اسناد بينالمللي
مقررات و رويههاي متحدالشكل
اعتبارات اسنادي

اشاره
ها
هدامات ا ه
هرين ااه
هه متمته
 .1از جمله
بازرگاني بينالمللي

)(I.C.C

تيهه و

هدوين

مقههررات و رويههههاي متحدالشههكل بههراي
ابزار هاي مخت لف
كههه يكههي از

جارت بينالمل لي ميبا شد

نتهها «مقههررات و رويههههاي

متحدال شكل اعت بارات ا سنادي» بانكي ا ست.
اين مقررات اول بار در سال  3311جمه

وري

و مدون گرديد و سپس براساس نيازهاي ناشي
از

وسهه ه و

حههول

جههارت و بانكههداري

بينالمللي ،يكبار در سال  3391و بار ديگر
در سال  3391مورد اصالح ارار گرفت.

خهرين

جديدنظر در مقهررات مهوكور در سهال 3391
انجام شده و از اول اكتبر  3391الزماالجهرا
گرديههده اسههت و اكرههر اريهها بههه ا

هها

بانكتاي كشورهاي مختلف ه بهصورت ان رادي
يا دستهجم ي ه به

ن پيوستهاند و هماكنون

اسناد بينالمللي
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مورد ا جراي

ن تا ا ست .م قررات ف لي به

«نشهههريه شهههماره  144ا ههها

بازرگهههاني

ً
بينالمل لي» ن يز م شتور ا ست و اخت صارا
" "U.C.P.ناميده ميشود.
هران،
 .3در ايه

هي از
هال  3111ب ضه
ها سه
ه

بانك تاي ك شور به صورت ان رادي به م قررات
موكور پيو سته بود ند ،و لي در ا ين

سال

كانون بانك تاي مو ات ،م قررات ياد شده را
صههويا نمههود و الحهها
بانك تاي ايرا ني به
ا عالم دا شت .در

دسههتهجم ي كليههه

ً به ا ا
ن را ر سما

مورد م قررات ف

شوراي عالي بانكتها در
( 3191اول اكتبر )3391

هاري

لي ن يز

 3مترمهاه

ن را مورد

أييهد

ارار داد و به كل يه بانك تاي ك شور ا بالغ
ن مود كه رعا يت و ا جراي ا ين م قررات از
همان

اري

الزامي است.

 .2اعتبار اسنادي ،متداول رين ابهزار
پردا خت در ارارداد هاي بينالمل لي خر يد و
فروش كاال و خدمات ا ست .گ ت گو از او صاف،
شرايط ،عمل كرد و ن يز مشخ صات و اح كام و
باالخره ماه يت ح قواي
ح قو

ن از جم له مبا حث

جارت بينالمل لي يا ح قو

بان كداري

بينالمللي است .اما الزم است همين اندازه
در مورد ارزش و كاربرد حقواي اين مقررات
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گ ته شود كه اوالً ،ا لزام بانك تاي ع ضو به
رعا يت م قررات
خصوصي بين
مقههررات

موكور ،نا شي از

ارارداد

نتا است كه با الحا

و ابول

وسههط ايشههان من قههد ميگههردد

بنابراين چون دولتتا نقشي در
صههويا

نظيم و يا

ن ندارنههد ،نبايآههتي

ن را بهها

ً،
عتدنا مه بينالمل لي ا شتباه كرد .ثان يا
ا ين م قررات

با

اانون

ماهوي

اعت بار ا سنادي مت اوت ا ست

حاكم

بر

ز يرا برح آا

اين كه ال مرو داخ لي (روا بط بين متقا ضي
اعت بار و با نك بازكن نده)

ن

مورد ن ظر

با شد ،يا ال مرو بينالمل لي (روا بط بين
بانك كارگزار يا بانك بازكننده اعتبار و
ذين هه ) و يهها مجموعههه اعتبههار اسههنادي
بهعنوان مكانيآم واحد ،اانون حاكم بر
نيز فر

ن

ً موكول به اين
خواهد كرد و عمد ا

ا ست كه اوا عد حل

ارض و ساير ا صول و

موازين ح قواي ذير بط چه اات ضايي دا شته
با شند و سرانجام اانون داخ لي كدام ك شور
حاكم دان آته شود .بهاين

ر يا ،پس از

هار
هر اعتبه
هاكم به
هاهوي حه
هانون مه
هافتن اه
يه
اسههنادي ،مقههررات رويههههاي متحدالشههكل
بهعنوان ارارداد بين طرفين يا دستكم عرف
و رو يه م آلم حاكم بر مو ضوع،

يينكن نده

اسناد بينالمللي
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شرايط و ن يز ح قو

و

تدات هر كدام از

طرفين اعتبار اسنادي خواهد بود.
الزم به

وكر ا ست كه م قررات ياد شده،

متن فارسي رسمي ندارد و متن انگليآي مالك
عمههل اسههت.
ميفرماي يد

رجمههه فارسههي كههه مالحظههه
و سط با نك مر كز جم توري ا سالمي

ايران صورت گرفته است.
م.م.
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مقررات و تعاريف كلي
ماده يك :ا ين م قررات در مورد كل يه
اعتبارات اسنادي ،و در حدودي كه مراعات
ن مي آر ا ست ،در مورد اعت بارات ا سنادي
ضمانتي ) ، (Stand-dyاجرا ميشود و رعايت

ن

براي همه طرفتاي ذيربط الزامي است ،مگر
اين كه

ً مورد
ر يا دي گري صريحا

وا فق

ارار گرفته باشد .مراعات اين مقررات در
هر اعت بار ا سنادي از طر يق درج م ادي
بر اين كه اعت بار م طابق م قررات

دا ير

متحدالشكل اعتبارات اسهنادي سهال ،3391
هها
ههماره  144ا ه
ههريه شه
نشه

ههاني
بازرگه

بينالمللي ،افتتاح شده ،ملحوظ ميگردد.
ماده دو :از د يدگاه ا ين م قررات،
ا صطالحات «اعت بار (اعت بارات) ا سنادي» و
«اعت بار (اعت بارات) ا سنادي ضمانتي» كه
در اين جا بهكار رف ته و از ا ين پس ف قط
اعت بار (اعت بارات) خوا نده مي شوند ،به
هرگو نه
اطال

ر ي بات،

حت هر نام و مشخ صات،

ميشود كه بهموجا

ن يك بانك (بانك

بازكننههده اعتبههار) بنابههه درخواسههت و
م طابق د ستور يك م شتري (متقا ضي اعت بار)
مو ظف مي شود

ا در مقا بل ارا ئه ا سناد
اسناد بينالمللي
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م ين و م شروط بر اين كه شرايط و م قررات
اعتبار رعايت شده باشند:
 .3پرداختي را به شخص ثالث (ذين

)

يهها بههه حوالهههكرد او انجههام دهههد يهها
برا تههاي كشههيده شههده

وسههط ذين هه

را

پرداخت نموده يا ابولينويآي نمايد ،يا،
 .1به بانك ديگري اجازه دهد كه اين
پردا خت را ان جام د هد ،يا چ نين بروا ي
را پرداخت ،ابول ،يا م امله كند.
ً م هامال ي
ماده  :2اعتبارات ،ماهيتا
جدا از

ارارداد( هاي)

فروش

يا

ساير

ارارداد( هايي) ه آتند كه ا ين اعت بارات
مبت ني بر

ن تا ا ست و ارارداد هاي مب ناي

اعت بار به هيچو جه ار باطي به بانك تا
نداشههته و

تههدي بههراي

نتهها ايجههاد

نمينما يد ،ح تي ا گر در اعت بار هرگو نه
اشارهاي به اين اراردادها شده باشد
ماده چهار :در عمليات اعتبار ،كليه
طرفتاي ذيربط اسناد را م امله مينمايند
و نه كاال ،خدمات و يا ساير عملكرد هايي
كه اسناد مر بط با

نتا است.

ماده پنج :د ستورات مربوط به افت تاح
اعتبههارات ،خههود اعتبههارات ،دسههتورات
مربوطبههه هرگونههه
362



اييههرات در شههرايط

مجلة حقوقي  /شمارة هفتم

اعت بار ،و

خود

اي يرات با يد كا مل و

دايق باشد.
بههههمنظور اجتنهههاز از ابتهههام و
سوء

اهم ،بانك تا با يد

ا

س ي كن ند

د ستوردهنده از گنجا ندن جزئ يات بيش از
حد در اعت بار

يا در

اي ير

شرايط

ن

احتراز نمايد.
ااده ش ا  :ذين ه
ما

هيچ
هار در هه
اعتبه

موردي نمي وا ند ن آبتبه روا بط اراردادي
مو جود م يان بانك تا،

يا م يان متقا ضي

اعت بار و با نك بازكن نده اعت بار ح قي
براي خود اائل شود.
انواع اعتبارت و چگونگي ابالغ آنها
ماده هفت:
الف .اعتبارات ممكن است:
 .3اابل برگشت ،يا،
 .1غيراابل برگشت ،باشند.
ز .بنههابراين ،در

مههامي اعتبههارات

هل
هه اابه
هد كه
هخص نماينه
هوح مشه
هد بهوضه
بايه
برگشتند يا غيراابل برگشت.

اسناد بينالمللي
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ج .در صههورت فقههدان چنههين
اعتبار اابل برگشت

صههريحي،

لقي خواهد شد.

ماده ه شت :اعت بار مم كن ا ست

و سط

با نك دي گري (با نك ابالغكن نده) به ذين
ابههالغ شههود ،بههدون اينكههه بههراي بانههك
ابالغكن نده
هر حال،

تدي اي جاد گردد

ا ما به

ن با نك با يد د ات م قول براي

رسيدگي به اصالت ظاهر اعتباري كه

ن را

ابالغ ميكند ،مبوول دارد.
ماااده ناا  :الههف .بانههك بازكننههده
اعت بار مي وا ند اعت بار اا بل برگ شت را
در هر ز مان و

بدون ا طالع اب لي ذين

ايير داده و يا باطل نمايد.
ز .به هرحال ،بانك بازكننده اعتبار
ملزم است به:
 .3بازپرداخت وجه به ش به خهود يها
با نك دي گري كه اعت بار اا بل برگ شت ج تت
پردا خت د يداري ،ا بولي يا م ام له به او
ار جاع گرد يده و ش به يا با نك مز بور،
پيش از دريا فت هرگو نه ابال غي مب ني بر
اييههر يهها ابطههال اعتبههار ،نآههبت بههه
هل
هه در مقابه
ها م امله
هولي يه
هت ،ابه
پرداخه
ا سناديكه صورت ظاهر
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ن تا با م قررات و

مجلة حقوقي  /شمارة هفتم

شرايط اعتبار مطابقت داشته ،اادام كرده
است.
 .1بازپرداخت وجه به ش به خود و يا
با نك دي گري كه اعت بار اا بل برگ شت ج تت
پردا خت مدتدار به او ار جاع گرد يده و
ش به

پيش از دريا فت

يا با نك مز بور،

اي ير يا اب طال

هرگو نه ابال غي مب ني بر

اعتبار ،نآبتبه پويرفتن اسنادي كه صورت
ظاهر

ن تا با م قررات و شرايط اعت بار

مطابقت داشته ،اادام كرده است.
ماااده ده :الههف .اعتبههار غيراابههل
برگ شت

تد اط ي با نك بازكن نده اعت بار

است ،مشروط به اينكه اسناد م ين شده در
اعت بار ارا ئه گرد يده و شرايط و مواد
اعتبار نيز مراعات شده باشد:
 .3اگر در اعتبار ،پرداخهت ديهداري
هده،
هرر شه
مقه
پرداخت

هيله
ها وسه
هردازد يه
ن را بپه

ن را فراهم كند.

 .1اگر در اعتبار ،پرداخهت مهدتدار
مقرر شده،

ن را در

مندرجات اعتبار اابل
نما يد

اري (هايي) كه طبق
يين است ،پرداخت

يا و سيله پردا خت

ن را

فراهم

سازد.

اسناد بينالمللي
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 .1چنانچه در اعتبهار ،ابولينويآهي
بروات م قرر

شده با شد با نك بازكن نده

اعت بار باي آتي بروات ك شيده شده
را

ذين

كه برا

و سط

ه چنانچه در اعتبار مصرح است
تا با يد ع تده با نك بازكن نده

باشد ه ا بول نما يد ،و ا گر اعت بار

صريح

دارد كه بروات به ع تده متقا ضي اعت بار
يا هر برواتگ ير م شخص دي گري ا ست ،با يد
مآئوليت ابولي نويآي و پرداخت

ن را در

سررسيد بهعتده بگيرد.
 .1چنانچههه در اعتبههار« ،م املههه
اسناد» مقرر شده باشد ،بايد بدون رجوع
هانوني
هدگان اه
ها دارنه
هتا يه
هرات كشه
هه به
به
بروات ،ن آبتبه پردا خت برا تاي د يداري
يا مدتدار ك شيده بهو سيله ذين

برع تده

متقا ضي اعت بار ،يا هر براتگ ير م شخص
هار)
هده اعتبه
هك بازكننه
ههجز بانه
هر (به
ديگه
اادام نمايد ،يا

ر يا م امله اسناد را

وسط بانك ديگري بدهد ،و چنانچه م امله
ً به
اخ ير صورت نگ يرد ،خود رأ سا
نآبتبه پرداخت

فو

ر يا

ن اادام كند.

ز .واتي بانك بازكننده اعتبار بانك
ديگههري را مجههاز مههيدارد و يهها از او
درخواست ميكند كه اعتبار غيراابل برگشت
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أييههد كنههد و بانههك اخيههر نيههز

او را

اعتبار را
منزلههه

أييد مينمايد ،اين

أييد به

تههد اط ههي ايههن بانههك (بانههك

هر
هالوه به
هده) هه عه
أييدكننه

هك
هد بانه
ته

بازكننده اعتبار ه خواهد بود ،مشروط به
اينكه اسناد

يين شده در اعتبار ارائه

گرد يده و م قررات و شرايط اعت بار ن يز
مراعات شده باشد:
 .3اگر در اعتبار ،پرداخهت ديهداري
م قرر شده،
پرداخت

ن را ب پردازد و يا و سيله

ن را فراهم سازد.

 .1اگر در اعتبار ،پرداخهت مهدتدار
مقرر شده،

ن را در

اري (هايي) كه طبق

مندرجات اعتبار اابل
نما يد

يين است ،پرداخت

يا و سيله پردا خت

ن را

فراهم

سازد.
 .1چنانچه در اعتبهار ،ابولينويآهي
بروات م قرر شده با شد ،با نك بازكن نده
اعت بار باي آتي بروات ك شيده شده
ذين

را

و سط

ه چنانچه اعتبار مصرح است كه

برا تا بايد عتده بانك

أييدكننده باشد

ه ا بول نما يد ،و ا گر اعت بار م صرح ا ست
كه برات بايد عتده متقاضي اعتبار يا هر
براتگ ير م شخص دي گر با شد ،با يد م آئوليت
اسناد بينالمللي
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هت
هولي و پرداخه
ابه

هه
هيد به
ن را در سررسه

عتده بگيرد.
 .1چنانچه در اعتبار ،م امله اسناد
شده با شد ،با يد

م قرر

بدون ر جوع

به

براتك شتا و يا دار ندگان اانوني بروات،
نآههبتبه م املههه برا تههاي ديههداري يهها
برعتده

مدتدار كشيده شده بهوسيله ذين

با نك بازكن نده اعت بار يا ع تده متقا ضي
اعتبار يا هر براتگير مشخص ديگر ( بهجز
بانك

أييدكننده) ،اادام نمايد.

ج .ا گر با نك بازكن نده اعت بار با نك
ديگههري را مجههاز مههيدارد و يهها از او
درخوا ست مينما يد كه اعت باري را
ك ند ،و لي با نك اخ ير حا ضر به
نبا شد ،با يد بدون

أي يد

أي يد

ن

أخير مرا ا را به

بانك بازكننده اعتبار اطالع دهد .چنانچه
با نك بازكن نده اعت بار
در م جوز

يا

قا ضاي

ر يا دي گري را

أي يد

خود

صريح

نكههرده باشههد ،بانههك ابالغكننههده بههدون
ا فزودن

أي يد خود ،اعت بار را به ذين

ابالغ خواهدكرد.
د .ا ين

تدات

هك
هده ،بانه
بازكننه
و جود) و ذين
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بدون مواف قت با نك
هورت
هده (درصه
أييدكننه

 ،اا بل

اي ير و اب طال

مجلة حقوقي  /شمارة هفتم

ني آت .ابولبخ شي از
يك ابالغيه واحد

اي ير شرايط كه در

مده باشد ،بدون موافقت

همه طرفتاي فو الوكر اابل اعمال نيآت.
ماده يازده :ا لف .در ه مه اعت بارات
بايآتي بهوضح مشخص شده باشد كه است اده
از

ن تا از طر يق پردا خت د يداري مي آر

ههق
هها از طريه
ههدتدار ،و يه
هها مه
ههت يه
اسه
ابولينويآي يا م امله اسناد است.
ز .در كل يه اعت بارات با يد يك با نك
(بانههك كههارگزار) جتههت پرداخههت (بانههك
پرداختكننههده) يهها ابولينويآههي بههروات
هناد
هه اسه
ها م امله
هده) يه
هك ابولكننه
(بانه
هر
هود ،مگه
هخص شه
هده) مشه
هك م املهكننه
(بانه
اين كه اعت بار ا جازه م ام له ا سناد

و سط

هر بانكي (بانك م املهكننده) را بدهد.
ج .جز در مواردي كه با نك كارگزار
ها
هده يه
هك بازكننه
هان بانه
همه
اعتبههار اسههت،

هده
أييدكننه

يههين بانههك كههارگزار

بهو سيله با نك بازكن نده اعت بار هيچگو نه
تههدي بههراي بانههك كههارگزار نآههبتبه
پردا خت ،ابولينوي آي يا م ام له ا سناد
ايجاد نميكند.

اسناد بينالمللي
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يين

د .با نك بازكن نده اعت بار با

يك بانك ديگر بهعنوان بانك كارگزار ،يا
دادن ا جازه م ام له ا سناد به يك با نك
ديگر يا مجاز داشتن و يا درخواست از يك
بانك براي

أييد اعتبار ،به اين بانكتا

اجازه ميدهد كه بنابه مورد ،اسناد را ه
چنان چه

صورت

ظاهر

ن تا

با م قررات و

شرايط اعت بار مطاب قت دار ده پردا خت،
يا م ام له كن ند ،و با نك

ابولينوي آي

بازكن نده اعت بار مت تد ا ست كه م طابق
م اد ا ين م قررات به با نك مز بور پو شش
بدهد.
ماااده دوازده :الههف .واتههي بانههك
له

بازكن نده اعت بار از طر يق م خابرات

) (Teletransmissionبههه بانههك ديگههري (بانههك
ابالغكن نده) د ستور ميد هد كه اعت بار يا
هرايط
هر در شه
اييه

هد و
هالغ نمايه
ن را ابه

أييد يه كت بي را مدرك ا صلي ا ست اده از
اعت بار

يا

اي ير

شرايط اعت بار

ارار

ً
ميد هد ،باي آتي جم له «جزئ يات مت اا با
ار سال مي شود» ( يا جمال
اينكه

أييديه كتبي ،مدرك اصلي است اده

از اعت بار يا
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در پ يام اول يه گنجا نده شده با شد .با نك
بازكن نده اعت بار با يد مالك ا صلي اعت بار
يا

اي ير شرايط

ن را بدون

أخير براي

بانك ابالغكننده ارسال دارد.
ز .هر گاه در پ يام ار سالي از طر يق
هابرات
مخه

ً
هات مت اابها
هه «جزئيه
هه جمله
له

ارسال ميشود» (يا جمال ي مشابه) گنجانده
ن شود ،و يا اين كه اظ تار ن شده با شد كه
ها
هار و يه
هت اده از اعتبه
هلي اسه
هدرك اصه
مه
ايير شرايط اعتبار،
ه مان پ يام م خابره

أييديه كتبي است،
شده

بهعنوان

ا صلي ا ست اده از اعت بار و
شرايط

ن

يا

مدرك
اي ير

لقي خواهد شد.

ج .چنان چه با نك بازكن نده اعت بار،
پ يام ار سالي بهو سيله م خابرات

له را

مدرك ا صلي ا ست اده از اعت بار بشنا سد،
بايد بهوضوح مشخص كند كه اعتبار مطابق
مقههررات متحدالشههكل اعتبههارات اسههنادي
 ،3391نشريه شهماره  144ا ها

بازرگهاني

بينالمللي ،باز شده است.
د .وا تي

بانكي از

بانك تاي دي گر
ذين

خدمات با نك

يا

براي ا بالغ اعت بار

به

ا ست اده ميك ند ،با يد براي

اسناد بينالمللي
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شرايط اعت بار ن يز از

در

خدمات ه مان

بانك(ها) است اده كند.
هه  .بانك تا م آئول هرگو نه عواابي
خواهند بود كه ناشي از عدم متاب ت
از روشتاي مقرر در بندهاي فو

نان

است.

ماده سيزده :وا تي به بانكي د ستور
داده ميشههود كههه اعتبههاري را افتتههاح،
أي يد يا ا بالغ نما يد كه از ن ظر شرايط
اعت بار م شابه با اعت باري ا ست كه ابالً
افت تاح ،أي يد يا ا بالغ ن موده (اعت بار
م شابه) ،و اعت بار اب لي م شمول

اي ير

شرايط بوده ا ست ،فرض بر ا ين ا ست كه
ديگر اعتبار مشابه مشمول چنين

اييرا ي

ني آت ،م گر اين كه د ستورات بهو ضوح حاكي
از شمول

اي ير شرايط بر اعت بار م شابه

ن يز با شد .بانك تا با يد س ي نماي ند از
صدور دستورا ي مبني بر افتتاح،

أييد و

ابالغ اعتبار با اين روش احتراز شود.
ماده چ تارده :هر گاه د ستورات ر سيده
براي افت تاح،

أي يد ،ا بالغ و يا

اي ير

شرايط يك اعتبار نااص يا غيرروشن باشد،
با نك د ستورگيرنده مي وا ند بدون ا بول
م آئوليت و ف قط بهعنوان ا طالع ،مرا ا را
به ذين
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صورت افت تاح،

أي يد ،ا بالغ

اي ير

يا

شرايط داده مي شود كه اطال عات الزم وا صل
شده و با نك مز بور در

ماده

ن هن گام

انچام چنين دستورا ي باشد .بانكتا بايد
هال
هت ارسه
هوت واه
هدون فه
هات الزم را به
اطالعه
نمايند.
تعهدات و مسئوليتها
ماده

پانزده :بانك تا با يد كل يه

ا سناد را با د ات م قول ر سيدگي نماي ند
ا اطمي نان حا صل كن ند كه صورت ظاهر
ن تا با شرايط و م قررات اعت بار مطاب قت
دارد .ا سنادي

كه

صورت

ظاهر

با

ن تا

ي كديگر مت نااض با شد ،بهعنوان ا سنادي
شناخته خواهند شد كه صورت ظاهر

نتا با

شرايط و مقررات اعتباط مطابقت ندارد.
ماده شانزده :ا لف .وا تي با نك م جاز
در مقا بل ا سنادي

كه

صورت

ظاهر

ن تا

منطبق با شرايط و مقررات اعتبار ميباشد
پرداخ تي را ان جام يا
مدتداري را

تد به پردا خت

ق بل نما يد يا ا سنادي را

ابولينويآي و يا م امله نمايد ،ظرفي كه
چ نين م جوزي را داده م لزم ا ست به بانكي
اسناد بينالمللي
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تههد

كههه پرداخههت را انجههام داده يهها

ها
هي ،يه
ها ابولينويآه
هدتدار ،يه
هت مه
پرداخه
م ام له ن موده ا ست ،پو شش بد هد و ا سناد
حويل بگيرد.

را

ز .چنان چه هن گام و صول ا سناد ،با نك
بازكن نده اعت بار

شخيص د هد

صورت

كه

ظاهر ا سناد با شرايط و م قررات اعت بار
ً براساس
منطبق به نظر نميرسد بايد صرفا
خود ا سناد
را

صميمي بگ يرد كه

حو يل بگ يرد يا

يا ا سناد

ن تا را رد ك ند و
نتا با شرايط

ادعا نمايد كه صورت ظاهر

و مقررات اعتبار مطابقت ندارد.
ج .بانههك بازكننههده اعتبههار متلههت
قولي ج تت ر سيدگي

م

صميم درخ صوص
نتا ،مطابق

به ا سناد و ا خو

حو يل گرفتن يا رد كردن
نچه در بند ابل گ ته شد،

خواهد داشت.
صميم

د .اگر بانك بازكننده اعتبار

بگ يرد كه ا سناد را ن پويرد ،با يد بدون
فوت وات ،مرا ا را از طريق مجازات
و در

صورت

وسيله سري

عدم دستر سي

به

ن،

به

له،
هر

ديگر ،به بانكي كه اسناد را

ار سال دا شته (با نك فر ستنده ا سناد) ه و
ً از ذين هه
چنانچههه اسههناد را مآههتقيما
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ه اطالع دهد .در

دريافت كرده به ذين

ا ين اطالع يه با يد مااير تايي كه بهموجا
ن بازكن نده اعت بار ا سناد را نپويرف ته
ذكر گردد و اطالع داده شود كه

يا اسناد

را در اخت يار ارائهده نده نزد خود ن گه
دا شته يا

ن تا را به ارائهكن نده ( كه

بنا به مورد مم كن ا ست با نك فر ستنده يا
ذين

ميدارد .در ا ين

با شند) م آترد

صورت ،با نك بازكن نده اعت بار حق دارد
اد عاي ا سترداد هر پردا خت ان جام شده را
از بانك فرستنده بنمايد.
هه .چنان چه با نك بازكن نده اعت بار
مطابق م اد بند (ج) و (د) فو
و

عمل نكند

يا ا سناد را در اخت يار ارائهده نده

نگ تداري ننما يد يا به وي م آترد ندارد،
با نك بازكن نده اعت بار دي گر حق اد عاي
هدم
عه

هواد
هرايط و مه
ها شه
هناد به
هابق اسه
طه

اعتبار را نخواهد داشت.
و .ا گر با نك فر ستندة ا سناد،

و جه

بانههك بازكننههده اعتبههار را بههه وجههود
مااير تايي در ا سناد ج لا نما يد و يا
با نك مز بور را مط ل

سازد كه به خاطر

هت،
ها پرداخه
هن مااير ته
ايه

هت
هد پرداخه
ته

مدتدار ،ابولينوي آي ،يا م ام له ا سناد
اسناد بينالمللي
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را در مقابل اخو

أمين انجام داده است،

با نك بازكن نده اعت بار از ا ين ل حاظ از
هيچيك از

تدات ناشي از اين ماده مبري

نخوا هد شد .ا ين نوع
ف قط مر بوط ا ست

تدات و

به روا بط م يان با نك

فر ستنده ا سناد و طر في كه
يا

أمي نات

تد را

ق بل

أمينات را فراهم نموده است.
تد يا

ماده هفده :بانكتا هيچگونه

هحت،
هت ،صه
هكل ،ك ايه
هبتبه شه
هئوليتي نآه
مآه
اصالت ،ج لي يا اانوني بودن هيچ يك از
ا سناد و همچ نين هرگو نه شرايط ع مومي و
يا خصوصي مندرج يا الحا

شده به اسناد

ندار ند .همچ نين ن آبتبه مشخ صات ،م قدار،
حو يل،

وزن ،كي يت ،و ض يت ،ب آتهبندي،

ارزش يا و جود كاال هايي كه در ا سناد ا يد
شده و ن يز ن آبتبه ح آن ن يت يا اع مال و
يا ا صور ،و

يا ن آبتبه اعت بار

مالي،

ههتندگان،
ههت فرسه
هها موا يه
ههرد و يه
عملكه
حملكن ندگان ،بي مهگران كاال يا هر شخص
ديگههري كههه باشههد ،هي گونههه

تههد يهها

مآئوليتي به عتده نميگيرند.
ماده هي جده :بانك تا هيچگو نه

تد

هي از
ها ناشه
هبتبه عوااه
هئوليتي نآه
ها مآه
يه
أخير و يا م قود شدن هر نوع پ يام،
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نا مه يا سند ،در جر يان ار سال و همچ نين
أخير ،ما لوط بودن يا هر نوع ا شتباه
ديگري كه در مخابرات

له رخ دهد بهعتده
ها
هد يه
ته

هه
ها هيچگونه
هد .بانكته
نميگيرنه

مآههئوليتي در رابطههه بهها اشههتباهات در
رج مه يا

آير ا صطالحات ف ني به ع تده

نميگير ند و ا ين حق را براي خود مح وظ
رجمه

ميدارند كه شرايط اعتبار را بدون
ارسال نمايند.

تد

ماده نوزده :بانك تا هيچگو نه
يا مآئوليتي نآبتبه اثرات ناشي از
ف ال يت

ن تا

كه

واف

به ع لت م شيت ال تي،

شوز ،اغت شاش داخ لي ،شورش ،ج نگ يا هر
علت ديگري كه خارج از كنترل
و يا به دليل اعتصاز يا
پيش

نان باشد

طيل محل كار

يد ،بهع تده نميگير ند .بانك تا ،پس

از شههروع ف اليههت مجددشههان هيچگونههه
م آئوليتي ن آبتبه

تد پردا خت مدتدار،

هه
ها م امله
هي يه
هت ،ابولينويآه
پرداخه
ههول دوره
ههه در طه
ههارا ي كه
اعتبه
ف اليت ،مدت

هت
حه

ههف
واه

ن تا منق ضي گرد يده ،بهع تده

نخواه ند گر فت م گر اين كه چ نين ا جازهاي
بهوضوح به

نان داده شده باشد.

اسناد بينالمللي
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ماده بي ست :ا لف .بانك تايي

كه در

ا جراي د ستورات متقا ضي اعت بار از خدمات
با نك يا بانك تاي دي گر ا ست اده ميكن ند،
ا ين ع مل را

به ح آاز و م آئوليت

شخص

متقاضي اعتبار انجام ميدهند.
ز .بانكتههها هيچگونهههه

تهههد يههها

مآئوليتي در مورد عدم اجراي دستورا يكه
بههه بانههك ديگههري دادهانههد ،بهعتههده
ح تي ا گر خود در انت خاز با نك

نميگير ند

مزبور اادام كرده باشند.
ج .متقاضي اعتبار مكلف به
كليههه

ب يت از

تههدات و مآههئوليتتاي ناشههي از

اوانين و

عرف

خارجي و ن يز م لزم

به

جبران خآارا ي است كه بانكتا به مناسبت
اين ابيل اوانين و عرف متحمل ميشوند.
ماده بي ست و يك :ا لف .هر گاه با نك
بازكن نده اعت بار به با نك پرداختكن نده،
ابوليده نده يا م املهكن نده ا سناد روي
ش به يا ادارهاي از خود و يا روي يك
با نك ثا لث ( كه از ا ين پس

ن تا را

حت

ع نوان با نك پو ششدهنده نام خواهيم برد)
پو شش بد هد ،باي آتي د ستورات

يا م جوز

صحيح مربوطبه پوشش را در زمان مناسا به
با نك پو ششدهنده ا بالغ ن موده و از م شروط
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كهههردن پرداخهههت بهههه اينكهههه بانهههك
درخواستكننده بايد براي بانك پوششدهنده
رعا يت شرايط و م قررات اعت بار را گواهي
نمايد ،خودداري كند.
ز .چنان چه با نك پو ششدهنده ،پردا خت
را ان جام ند هد ،با نك بازكن نده اعت بار
از هيچيك از

تدات خود مبري نخواهد شد

ً نآبتبه پرداخت مزبور اادام
و بايد رأسا
نمايد.
ج .هر گاه با نك پو ششدهنده ،پردا خت
و جه را

با او لين درخوا ست ( يا م طابق

هين و
هار م ه
هه در اعتبه
نچه

هده)
هق شه
وافه

هار
هده اعتبه
هك بازكننه
هد ،بانه
هام ندهه
انجه
م آئول و مت تد ج بران هرگو نه م ناف

لف

شههدهاي اسههت كههه بانههك پرداختكننههده،
ابههولينويآههي يهها م املهكننههده متحمههل
ميشود.
اسناد
ماااده بيساات و دو :الههف .در كليههه
د ستورات مربوط به افت تاح اعت بارات ،خود
اعتبههارات و نيههز در كليههه دسههتورات
هه
مربوطبه

هود
هار و خه
هرايط اعتبه
هر شه
اييه

ً ا سناديكه در ا بال
اي يرات ،با يد داي قا
اسناد بينالمللي
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ارا ئه

ن تا پردا خت ،ا بولي يا م ام له

صورت ميگيرد ،مشخص شده باشد.
ز .ا صطالحا ي از اب يل «در جه اول»،
«م شتور»« ،ذي صالح»« ،م آتقل»« ،ر سمي» و
مشههابه

ن نبايههد در مههورد صههادركننده

هتي
هار ميبايآه
ههموجا اعتبه
هه به
هنادي كه
اسه
ارائه شوند ،بهكار رود .هرگاه اين ابيل
ا صطالحات در شرايط اعت بار گنجا نده شود،
بانك تا ا سناد مر بوط را به ه مان صورت
ارا ئه شده ا بول خواه ند كرد ،م شروط بر
اين كه صورت ظاهر

نتا با ساير شرايط و

مقررات اعتبار منطبق باشد.
ج .بانكتا اسنادي را كه به طر

ذيل

ت يه شده و يا به ن ظر مير سد كه

ت يه

بهعنوان ن آ

ا صل

شده با شند ،چنان چه
شده و در كل يه

م شخص

موارد م شروط

ً بهعنوان نآ
اينكه ظاهرا

اصل

بر

أييد شده

با شند ،بهعنوان ا سناد ا صل ا بول خواه ند
كرد ،م گر اين كه در اعت بار

ر يا دي گر

مقرر شده باشد:
 .3اسناد

تيه شده

وسط دسهتگاهتاي

كرير،
 .1اسناد

تيه شده

وسهط ماشهينتاي

خودكار يا كامپيو ر،
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 .1نآ

كپي كار بني.

ماده بيست و س  :هرگاه اسنادي بهجز
سياهه هاي

ا سناد ح مل ،ا سناد بي مه ،و

جار ي مورد درخوا ست با شد ،باي آتي در
اعت بار م شخص گردد كه ا ين ا سناد با يد
چه مرج

و سط
مح تواي
ا ين

ي

صادر

شود و

متن

يا

ن چه با شد .ا گر اعت باري فا اد

صريح با شد ،بانك تا ا سناد را به

همان صور ي كه ارائه شده ،ابول خواهند
كرد ،مشروطبه اينكه محتواي

نتا دال بر

هوع
هدمات موضه
ها و خه
هاط كاالهه
ار به

ها
ن به

كاالههها و يهها خههدمات مههورد اشههاره در
سياهههاي

جار ي ارا ئه

شده با شد ،و

چنان چه در اعت بار ،ارا ئه سياهه
درخوا ست نگرد يده با شد ،با

جار ي

ن چه در متن

اعت بار مورد ا شاره ارار گرف ته مر بط
باشد.
ماده بي ست و چ هار :بانك تا ،ا سنادي
هه
را كه

هاري
ه

هل از
هان ابه
صدورشه

هاري
ه

افت تاح اعت بار با شد ،چنان چه ظرف مدت
م ين شده در اعت بار ارا ئه شده با شند،
خواه ند پويرفت ،م گر اين كه

ر يا دي گري

در اعتبار مقرر شده باشد.
اسناد بينالمللي
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اسناد حمل (اسناد دال بر بارگيري،
ارسال و تحويل شده براي حمل)
ماده بي ست و پنج :بهجز اعت باري كه
ن اسناد حمل بهصورت بارنامه دريايي

در

(بارنا مه اايانو سي يا بارنا مه ح مل از
طر يق در يا) ،يا ر سيد پ آتي ،يا گواهي
پآت مورد درخواست باشد:
الف .بانكتا چنانچه

ر يا ديگري در

اعت بار م قرر ن شده با شد ،سند حم لي را
ابول خواهند كرد كه:
 .3صورت ظاهر

ن ن شان د هد كه

حملكن نده م ي ني

و سط

يا نماي نده او

صادر شده است است ،و
 .1بنا به مورد ،م شخص شده با شد كه
كاال ارسال،

حويل شده براي حمل،

يا بارگيري شده است ،و
 .1در

صور يكه ن آ

ا صل در

بيش از

يك نآخه صادر شده است ،شامل سري
كامهل نآه

ا صل صهادره بهه نهام

فروشنده باشد ،و
 .1ساير

شرايط اعت بار

شده باشد.
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كالً مرا عات

ز .ضمن مراعات نكات فو  ،و مشروطبه
ر يا ديگري در اعتبار مقرر نشده

اينكه

با شد ،بانك تا سند ح مل را در موارد ز ير
رد نخواهند كرد:
 .3عنهههوان سهههند عنهههاويني نظيهههر
«بارنا مه ح مل مر كا» « ،سند ح مل مرك به،
يا «بارنامه حمل مركا يا بارنامه بندر
ركيبي

به بندر» يا عنوان و يا عناوين

ديگري باشد كه همگي داراي همين م توم و
منظورند ،و يا
 .1ب ضي يا كليه شرايط حمل به مرج
يا سند دي گري بهجز خود سند ح مل (م رل
ح مل مل خص يا سند ح مل پ آت س يد) ر جوع
داده شده باشد ،و يا
 .1محل
بارگيري
با بندر

حويل كاال براي حمل با بندر
اوت داشته باشد و مقصد نتايي

خليه مت اوت باشد ،و يا

 .1مربوطبه محموالت ،نظيهر محمهوال ي
با شد

كه در

كانتينر

) (palletو مانند

يا ك

ه

ن گواشته ميشود

بارگيري
و يا

 .1شامل عبارت «در نظهر اسهت» ،يها
ع بارا ي م شابه

ن ،در ار باط با ك شتي

يا ديگر وسائل حمل و نقل يا در ار باط

اسناد بينالمللي
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با ب ندر

بارگيري و

يا ب ندر

خل يه،

باشد.
ج .بانك تا در مواردي كه كاال از طر يق
در يا ح مل مي شود يا با بيش از يك نوع
و سيله و از جم له ك شتي ح مل مي گردد ،سند
ح مل را در شرايط ز ير رد خواه ند كرد،
م گر اين كه

ر يا دي گري در اعت بار م قرر

شده باشد:
 .3دال بر «حمل دربآت» كاال باشد ،و
يا
 .1دال بر حمل با كشتياي باشهد كهه
فقط به كمك محرك بادي حركت مينمايد.
د.

ر

بهجز در مواردي كه

يا دي گري

در اعت بار م قرر شده با شد ،بانك تا سند
حمل صادر شده

وسط عامالن حمل و نقل را

نخواهد پويرفت ،مگر اينكه «بارنامه حمل
مركا» فيا ا )( (FIATAفدراسيون بينالمللي
ا حاديههاي نمايندگان حمل و نقل) كه به
أي يد ا ا

بازر گاني بينالمل لي ر سيده

باشد ،يا اينكه سند حمل
و نق لي

كه

خود

وسط عامل حمل

بهعنوان حملكن نده

يا

نماينده حملكننده م ين عمل ميكند ،صادر
شده باشد.
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ماده ب يت و ش  :هر گاه در اعت بار،
سند حمل درخواستي بارنامه دريايي باشد:
ا لف .بانك تا سند را با شرايط ز ير
خواه ند پويرفت ،م گر اين كه

ر يا دي گري

در اعتبار مقرر شده باشد:
 .3صورت ظاهر

وسهط

ن نشان دهد كه

حملكن نده م شخص يا نماي نده او صادر شده
است ،و
 .1دال بر

ن باشد كه كاال در كشهتي

) (on boardم يني بارگيري يا حمل شده اسهت،
و
 .1در صور يكه نآ

اصهل در بهيش از

يك ن آخه صادر شده ا ست ،شامل سري كا مل
نآ

اصل صادره به نام فرستنده باشد ،و

 .1ساير شرايط اعتبهار كهالً مراعهات
شده باشد.
ز .ضمن مرا عات ن كات فو  ،و چنان چه
ر يا ديگري در اعتبار مقرر نشده باشد،
بانك تا ا سناد

حائز

شرايط ز ير را رد

نخواهند كرد:
 .3عنههوان اسههناد عنههاويني نظيههر
«بارنامه حمل مركا»« ،سند حمل مركا» يا
«بارنامه حمل مركا يا بارنامه بندر به
هاوين
هوان و عنه
ها عنه
هدر» و يه
بنه

هي
ركيبه

اسناد بينالمللي
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هوم و
هين م ته
هه داراي همه
هد كه
هري باشه
ديگه
منظورند ،و يا
 .1ب ضي يا كليه شرايط حمل به مرج
سند دي گري

يا

بهجز ا سناد ح مل (م رل

بارنا مه مل خص يا سند ح مل پ شت م يد)
رجوع داده شده باشد ،و يا
 .1محل
بارگيري

حويل كاال براي حمل با بندر
اوت دا شته با شد و يا مق صد

نتايي با بندر

خليه مت اوت باشد ،و يا

 .1مربوطبه محموالت ،نظيهر محمهوال ي
كه در كانتينر يا ك ه بارگيري و مان ند
ن گواشته شده ،باشد.
ج.

بهجز در مواردي كه

ر

يا دي گري

در اعتبار مقرر شده است ،بانكتا سند را
در شراط زير رد خواهند كرد:
 .3دال بر «حمل دربآت» كاال باشد ،و
يا
 .1دال بر حمل با كشتياي باشهد كهه
فقط به كمك محرك بادي حركت مينمايد ،و
يا
 .1شامل عبارت «در نظهر اسهت» ،يها
ع بار ي م شابه

ن ،در ار باط با موارد

زير باشد:
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كشههتي و يهها بنههدر بههارگيري (مگههر
اينكه ،مطابق بند (ز) ماده بيآت و ه ت،
سند حاوي ايد در كشتي اهرار گهرفتن

"On

" boardكاال بوده و همچنين بندري كهه عمهالً
بارگيري در ن صورت ميگ يرد م شخص شده
باشد) ،و يا
خل يه (م گر اين كه مق صد ن تايي

ب ندر

م شخص شده در ا سناد ،مح لي به جز ب ندر
خليه باشد) و يا
 .1سند

وسط عامل حمل و نقهل صهادر

شده باشد ،مگر اينكه مشخص باشد كه عامل
ح مل و ن قل مز بور خود بهعنوان حملكن نده
يا نماينده حملكننده م يني عمل ميكند.
ماده بي ست و ه فت :ا لف .بانك تا سند
حم لي را كه حاكي از

حو يل يا دريا فت

كاال براي حمل باشد ،خواهند پويرفت ،مگر
اينكههه در شههرايط اعتبههار ،سههند حمههل
بارگيري كاال در ك شتي درخوا ست شده ،يا
سند با دي گر شرايط م ندرج در اعت بار و
يا

با

ماده بي آت و

شش

نااض دا شته

باشد.
ز.

بارگيري در ك شتي

و سط ك شتي مم كن ا ست

يا ح مل

و سط

كاال

سند حم لي

اسناد بينالمللي
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م آتند

گردد

كه

با ا يد جمال

ي در

ن،

بارگيري يا ح مل در ك شتي مشخ صي را ن شان
بد هد ،يا در صور يكه سند ح مل حاكي از
«وصول كهاال بهراي حمهل» )(received for shipment

ا ست،

و سط ياددا شتي ،مرا ا بارگيري در

ك شتي روي سند ح مل ا يد شده و با ذ كر
اري

به ام ضا يا پاراف حملكن نده يا

هد.
هيده باشه
هده او رسه
نماينه
يادداشت بهعنوان

اري

هاري
ه

هن
ايه

بارگيري در كشتي

م ين يا ح مل با ك شتي م ين

ل قي خوا هد

شد.
ماده بي ست و ه شت :ا لف .در صور يكه
كاال از طر يق در يا ح مل مي شود و يا طر
مخت لف ح مل از جم له ح مل در يايي

مورد

ا ست اده ا ست ،بانك تا از ا بول سند حم لي
كه حهاكي از بهارگيري روي عرشهه )(on deck

است يا خواهد بود ،خودداري خواهند كرد،
ً اجازه داده
مگر اينكه در اعتبار صراحتا
شده باشد.
ز .بانك تا از ا بول سند حم لي كه در
ن امكههان حمههل كههاال روي عرشههه كشههتي
پيشبي ني شده ا ست ،امت ناع نخوا هد كرد،
ً ا يد ن شده با شد
م شروط بر اين كه صراحتا
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كه كاال روي عر شه بارگيري مي شود و يا
خواهد شد.
ماده بي ست و ن  :ا لف .از ن ظر ا ين
ماده ،انت قال كاال از يك و سيله نقل يه
بهوسههيله نقليههه ديگههر ) ، (transhipmentبههه
م ناي انت قال و بارگيري م جدد در طول
س ر از بند بارگيري يا محل ارسال و يا
محل

حويل

ا بندر

خليه يا مقصد نتايي

ا ست ،ا عم از اين كه

كاال از

يك و سيله

نقل يه يا ك شتي بهو سيله نقل يه يا ك شتي
دي گري،

بدون

اي ير

نوع و سيله نقل يه

منت قل گردد يا از يك نوع و سيله نقل يه
به نوع ديگر انتقال داده شود.
ز .چنانچههه انتقههال از يههك وسههيله
نقل يه بهو سيله نقل يه دي گر در

شرايط

اعت بار م ن

ن شده با شد ،بانك تا ا سناد

حملي را كه

صريح بر چنين انتقالي دارد

خواهند پويرفت ،مشروط بر اينكه حمل كاال
در

مام طول راه

حت همان سند واحد حمل

صورت گيرد.
ج .حتي اگر انتقال كاال از يك وسيله
نقليه بهوسيله نقليه ديگر بنا به شرايط

اسناد بينالمللي
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اعتبار من

شده باشد ،بانكتا اسناد حمل

را در شرايط زير خواهند پويرفت:
 .3در متن چاپي اسناد به حملكننهده
ا جازه انت قال از و سيله نقل يه بهو سيله
نقليه ديگر داده شده باشد ،يا
 .1اسناد ،حاكي يا دال بر
كه انت قال از و سيله نقل يه

ن باشهد
به و سيله

نقل يه ديگ ره چنان چه در شرايط اعت بار
سند ح مل مر كا درخوا ست شده باشد ه صورت
گرفته و يا خواهد گرفت ،يا اعتبار حاكي
ن با شد كه ح مل كاال از م حل

از

براي حمل

حو يل

ا مقصد نتايي با است اده از

ا نواع و سائط نقل يه و از جم له از طر يق
دريا صورت خواهد گرفت ،مشروط به اينكه
حمل كاال در

مام طول راه

حت همان سند

واحد حمل صورت گيرد ،يا
 .1اسناد حاكي يا دال بهر
كاال در

كه

كانتينر( ها)،

ن باشهد

ري لر( ها)،

دوبه(هايي) كه در كشتي ارار ميگيرند ،و
نظاير

ن ارار دارد و از محل

حويل كاال

بههراي حمههل

هها مقصههد نتههايي در همههين

كانتينرها،

ن

و
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 .1اسناد حاكي يا دال بهر

ن باشهد

كه محل دريافت و يا مقصد نتايي كاال در
اي آتگاه كانتينر ها يا محو طه كانتينر ها
در ب ندر بارگيري و يا ب ندر مق صد ،و يا
م حل مر بوط به ب ندر بارگيري يا ب ندر
مقصد ميباشد.
ماده
ار سال كاال

سي :ا گر در

شرايط اعت بار،

و سط پ آت م قرر شده و ر سيد

پآتي يا گواهي پآت مورد درخواست باشد،
بانكتا اينگونه رسيد پآتي يا گواهي پآت
را خواه ند پويرفت ،م شروط بر اين كه در
صورت ظاهر ،رسيد يا گواهي مزبور در محل
ار سال كاال ط بق شرايط اعت بار ،مت مور و
به ن حوي از ان حا

يا
اري

أي يد گرد يده و

شده باشد.

ماده سي و يك :ا لف .بانك تا ا سناد
حم لي را كه در

ن ا يد گرد يده كرا يه يا

هزي نه ح مل ( كه از ا ين پس

حت ع نوان

«كرا يه» مورد ا شاره ارار ميگ يرد) هم
با يد پردا خت گردد ،خواه ند پويرفت ،م گر
اينكه در اعتبار

ر يا ديگري مقرر شده،

و يا ا ين ا مر با ي كي از ا سناد ارا ئه
شده

حت اعت بار مز بور

نااض دا شته

باشد.
اسناد بينالمللي
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ز .هرگههاه برحآهها شههرايط اعتبههار،
ميبايآتي در سند حمل ايد گردد كه كرايه
پردا خت يا پيشپردا خت شده ا ست ،بانك تا
ا سناد حم لي را كه در

ن ع بارت پردا خت

م تر يا بهن حوي
يا پيشپردا خت كرا يه با ُ
از ان حاء بهو ضوح م شخص شده با شد ،يا در
سند ح مل پردا خت كرا يه به طر يق دي گري
مشخص گرديده باشد ،ابول خواهند كرد.
ج .ا يد ع بارا ي نظ ير «كرا يه ابالً
اابل پرداخت است» ،يا «كرايه بايد ابالً
پردا خت شود» ،يا ع بارت م شابه با ه مين
مضمون در اسناد حمل بهعنوان مالك پرداخت
كرايه حمل مورد ابول ارار نخواهد گرفت.
د .بانك تا ا سناد حم لي را كه در
يا

طر

م تر
بهو سيله ُ
ا ضافي بر كرا يه ح مل ،م رل هزي نه

دي گر ،هزي نههاي

م خارج مت ل قه در راب طه
خل يه يا م شابه
گرف ته ،خواه ند

ن،

با

يا

بارگيري،

ن ،مورد ا شاره ارار
پويرفت ،م گر

ن كه در

ً
شرايط اعت بار درج چ نين ا شارا ي صراحتا
شده باشد.

من

ماده سي و دو :بانك تا ا سناد حم لي
كه

را

شمارش
322



بر روي

ن ع بارا ي م رل «وزن و

و سط فر ستنده

كاال»

مجلة حقوقي  /شمارة هفتم

يا «بنا به

اظتههار فرسههتنده كههاال محتههوي  »...يهها
عبارات مشابتي درج شده ،خواهند پويرفت،
م گر اين كه در اعت بار خالف

ن م قرر شده

باشد.
ماده سي و س  :بانك تا ا سناد حم لي
ههموجا
هه به
را كه
دي گري

هي
هاال شخصه
هتنده كه
ن فرسه
اعت بار ا ست ،ا بول

بهجز ذين

خواهنههد كههرد ،مگههر اينكههه در اعتبههار
بهصورت ديگري مقرر شده باشد.
ماده سي و چهار :الف .سند حمل بدون
نقههص ) (cleanسههندي اسههت كههه بههر روي

ن

ياددا شت يا ع بار ي كه دال لت صريح بر
م يوز بودن كاال و يا ب آتهبندي نما يد،
درج نشده باشد.
ز .بانك تا ا سناد حم لي را كه چ نين
ياددا شتتا يا ع بارا ي در
با شد نخواه ند
اعت بار

پويرفت ،م گر اين كه در

ً ياددا شتتا
صراحتا

اابل ابول

ن تا درج شده
يا ع بارات

يين شده باشد.

ج .بانكتا اسناد حملي را كه ،بنابه
شرايط اعت بار ،روي

ن ع بارت « بدون ن قص

بارگيري شده در كشتي» درجه شده بهعنوان
ا سنادي كه منط بق با شرايط اعت بار ا ست
ل قي خواه ند كرد ،م شروط به اين كه در
اسناد بينالمللي
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ا ين ا سناد ،م اد ا ين ماده و ب ند (ز)
ماده بيآت و ه ت مراعات شده باشد.
اسناد بيم
ماده سي و پنج :ا لف .ا سناد بي مه
با يد با

يين گرد يده

ن چه در اعت بار

مطابقت داشته و بهوسيله شركتتاي بيمه و
با بيمهگران دست دوم يا نمايندگان

نتا

صادر و يا امضا شده باشد.
ز .بيمه نامههاي مواهت ) (cover notesكهه
و سط دالالن بي مه صادر شده ،مورد ا بول
ً
نخوا هد بود ،م گر اين كه اعت بار صراحتا
ابول

ن را اجازه دهد.

ماده سي و ش  :بانك تا ا سناد بي مه
ارا ئه شدهاي را كه

اري

ا سناد مربو طه مؤخر به
ار سال يا

ن تا به شرح
اري

بارگيري،

حو يل كاال براي ح مل ميبا شد،

ا بول نخوا هد كرد .م گر اين كه در اعت بار
ر يا ديگري مقرر شده باشد و يا اينكه
ا سناد بي مه حاكي از
بي مهاي الا ال از
يا
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اري

ن با شد كه پو شش
بارگيري ،ار سال

حول كاال براي حمل نافو ميباشد.
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ماده سي و ه فت :ا لف .ا سناد بي مه
با يد

به ه مان ارزي

به

كه اعت بار

ن

افت تاح شده ،صادر شود ،م گر اين كه در
اعتبار

ر يا ديگري مقرر شده باشد.

ز .حههداال مبلاههي كههه بههراي پوشههش
بي مهاي با يد در سند بي مه

يين گردد،

ح آا مورد ،ب تاي « سي.

ي .اف( ».اي مت

كاال ،بيمه و كرايه حمل

ا بندر م ين)،

يا ب تاي « سي.
بيمه

ي .پي( ».كرا يه ح مل و

ا «مقصد م ين» پرداخت شده) كاالها

ا ست ،كه ده در صد به

ن ا ضافه مي گردد.

درهرصورت ،اگر بانكتا نتوانند حآا مورد
ب تاي « سي.

ي .اف ».يا « سي.

ي .پي».

هناد
ها را از روي اسه
كاالهه

هد،
هين كننه
يه

ههاس
ههه براسه
ههي را كه
مبلاه

ههت،
ن پرداخه

ابولينويآههي ،يهها م املههه اسههناد

حههت

اعت بار درخوا ست گرد يده يا مب لغ سياهه
جههار ي ،هههر كههدام كههه بيشههتر باشههد،
بهعنوان حداال مبلغ خواهند پويرفت ،مگر
ن كه

ر يا دي گري در اعت بار م قرر شده

باشد.
ماده
با يد

سي و ه شت :ا لف .در اعت بار

نوع بي مه

مورد ن ياز و در
اسناد بينالمللي

صورت
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لزوم ،خ طرات ا ضافي دي گري كه ميباي آتي
ً
پوشههانده شههود ،صههراحتا

يههين گههردد.

ا صطالحات مبت مي م رل «خ طرات م مولي» يا
«خ طرات عادي» نبا يد بهكار برده شود.
چنان چه ا ين ا صطالحات بهكار برده شوند،
بانكتا اسناد بيمه را به همان» ن حو كه
ارا ئه

شده ،و

ا بال خطرا

ي

بدون ا بول م آئوليت در
كه پو شش بي مهاي

ندارد،

خواهند پويرفت.
ز .در صورت ف قدان د ستورات صريح در
اعتبههار ،بانكتهها اسههناد بيمههه را بههه
ه ماننحو كه ارا ئه شدهاند و بدون ا بول
مآئوليت در ابال خطرا ي كه پوشش بيمهاي
ندارد ،خواهند پويرفت.
هرايط
هاه در شه
اي و ن ا  :هرگه
ااده سا
ما
اعت بار «بي مه در مقا بل

مام خ طرات»

م قرر شده با شد ،بانك تا بيمهنا مهاي را
كه در
شده

ن ا يد يا ع بارت « مام خ طر» درج
ه ا عم از اين كه ع نوان

بيمهنامه« مام خطر» باشد يا خير و حتي
اگر برخي از خطرات را مآترني كرده باشد
ه خواه ند پويرفت ،بدون اين كه م آئوليتي
براي خطرات پوشش نشده ،به عتده بگيرند.

223



مجلة حقوقي  /شمارة هفتم

ماده چهل :بانكتا سند بيمهاي را كه
در

ن پو شش بي مهاي م شمول فران شيز ( عدم

أمين خآارت

ا درصد م ين) است خواهند

ً ايد
پويرفت ،مگر اينكه در اعتبار صريحا
گردد كه بيمهنا مه با يد بدون فران شيز
صادر گردد.

صورتحسابها (سياه ها)ي تجارتي
هياهههاي
هف .سه
اك :اله
ال و يا
ااده چها
ما
جار ي بايد به نام متقاضي اعتبار صادر
گردد ،مگر اينكه در اعتبار

ر يا ديگري

مقرر شده باشد.
ز .بانكتههها مي واننهههد از ابهههول
سياهههايي كه مبلغ

ن بيش از مبلغ مجاز

در اعتبار است خودداري كنند ،مگر اينكه
ر يا دي گري در اعت بار م قرر شده با شد.
با وجود اين ،اگر بانكيكه بهموجا شرايط
اعت بار م جاز

به پردا خت ن قدي،

تد

پردا خت مدتدار ،ابولينوي آي يا م ام له
ا سناد شده چ نين سياههايي را ب پويرد،
ا ين

صميم ه مه طرف تاي ذير بط در اعت بار

را مت تد مي سازد ،م شروط بر اين كه با نك
اسناد بينالمللي
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مز بور

بيش از مب لغ م جاز در اعت بار،

هداده،
هام نه
هي انجه
پرداخته

هت
هد پرداخه
ته

مدتدار را ن كرده ،و يا ا سناد را ا بولي
ننوشته يا م امله نكرده باشد.
ج .مشخ صات كاال در سياهههاي
با يد با مشخ صات

جار ي

يين شده در اعت بار

مطاب قت دا شته با شد .در

ساير ا سناد،

مم كن ا ست كاال بدون اين كه با مشخ صات
يين شده در اعتبار مااير باشد ،بهطور
كلي

وصيف گردد.

ساير اسناد
ماده چ هل و دو :هر گاه م طابق شرايط
اعت بار،

أي يد يا گواهي وزن كااليي كه

از طري قي غ ير از در يا ح مل مي شود ،مورد
وزين

م تر
درخوا ست با شد ،بانك تا ُ
ً
هاهرا
هه ظه
هاال را كه
هه وزن كه
أييديه

يا

هط
وسه

حملكن نده يا نماي نده او روي سند ح مل
ا يد شده ،مورد ا بول ارار خواه ند داد،
ً ذ كر شده
م گر اين كه در اعت بار صراحتا
با شد كه

أي يد يا گواهي وزن با يد

سند جداگانهاي باشد.
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حت

مقررات مختلف
مقدار و مبلغ
ماده چ هل و س  :ا لف .ا صطالحات «در
هابه
ها» ،و مشه
هدود» « ،قريبه
حه

هه در
ن كه

مورد مب لغ اعت بار يا م قدار يا ب تاي
وا حد كاال در اعت بار بهكار برده مي شود،
حداكرر ده در صد

اوت ،كم تر يا ز ياد ر

از مبلغ ،مقدار يا بتاي واحد كاالي مورد
نظر را مجاز ميدارد.
ز .چنان چه در اعت بار
با شد

كه م قدار م شخص

شده

صريح ن شده
كاال نبا يد

افزايش يا كاهش داشته باشد ،مقدار كاال
مي واند

ا ميزان  1درصد بيشتر يا كمتر
يين شده در اعت بار با شد،

از م قدار

هاه جمه
هه هيچگه
هر اينكه
هروط به
مشه

هالغ
مبه

اسههت اده شههده ،حتههي در مورديكههه حمههل
بهدف ات ا جازه داده ن شده ،بيش از مب لغ
اعت بار نبا شد .هر گاه در اعت بار ،م قدار
كاال برا ساس

داد وا حدهاي ب آتهبندي يا

الم به الم مشخص شده باشد ،اين حد مجاز
اابل اعمال نخواهد بود.
اا
ال كا
حما

ات و ا
اا برداشا
با دفعات و يا

اعتبار ب دفعات
اسناد بينالمللي
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ماده چ هل و چ هار :ا لف .بردا شته از
اعت بار بهدف ات و يا ح مل كاال بهدف ات
م جاز ا ست ،م گر اين كه در اعت بار

ر يا

ديگري مقرر شده باشد.
ز .حمل اآمتتاي مختلف يك محموله از
طر يق در يا،

يا

با ا ست اده از و سائل

نقليه مختلف منجلمه كشتي،

وسط يك كشتي

هات
هه دف ه
هل به
هك سه ر ،حمه
هي يه
و طه

هي
لقه

نمي گردد ،ح تي ا گر ا سناد ح مل حاكي از
بارگيري مح موالت در ك شتي در

اريخ تاي

مت اوت و يا دال بر بارگيري در ب نادر
بارگيري مختل ي باشد.
ج .حمل اآمتتاي مختلف يك محموله از
طر يق پ آت ،ح مل

بهدف ات

ل قي نخوا هد

گرد يد ،هر گاه ر سيدها يا گواهي هاي پ آتي
ً در يك
مربو طه ظاهرا

اري

صادر شده و

در مح لي كه شرايط اعت بار براي ار سال
كاال م شخص كرده ،مم تور يا به طر
به

دي گر

أييد رسيده باشند.
د .حمل اآمتتاي مختلف يك محموله با

ا نواع و سائط نقل يهاي غ ير از
بند (ز) و (ج) فو

ن چه در

ذكر شد ،حمل بهدف ات

لقي نخواهد شد ،مشروط بر اينكه اسناد
ح مل
226



و سط يك حملكن نده يا نماي نده او
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صادر شده و
حو يل

كاال

اري

صدور ،م حل ار سال يا

براي ح مل و مق صد در ه مه

اسناد يكآان باشد.

بردا شت اق ساطي از اعت بار و يا ح مل كا
در دورههاي معين
ماده چ هل و پنج :چنان چه در شرايط
اعت بار ،بردا شت اا آاطي از اعت بار يا
ح مل نوبتي كاال در دوره هاي م ين م قرر
شده با شد ،و لي در طول يك دوره ،بردا شت
ا آط م جاز شده از اعت بار صورت نگ يرد و
يا كاالي مربوط به

ن دوره ح مل ن گردد،

دي گر اعت بار براي

ن ا آط و اا آاط ب د

اا بل ا ست اده نخوا هد بود ،م گر اين كه
ر يا ديگري در اعتبار مقرر شده باشد.
سررسيد و ارائ

اسناد

ماده چ هل و ش  :ا لف .كل يه اعت بارت
با يد داراي

اري

سرر سيد ج تت ارا ئه

ا سناد بهمنظور پردا خت ،ابولينوي آي يا
م امله باشند.

اسناد بينالمللي
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ز .بهجز موردي كه در بند (الف) ماده
چتل و هشت ذكر شده ،اسناد بايد ابل يا
رأس سررسيد اعتبار ،ارائه شود.
ج .هرگاه بانك بازكننده اعتبار ايد
نمايد كه اعتبار « براي يك ماه» « ،براي
ماه»

شش

است ،ولي

يا ن ظاير
اري

ن ،اا بل ا ست اده

شروعي براي محاسبه مدت

مز بور ذ كر نك ند،

اري

افت تاح اعت بار

و سط با نك بازكن نده ،او لين روز دوره
مز بور بهح آاز خوا هد

مد .بانك تا با يد

حتيالمقههدور دسههتوردهنده را از
اري

يههين

سررسيد در اعتبار بديننحو ،منصرف

سازند.
ماده چ هل و ه فت :ا لف.
يين سرر سيد

عالوه

بر

براي ارا ئه ا سناد،

هر

اعتباري كه به موجا

ن سند (اسناد) حمل

درخوا ست مي شود با يد مت لت مشخ صي را پس
اري

از

كند كه طي

صدور سند (ا سناد) ح مل

يين

ن بايد اسناد براي پرداخت،

ابولينويآههي يهها م املههه ارائههه شههود.
چنانچههه متلههت مزبههور در اعتبههار ايههد
نگردد ،بانكتا از ابول اسناديكه ب د از
 13روز از
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اري

صدور سند (اسناد) حمهل
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ارائههه شههود ،امتنههاع خواهنههد كههرد.
بههرحال ،در هر مورد ،اسناد بايآتي ابل
از

سررسيد اعتبار ارائه گردد.

اري

ز .از ن ظر ا ين م قررات،

اري

صدور

سند (اسناد) حمل عبارت است از:
.3

اري

صدور مطابق

نچه روي سهند

اري

م تر وصول ،هر
ُ

حمل درج گرديده يا

كدام كه مؤخر باشد ،در مورديكه سند حمل
حويل يا دريافت كاال

حاكي از ارسال يا

براي حمل به طريقي بهجز حمل هوايي است.
.1

اري

صدور مطابق

حمل درج گرديده يا
اري

نچه روي سهند

ه اگر اعتبار درج

اط ي پرواز روي سند ح مل را م قرر

داشته است
موردي كه

ه

اريخي اط ي پرواز ،در

سند ح مل

حاكي از ح مل

هوايي

است.
.1

اري

صدور مطابق

نچه روي سهند

ح مل درج گرد يده يا در موردي كه سند ح مل
حاكي از
ا ست،

اري

بارگيري

كاال روي ك شتي م

ين

ياددا شتي كه م طابق ب ند (ز)

ماده بيآت و ه ت روي اسناد درج ميگردد.
 .1در موارديكه طبق بنهد (ز) مهاده
چ تل و چ تار ع مل مي شود،

اري

اسناد بينالمللي

صدور
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يين

خرين سند ح مل كه به شرح فو
ميگردد.

ماده چهل و هشت :الف .هرگاه سررسيد
اعت بار و يا
اري

خرين روز متل تي كه پس از

صدور سند (اسناد) حمل براي ارائه

ا سناد ،بنا به شرايط اعت بار يا بهموجا
م اد ماده چ تل و ه ت،
م صادف

با روزي

گردد

كه با نك گير نده

ههجز
ههداليلي به
هناد ،به
اسه
نوزده
اري

مده،

پس از

خرين روز متلتي كه

صدور سند (اسناد) حمل براي

ارائه اسناد
ه

هاده
هه در مه
نچه

ط يل با شد ،در ا ين صورت

سررسيد ،و يا
اري

يين شده ا ست

يين گرديده ه بنابه مورد

ا اولين روز كاري كه بانك مزبور باز
مديد خواهد گرديد.

ميشود
ز.

مد يد سرر سيد اعت بار يا

متل تي كه از

اري

مد يد

صدور سند (ا سناد)

ح مل براي ارا ئه ا سناد م طابق ا ين ماده
يين

شده ،مو جا

ن نخوا هد

بود

كه

خرين مت لت بارگيري در ك شتي ،ار سال يا
حو يل كاال براي ح مل ن يز
چنان چه
ن شده
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مد يد گردد.

خرين مت لت ح مل در اعت بار م شخص
يا

طي ا صالحيههاي اعت بار م
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ين

نگرديده باشد ،بانكتا اسناد حملي را كه
اري

صدور

ن تا ب د از

اري

سرر سيد

يين شده در اعت بار يا در ا صالحيههاي
مربوطه باشد ،نخواهند پويرفت.
ج .بانكي كه ا سناد را در او لين روز
كار پس از

طيلي دريافت ميكند ،بايآتي

أي يد خود را مب ني بر اين كه ا سناد در
متلت مقرر مطابق بند (الف) ماده چتل و
هشت مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي،
متن

جديدنظر شده  ،3391نشريه شماره 144

ا ا

بازر گاني بينالمل لي ،ارا ئه شده،

اضافه كند.
ماده چ هل و ن  :بانك تا به هيچو جه
موظف به ابول اسنادي كه خارج از ساعات
كار روزانهشان ارائه ميشود ،نيآتند.
بارگيري در ك شتي ،ار سال و تحو يل كا
براي حمل
ماده پن جاه :ا لف .ا يد كل مه «ح مل»
در شرايط اعتبار براي

يين اولين و يا

خرين متلت حمل به م تومي شامل بارگيري
در ك شتي ،ار سال و

حو يل كاال براي ح مل

لقي ميگردد ،مگر اينكه

ر يا ديگري در

اعتبار مقرر شده باشد.
اسناد بينالمللي
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اري

ز.
ب ند (ز)

صدور سند ح مل كه م طابق

ماده چ تل و ه
اري

بهعنوان

حمل

يين

ت

شده،

لقي خواهد گرديد.

ج .اصهههطالحا ي از ابيهههل «فهههوري»،
ر» و ن ظاير

«بالفا صله»« ،هر چه زود

ن

نبايههد بهههكار رود .در صههور يكه چنههين
هها
هههكار رود بانكته
ههطالحا ي به
اصه
ههعنوان
به
اري

هي روز از
هرف سه
هل ظه
هاي حمه
قاضه

افت تاح اعت بار

اعتبار

ن را

و سط بازكن نده

لقي خواهند كرد.

د .چنان چه ا صطالح «در ،يا حدود ...
( اري )» و ن ظاير
بانك تا

ن بهكار برده شود،

ن را بهعنوان

مدت  1روز ابل

قا ضاي ح مل ظرف

ا  1روز ب د (شهامل روز

پنجم از هر طرف) از

يين شده

اري

لقي خواهند كرد.
اصطالحات مربوطب

مدت

ها»،
هات « ه
اك :كلمه
ااه و يا
ااده پنجا
ما
« حداكرر

ا»« ،ا لي»« ،از» ،و كل ما ي

ن

مدت در

نظ ير

كه در

مورد

هر

اعت بار بهكار رود ،شامل

شرط
اري

ذ كر شده

نيز خواهد بود .ايد عبارت «ب د از» به
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م توم شامل ن بودن

اري

ل قي

ذ كر شده

ميگردد.
ماده پن جاه و دو :ا صطالحات «ني مه
ماه»« ،ني مه دوم

اول

بهعنوان از اول
از شانزدهم

به

ماه»

ر

يا

ا پايان روز پانزدهم و

ا پا يان

خرين روز هر ماه

بير خواهد شد.
ماده پن جاه و س  :ا صطالحات « غاز»،
«نيمه» يا « خر» ماه به
اول

ر يا بهعنوان

ا پايان روز دهم ،يازدهم

هم
هت و يكه
هتم ،و بيآه
روز بيآه
خرين روز هر ماه

ا پايان

هان
ها پايه
ه

بير ميگردد.
انتقال

ماده پن جاه و چ هار :ا لف .اعت بار
اابل انتقال به اعتباري اطال
حت

ن ذين

مي شود كه

اعت بار حق دارد از با نك

پرداختكن نده يا ابولكن نده يا هر با نك
دي گري كه م جاز به م ام له ا سناد شده
ا ست ،در خوا ست نما يد كه اعت بار را كالً
ً در اخت يار شخص يا ا شخاص ثا لث
يا جز ئا
(ذين

هاي ثانوي) ارار دهد.

اسناد بينالمللي
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صور ي مي وا ند

ز .اعت بار ف قط در

انت قال يا بد كه با نك بازكن نده اعت بار،
«اا بل انت قال» بودن

ن را

صريح كرده

با شد .ا صطالحا ي نظ ير «اا بل
«اا بل

ق آيم»،

آتيم»« ،اا بل وا گواري» و «اا بل

احا له» چ يزي

به م

توم ا صطالح «اا بل

انت قال» نميافزا يد و نبا يد بهكار برده
شود.
ج .بانكي كه از وي درخوا ست شده كه
هههك
هههد (بانه
هههام دهه
هههال را انجه
انتقه
هار را
هواه اعتبه
هده) خه
انتقالدهنه
كرده يا ن كرده با شد ،هيچ

هد
أييه

تدي براي

ان جام ا ين انت قال نخوا هد دا شت ،م گر در
حدود و

ً با
ر يبي كه بانك مزبور صريحا

ن موافقت كرده است.
د .هزي نههاي بانكي در مورد انت قال
اعت بار باي آتي

و سط ذين

گردد ،مگر اينكه

ا صلي پردا خت

ر يا ديگري مقرر شده

باشد .بانك انتقالدهنده به هيچوجه موظف
به ان جام انت قال اعت بار ا بل از دريا فت
هزينههاي

ن نيآت.

هه  .اعتبار اابل انتقال فقط يكبار
مي وانههد منتقههل شههود .اجزايههي از يههك
ً از مب لغ
اعت بار اا بل انت قال ( كه جم ا
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اعت بار

جاوز نك ند) مي وا ند جداگا نه

هل
هه حمه
هر اينكه
هروط به
هد ،مشه
هال يابه
انتقه
بهدف ات م ن

ن شده با شد ،و ا ين انت قاالت

ً به م
ا

توم يك بار انت قال اعت بار

جم

ل قي خوا هد شد .انت قال اعت بار ف قط با
رعا يت م قررات و شرايط موكور در اعت بار
اصلي اابل اعمال خواهد بود ،به استرناي
هدت
هاال ،مه
هد كه
هاي واحه
هار ،بته
هغ اعتبه
مبله
اعت بار،

اري

خرين مت لت ارا ئه ا سناد

مطابق ماده چتل و ه ت ،حمل كه مي واند
قل يل داده شود يا

كالً يا در هر مورد
م حدود گردد ،همچ نين به ا سترناي در صدي
كه

بهموجا

ن پو شش بي مه با يد اع مال

گردد و مي وا ند به
كه پو شش بي مهاي

ر ي بي ا فزايش يا بد
صريح شده در اعت بار

اصلي و يا مصرح در اين مقررات را
هام ذين ه
هراين ،نه
هد .عالوهبه
نمايه

أمين
هلي
اصه

مي وا ند جايگزين متقا ضي اعت بار گردد
ا ما چنان چه اعت بار ا صلي

صريح دارد كه

نام متقا ضي اعت بار با يد روي هر سندي
غ ير از سياهه ،ا يد شود ،ا ين درخوا ست
بايد مراعات گردد.
و .ذين

ا صلي

حق دارد

سياهههاي

خود (و ن يز بروات خود را چنان چه م طابق
اسناد بينالمللي
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اعت بار ،برات با يد ع تده متقا ضي اعت بار
ك شيده شود) را جايگزين سياهههاي ذين
ثانو يه ك ند ،م شروط به

ن كه مب لغ

ن از

مب لغ ا صلي م ندرج در اعت بار ،و اي مت
واحد كاال از ايمت واحد مندرج در اعتبار
بي شتر نبا شد .در ا ين صورت ،ذين

ا صلي

مي وانههد مابهههالت اوت بههين سههياهههاي
هود را (در
هياهههاي خه
هانوي و سه
ثه

ذين ه

صورت وجود) از محل اعتبار دريافت دارد.
در صور يكه اعت باري انت قال ياف ته و طي
ن ذين

ا صلي كه ميباي آتي سياهه (و

بههروات) خههود را جههايگزين سههياههها (و
بروات) ذين

ثانوي نمايد از انجام اين
وكر امت ناع ورزد ،با نك

كار با او لين

پرداختكن نده ،ا بول يا م املهكن نده حق
خوا هد دا شت ا سناد در يافتي

حت اعت بار

را كه شامل سياهه و بروات ذين
ا ست،

ثانوي

بدون اين كه م آئوليت بي شتري در
هك
هه بانه
هد ،به
هل نمايه
قبه

هل ذين ه
مقابه
بازكننده اعتبار
ز .ذين ه

آليم كند.

هل
هار اابه
هك اعتبه
هلي يه
اصه

انت قال مي وا ند درخوا ست ك ند كه اعت بار
به ذين

ثانوي در ه مان ك شور يا ك شور

دي گري منت قل شود ،م گر
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ن كه در اعت بار
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ر يا دي گري م قرر شده با شد .بهعالوه،
ذين ه

هه
هق را دارد چنانچه
هن حه
هلي ايه
اصه

ر يا ديگري در اعتبار مقرر نشده باشد،
درخواست كند كه پرداخت به ذين
يا م امله اسناد با او

ثانوي

ا پايان سررسيد

اعت بار ا صلي در مح لي كه اعت بار منت قل
شده ا ست ،صورت پويرد ،بدون اين كه ا ين
ا مر خل لي در

ا صلي ن آبتبه

حق ذين

جايگزين كردن سياههها و بروات خود با
سياههها و بروات ذين

ثانوي (در صورت

و جود) و مطال به هر نوع

او ي كه ط لا

او باشد ،وارد سازد.
واگذاري عوايد
ماااده پنجاااه و پاانج :صههرف اينكههه
اعت باري اا بل انت قال ع نوان ن شده ا ست
باعث نمي شود به حقواي كه ذين

نآبتبه

وا گواري هرگو نه عوا يد حا صله از م حل
اعت بار ط بق م قررات اانوني مربو طه دارد
يا خواهد داشت ،خللي وارد

يد.
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