغ پرداختي را مسترد ،گيرند تا در صورت عدم پذيرش اسناد از سوي متقاضي در اعتبارنامه در نظر مي

 گشايش اعتبار اسنادي، براي پذيرش موجب به اين است كه كميسيون دريافتي آنان ها بانكدر اين موارد، دليل ابرازي . كنند
  :برگرفته از. د كافي نيستريسك عدم مطابقت اسنا

Mugasha- Agasha: "The Law of Letters of Credit and Bank Guarantees", The Federation Press, first 
edition, 2003, p. 234. 
69. Uniform Commercial Code, 2005 Official Text with Comments, op.cit., p. 572. 
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تواند در جايگاه يك قـانون داخلـي          نيازمند دفعات بازبيني بيشتري است، مي      ، بنابراين ،عملي بوده 
 اسـت كـه پاسـخ ايـن سـؤاالت           روشنسرعت مورد اصالح و تجديدنظر قرار گيرد؟         تي و به  راح به

 .منفي است
يـك از دو مجموعـه مقـررات         كه در پي جوابي براي اين سؤال باشيم كه كـدام           صورتي اما در 

 و گشاينده اعتبارات اسـنادي در برابـر يكـديگر،           نفع  ذيدر زمينه تعهدات    . ا.م.ت. و ق  600.ا.م.ر.ع
 محـسوب   ترتر و كارا    اين جهت جامع   و از  استبخشي مناسب براي قانونگذار و بانك ايراني         مالها
  : بايد آن دو را از ابعاد مختلف مورد مقايسه و بررسي قرار دادشود مي

  
   سرعت) الف
  و نفـع   ذيناظر به تعهدات    . ا.م.ت. و ق  600.ا.م.ر.رسد نقاط افتراق مذكور در مقررات ع        نمي نظر  به

مـدت  .  در سرعت انجام عمليات اعتبـار اسـنادي تأثيرگـذار باشـد       ه اعتبار در برابر يكديگر    گشايند
تواند دليلي   براي بررسي اسناد نمي600.ا.م.ر.و پنج روز بانكي در ع    . ا.م.ت.هفت روز تجارتي در ق    

ي  زيرا مهلت بررسـ     تلقي شود؛  600.ا.م.ر.تحت مقررات ع  تر عمليات اعتبار اسنادي      بر انجام سريع  
بنـابراين در  . كنـد   تجاوز نميكاري كه از هفت روز      ، مهلت متعارفي است   .ا.م.ت. ق موجب  بهاسناد  

 ممكن است اين مدت متعارف از پنج روز نيـز           كه در متن تحقيق توضيح داده شدـ      نچناـ    مواردي  
 هـاي اعتبـار    هلت ثابت پـنج روز بـانكي بـراي طـرف          رسد م   مي نظر  به ،در هر حال  . تر باشد  كوتاه

تـر ميـزان سـرعت       بينـي دقيـق    نفع امكان پيش    چرا كه به متقاضي و ذي      تر باشد؛  اسنادي مناسب 
تري در انجام ها اطمينان خاطر بيش دهد و همچنين براي بانك    را مي  عمليات اعتبار اسنادي     ندايفر

  .آورد  به همراه ميعمليات بانكي مربوط
  

 امنيت ) ب
  بـا يكـديگر و بـا متقاضـي گـشايش اعتبـار،           هـا  انـك بدر عرصه روابط حقـوقي      . ا.م.ت.اگرچه ق 

اما در روابط حقـوقي    ، حقوق و منافع آنان انديشيده است جلوگيري از تضييع  منظور  بهتمهيداتي را     
 و از ايـن نظـر       شـود   مـي  اعتبار، مقررات خاصي بـدين منظـور مـشاهده ن          نفع  ذيميان گشاينده و    

  .اند دهكريكسان عمل . ا.م.ت. و ق600.ا.م.ر.ع
 

  هزينه ) ج
 نفـع  ذيدر زمينه تعهدات . ا.م.ت. و ق600.ا.م.ر.رسد وجوه افتراق موجود ميان احكام ع  نمينظر  به
  .بري عمليات اعتبار اسنادي تأثيرگذار باشد  در ميزان هزينه گشاينده اعتبار در برابر يكديگرو
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  درنظر گرفتن حقوق و تعهدات عادالنه ـ د
نظرگـرفتن حقـوق و تعهـدات عادالنـه بـراي             در لحـاظ  از   600.ا.م.ر.عنسبت به   . ا.م.ت.برتري ق 

 بنـد  موجـب  بـه  چرا كـه  ث انتقال اعتبار قابل انكار نيست؛ و گشاينده اعتبار اسنادي در بح    نفع  ذي
قيود و شرايطي كه توسط گشاينده براي انتقال اعتبار در زمان درخواست تعيين             . ا.م.ت. ق 112ـ5

اي در ايـن زمينـه       كه رويـه   صورتي عرف و رويه استاندارد موجود باشد و در        نبايد فراتر از     گردد مي
اين در .  رسدنظر بهوجود نداشته باشد با توجه به شرايط آن مورد خاص، نبايد نامتعارف و نامعقول             

گونه محدوديتي در اين زمينه براي بانك گشاينده در نظر نگرفته             هيچ 600.ا.م.ر.حالي است كه ع   
  .است

 
  ميزان ورود به جزئيات )هـ 

 داراي   اسـت  هـا   و رويـه   هـا  عرفاي از     بدين جهت كه مجموعه    600.ا.م.ر.دانستيم كه مقررات  ع    
متحدالشكل اياالت  ون ملي، همانند قانون تجارت      توان آن را از يك قان      هايي است كه نمي    ويژگي
ي داراي  لي و كـاربرد   دليل طبيعت خاص خود، در مسائل عم        به 600.ا.م.ر. ع . انتظار داشت  ،متحده

اين تدبير از ايـن جهـت كـه بـا     . گونه نيست اين. ا.م.ت.كه ق  حالي  در ،مقررات نسبتاً مفصلي است   
ات اعتبار اسنادي    عملي ضا براي تغيير و پيشرفت در عرصه      هاي عملي و عرفي، ف     سكوت در زمينه  
ضات عملـي نيـز بايـد بـه          اختالفات و تعار   ، اين با وجود . جا بوده است   ب راستي هب باز گذاشته شده  

تواند منجـر بـه رفـع         نمي  دستان بازرگانان  طريقي حل و فصل شود و سكوت و رها كردن آن در           
له نيـز توجـه داشـته و در         ئو شرح رسمي آن به اين مس      . ا.م.ت.ق. خود به خودي اختالفات گردد    

رات مـافوق،   موارد متعدد، حل مسائل را به قواعد ديگري چون اصول كلي حقوقي، قواعـد و مقـر                
هـاي متحدالـشكل      و رويـه   هـا  عـرف  ي عملي و چنانكه صريحاً آمده اسـت       ها حقوق عرفي، رويه  
 اعتبارات اسنادي در مقايـسه      در زمينه . ا.م.ت.اگرچه مقررات ق   70.اند  ارجاع كرده اعتبارات اسنادي   

 600.ا.م.ر. ع  بنـد و   18داراي  . ا.م.ت. ق 5كه مـاده    چنان( ظاهراً مختصر و كلي است       600.ا.م.ر.با ع 
هـاي    و رويـه   هـا  عـرف  واقعيت اين است كه قانونگذار امريكـايي از وجـود            ) ماده است  38داراي  

 او نه تنهـا بـه كمـك آن از           . است به عمل آورده  متحدالشكل اعتبارات اسنادي نهايت استفاده را       
 تكميـل و    رمنظـو   بـه . ا.م.ر.هـاي ع    بلكه از تمام قابليت    ورزيده،دن مقررات خود اجتناب     كريم  حج

  .ده استكر برداري بهره. ا.م.ت.غناي ق
 بـه تهيـه و   و كشف زواياي نـاقص و مـبهم آن       . ا.م.ر.رو گذاشتن مقررات ع     با پيش  ،عالوه  به

 آنچـه از    . اعتبارات اسنادي براي كشور خود نائـل آمـده اسـت           تري در زمينه    تدوين مقررات كامل  
 وجـود   ي بـه اتكـا    5آيد آن است كه مـاده        يبرم. ا.م.ت.مطالب و قرائن موجود در شرح رسمي ق       

 مقـررات    چنانكـه مطالعـه شـد      .ده اسـت  نكـر لي  خود را درگير تدوين مقررات مفصل عم      . ا.م.ر.ع
                                                           

70. Ibid., p. 584, No. 2.  
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 مفـصل بـه ايـن       طور  به. ا.م.ر.كه ع  حالي در زمينه انتقال اعتبارات بسيار مختصر است در       . ا.م.ت.ق
ن را بـه قـوانين ملـي واگـذار      آ. ا.م.ر.ه ع در مقابل، در مورد واگذاري عوايد كـ       . مهم پرداخته است  

 يـا در بحـث تقلـب كـه           بـه ايـن موضـوع را ضـروري ديـده اسـت             توجه بيشتر . ا.م.ت. ق نموده
ـ           ئ با يك حكم به اين مس      600.ا.م.ر.ع ه مقـررات داخلـي     له پايان داده و احقاق حـق متقاضـي را ب

. سـاخته اسـت    را برطـرف     تطور دقيـق و روشـن ابهامـا         به خألبا درك اين    . ا.م.ت.قواگذاشته،  
عل تأييد كرده و    را در بحث تقلب و ج     . ا.م.ر. نگارنده اين موضع ع    71چه بعضاً گفته شده   برخالف آن 

كند و قوانين و مقـررات       له به نظم عمومي كشورها ارتباط پيدا مي       ئجا كه اين مس   معتقد است از آن   
توانـد حركـت    دراين زمينـه نمـي  . ا.م.ر.گردد، دخالت بيشتر ع    مربوط به آن از قواعد آمره تلقي مي       

   72. و چه بسا همانند ساير مقررات خود از مقبوليت عام برخوردار نگرددباشداي  شايسته
 رياوفنـ  كـه در عـين اختـصار، اسـتفاده از            انـد   شدهنحوي تهيه و تنظيم      به. ا.م.ت.مقررات ق 

بنـدهاي  (گيرنـد   يمـ  بـر  الكترونيك را نيز در عمليـات اعتبـار اسـنادي بـه رسـميت شـناخته و در               
الحاقيـه  « مقررات مجزايـي را تحـت عنـوان          600.ا.م.ر.كه ع  حالي ، در )104ـ  5 و   14»الف«102ـ  5

 عنـوان   بـه گرفته است و آنچه اتـاق بازرگـاني          نظر  بدين منظور در   73» الكترونيك اسناد  براي ارائه 
تـري   ررات مفـصل  مقـ  از اين جهت نيز مجموعـه        ،دهكرورد اعتبارات اسنادي منتشر     در م . ا.م.ر.ع

  .است
بـرداري كامـل از      الگوي مناسبي براي قانونگذار ايراني از جهت بهره       . ا.م.ت.رسد ق   مي نظر  به

  .استو در عين حال تكميل آن . ا.م.ر.ع

 
، »مطالعه تطبيقي در مورد قاعده تقلب و معيار آن در حقـوق اعتبـارات اسـنادي   « . پي. روسـ ايكس، بوكلي .  گائو ـ انگ ي .71

  .321ص ، 1386، 36ترجمه ماشاءاهللا بناءنياسري، مجله حقوقي، ش
ـ  بـين هـاي   وع اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه   تقلب در معامالت موض   «:  ه شود به  ع جهت مطالعه نظر موافق مراج     .72 ، »يالملل

   .66ص ، 1363، 2ترجمه محسن محبي، مجله حقوقي، ش
73. e- UCP 
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