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  چکیده

کننـده نهـایی    یابد لزومـاً عرضـه   در یک رابطه اعتبار اسنادي، کسی که اعتبار به نفع او گشایش می
کننـده نهـایی تهیـه     تواند کـاال را از عرضـه   که در آینده می کاال نیست. در حقیقت، وي با امید به این

بـارت اسـت از جانشـینی    به دست خریدار برساند وارد معامله شده است. انتقال اعتبار که ع ،کرده
کـه در حقیقـت واسـطه بـین خریـدار و       - جاي ذینفع اعتبار اصـلی، بـه ذینفـع اول   ه شخص ثالث ب

که از تفاوت قیمت بین اعتبـار انتقـال    دهد تا عالوه بر این این امکان را می - کننده نهایی است عرضه
  ار را به دیگري واگذار کند. یافته و اعتبار اصلی استفاده کند، تعهدات خود در تحویل اسناد اعتب

نظر وجود دارد. گروهی با این استدالل که در  در مورد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اختالف
شود، آن را  انتقال اعتبار منافع حاصل از اعتبار به صورت مشروط به شخص ثالثی منتقل می

رند که با انتقال اعتبار، رابطه حقوقی تري اعتقاد دا اند. در مقابل، عده بیش دانستهعواید  انتقال
دهنـده بـا    شود و در نتیجه رابطه جدیدي بین ذینفع دوم و بانک انتقال اعتبار اصلی ساقط می

ماهیت این نهاد حقوقی به تبدیل  ،در نتیجه .شود حقوق و تعهدات مستقل از رابطه قبلی ایجاد می
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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دهد، انتقال اعتبار اگرچه در بعضی  می هاي مختلف نشان تر است. بررسی استدالل تعهد نزدیک
ترین  شرایط و آثار با تبدیل تعهد متفاوت است، اما در مقایسه با سایر نهادهاي مشابه، نزدیک

  را با آن دارد.   شباهت
  

  اعتبار اسنادي، انتقال اعتبار، انتقال قرارداد، تبدیل تعهد، انتقال طلب: واژگان کلیدي
  
  مقدمه .1

اي از مقـررات شـامل و جـامع را در     مجموعـه  1المللی بازرگانی بیناتاق  1933از سال 
المللی مقبولیت یافت. عنوان کامل  مورد اعتبارات اسنادي منتشر کرد که در تجارت بین

اسـت کـه بـه     2هاي متحدالشکل بـراي اعتبـارات اسـنادي    ها و رویه این مجموعه عرف
شود. این مقررات در  یده میصورت خالصه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي نام

بازنگري شده است.  2007و نهایتاً در سال  1993، 1983، 1974، 1962، 1951هاي  سال
دو زبان انگلیسی و فرانسه منتشر شده است  بهمقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي 

  .]265، ص 1[
ار کـه  اعتبار اسنادي عبارت است از قراردادي که به موجب آن واردکننده یا خریـد 

دهد تا ثمن را  ) دستور می4کننده اعتبار شود به بانک ( بانک گشایش نامیده می 3متقاضی
کننده اعتبار بـه مجـرد ارائـه اسـناد      اعتبار) بپردازد. بانک گشایش 5به فروشنده (ذینفع

) کـه در کشـور فروشـنده    6مقرر، مستقیماً یا به واسطه بانک دیگري (بانک تعیین شده
ذینفع یـک اعتبـار اسـنادي    . ]90، ص 3؛ 165، ص 2[ پردازد را به او میواقع است، ثمن 

خـرد و بـه دیگـري     تواند یـک واسـطه باشـد کـه کـاالیی را از یـک تولیدکننـده مـی         می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
1. International Chamber of Commerce 
2. Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) 
3. applicant 
4. issuing bank 
5. beneficiary 
6. nominated bank 
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توانـد هـم بـه نفـع      انتقال اعتبار اسنادي به تولیدکننده مـی  ،فروشد. در این صورت می
عالوه بر ایـن  . ]227، ص 4؛ 268ص  ،1خریدار و هم به نفع واسطه (ذینفع اول) باشد [

تواند نماینده خریدار نیز باشد. در این صورت، خریدار اعتباري  ذینفع اعتبار اسنادي می
شود و کاال را براي او خریده است گشایش  را به نفع ذینفع که کارگزار وي محسوب می

مسـتقالً عمـل   کند. چه در حالتی که ذینفع نماینده خریدار است و چه در حالتی کـه   می
کننده نهایی پرداخت و مبلغی  کند، سود ذینفع از تفاوت بین قیمت پرداختی به عرضه می

  . ]265، ص 5آید [ دریافتی از خریدار(متقاضی) به دست می
توان از لحاظ قابل انتقال بودن به اعتبار اسنادي قابل انتقال  اعتبارات اسنادي را می

تقسـیم کـرد. در اعتبـار اسـنادي قابـل انتقـال، ذینفـع        و اعتبار اسنادي غیرقابل انتقال 
تواند حقوق و تعهدات ناشی از اعتبار اسنادي را به شخص دیگري منتقل کند. در این   می

صورت، ذینفع دوم ملزم خواهد بود براي دریافت وجـه اعتبـار کلیـه اسـناد و مـدارك      
کننده یا بانک  اند بانک گشایشتو دهنده (که می بینی شده در اعتبار را به بانک انتقال پیش

شـود کـه    هنگامی استفاده مـی  شده باشد) تحویل دهد. اعتبار قابل انتقال معموالً تعیین
  کند.  واسطه عمل میعنوان  به ،کننده نهایی نبوده فروشنده (ذینفع اول) عرضه

ارداد این نوشتار در سه مبحث تنظیم شده است. در مبحث نخست، مفهوم انتقال قر
بررسی خواهد شد. مبحث دوم، به روابط حقوقی  UCPمقررات براساس  و شرایط آن

طرفین اعتبار اسنادي پیش از انتقال اعتبار و پس از آن اختصاص دارد. در مبحث سوم 
  بندي ارائه خواهد شد.  ماهیت حقوقی انتقال اعتبار بررسی شده و در نهایت جمع

  
  شرایط) و ف(تعری اعتبار انتقال .2

در یک رابطه اعتبار اسنادي قابل انتقال، ذینفـع (ذینفـع اول) حـق دارد کلیـه حقـوق و      
تعهدات ناشی از اعتبار اسنادي را به شخص ثـالثی (ذینفـع دوم) منتقـل کنـد. در ایـن      

که به موجب قرارداد بین ذینفـع  را صورت، ذینفع دوم موظف خواهد بود کلیه تعهداتی 
اضی) وجود داشته اجرایی کند. در مقابل، ذینفع دوم از کلیه حقوق اول و خریدار (متق
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اعتبار قابل انتقال، اعتباري است که امکـان  این قرارداد برخوردار خواهد شد. بنابراین 
ٌالیه) به جاي ذینفع اعتبار را با توجه به رابطه  جایگزینی یک طرف قراردادي جدید (منتقل

، ص 5[ کنـد  کننده اعتبـار وجـود دارد، فـراهم مـی     یشقانونی که بین ذینفع و بانک گشا
281[ .  

(ذینفـع اول) در لنـدن   » الف« افتد: فرض کنید که شیوه اتفاق میاین انتقال اعتبار به 
کننـده قـایق     یک تولیـد » الف« فروشد. در مالزي می» ب« قایق نجات را به خریدار 1000

کننـده اسـت و در پـاریس قـرار دارد       که تولید» ج« نجات نیست و باید این اجناس را از
» ج« تواند از سازوکار اعتبـار قابـل انتقـال بـراي پرداخـت بـه       می» الف« خریداري کند.

کننده، اعتبار گشوده شده را در  استفاده کند. با استفاده از این سازوکار، بانک گشایش
 فـع اول یعنـی  پرداخت خواهد کرد. به بیان دیگر، در اعتبـار قابـل انتقـال، ذین   » ج« وجه

دهد. انتقـال   انجام می» ج« ، انتقال تمام یا بخشی از قرارداد را به ذینفع دوم یعنی»الف«
شود که طرفین موافقت خود را اعالم کنند و از طرفی موافقت  قرارداد هنگامی محقق می

  . ]488، ص 6[ کننده اعتبار نیز به طور صریح اعالم شود بانک گشایش
شـود کـه در ایـن     از طریق گشایش یک اعتبار جدید انجام مـی  انتقال اعتبار معموالً

شود تا مبلغ اعتبـار را در مقابـل دریافـت اسـناد و      کننده متعهد می صورت بانک منتقل
تر این اسناد و مدارك همان مدارکی اسـت کـه    مدارك به ذینفع دوم پرداخت کند. بیش

دهنده همـان   شده بود. بانک انتقالها  آن پرداخت اعتبار اسنادي اولیه مشروط به ارائه
خواهد بود که اسناد براي دریافت وجه اعتبـار اسـنادي بایـد بـه آن      1بانک تعیین شده

هاي متعدد قابل وصـول اسـت، بانـک     تحویل داده شود. در مورد اعتباراتی که از بانک
بار را به آن داده کننده اعتبار اختیار انتقال اعت دهنده بانکی است که بانک گشایش انتقال

  .]282-281، ص 5[ دهنده باشد تواند بانک انتقال کننده، خود نیز می باشد. بانک گشایش
  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
1. nominated Bank 



 1393  ، تابستان2شماره ، 18دوره  ـــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبیقی  پژوهش

53 

  انتقال اعتبار در قانون متحدالشکل تجاري .1- 2
قـانون   5انتقال اعتبار اسنادي عالوه بر مقررات متحدالشکل اعتبـار اسـنادي در مـاده    

وجـه قـرار گرفتـه اسـت. در قـانون      هـم مـورد ت   1متحدالشکل تجـاري ایـاالت متحـده   
 به انتقال اعتبار اسنادي اشاره شده است. 5-113و  5-112متحدالشکل تجاري در مواد 

اعتبار تنها در صورتی قابل انتقال است کـه در اعتبـار اسـنادي     5-112ماده براساس 
اعتبـار ایـن    کننـده  این ماده، به بانـک گشـایش  » ب« قابل انتقال شناخته شده باشد. بند

دهد که حتی در صورتی که اعتبار اسنادي قابل انتقال باشد با انتقـال آن   اختیار را می
که انتقـال   موافقت نکند. این عدم موافقت به دو دلیل ممکن است اتفاق بیفتد. نخست این

دهنـده و   کـه در صـورت انتقـال، انتقـال     قانون حاکم بر اعتبار را نقض کند و دوم ایـن 
 یرنده نتوانند شروط مندرج در اعتبار اسنادي را برآورده کنند. به موجب بندهايگ انتقال

گیرنده اعتبار اسنادي از همان حقوق و تعهدات ذینفع  ، انتقال5-113ماده » ب« و» الف«
  اولیه برخوردار خواهد بود. 

  
  انتقال اعتبار در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي  .2- 2

) در مورد انتقال اعتبـار  UCP600( 600کل اعتبارات اسنادي مقررات متحدالش 38ماده 
را در بازنگري  توان آن  مقررات سابق شده است و می 48جایگزین ماده است. این ماده 

 UCPنیز ردیابی کرد. انتقال قرارداد در مقررات متحدالشکل اسنادي سابق  1962سال 
بازنگري سال  49، ماده 1933ال از مقررات متحدالشکل س 49نیز سابقه دارد. در ماده 

بـازنگري   48، مـاده  1983بازنگري سال  54، ماده 1962بازنگري سال  46، ماده 1951
در قسـمت بعـد شـرایط انتقـال     مفاد مربوط به انتقال قرارداد آمـده اسـت.    1993سال 

  شود.  مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي بررسی میبراساس  اعتبار،
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
1. Uniform Commercial Code (UCC) 
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  انتقال اعتبار شرایط  .3- 2
 کننـده صـراحتاً   زمانی قابل انتقال است که بانک گشایش ، اعتبار صرفا38ًمطابق ماده 

، تنها بانک تعیین شده در اعتبار 38ماده » ب« بندطبق  کند وقابل انتقال بودن آن را قید 
یک از اجازه انتقال آن را دارد. هرگاه اعتبار آزادانه نزد هر بانکی قابل معامله باشد، هر

بند الف) اما تنها بانکی اجازه دارد تحت  6تواند بانک تعیین شده باشد (ماده  ها می بانک
در اعتبار مجاز به  د که مشخصاًکندهنده نسبت به انتقال اعتبار اقدام  عنوان بانک انتقال

گونه تعهدي مبنی  دهنده هیچ ، بانک انتقال38ماده  »ب« این امر شده باشد. براساس بند
 کننده شرایط انتقال باشد  تواند راساً تعیین انتقال اعتبار ندارد. عالوه بر این بانک می بر

 )1توان در موارد زیـر خالصـه کـرد:     بنابراین شرایط انتقال را می. ]294-293، ص 7[
رعایت  )3شده با انتقال،  کننده یا تعیین موافقت بانک گشایش )2قابل انتقال بودن اعتبار، 

تغییـرات  ) 5هاي انتقال اعتبـار،   پرداخت هزینه )4عداد دفعات انتقال اعتبار، محدودیت ت
هایی از اعتبار نیز موضوع مهمی است کـه در   مجاز در اعتبار اصلی. البته انتقال بخش

  گیرد.  همین مبحث مورد بررسی قرار می
  
  اعتبار بودن انتقال قابل .1- 2-3

خیر بستگی به دستوري دارد که متقاضی که آیا اعتبار اسنادي قابل انتقال است یا  این
شـرایط و مفـاد قـرارداد    براساس  کننده اعتبار داده است. این دستور به بانک گشایش

معمـوالً خریـدار یـا     –و متقاضـی   -معمـوالً فروشـنده   -تجاري است کـه بـین ذینفـع    
ماً توسط ذینفع منعقد شده است. به غیر از حالتی که اجراي قرارداد باید حت -واردکننده

بـاز  » قابل انتقـال « تواند از متقاضی درخواست کند تا اعتبار را اول انجام بگیرد، او می
، اعتبار تنها در صورتی قابل انتقال 38مستنبط از مفهوم مخالف ماده . ]282، ص 5[ کند

. ]276، ص 1[ است که در دستور گشایش، به قابل انتقال بودن آن تصریح شده باشـد 
ت سکوت اعتبار درخصوص قابل انتقال بودن آن باید بـین دو مـورد تفکیـک    در صور

شود. در این  قائل شد. نخست حالتی است که اعتبار بدون انتقال قرارداد پایه منتقل می
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که امکان تضییع حقوق متقاضی اعتبـار وجـود دارد، انتقـال اعتبـار      فرض، به دلیل این
. فرض دوم، حالتی است که اعتبار همـراه بـا   بدون موافقت او قابل پذیرش نخواهد بود

که انتقـال قـرارداد پایـه نیازمنـد      شود. در این حالت، به دلیل این قرارداد پایه منتقل می
رضایت خریدار (متقاضی اعتبار اسنادي) و فروشنده (ذینفـع اعتبـار اسـنادي) اسـت،     

و بنابراین ایـرادي   یک از طرفین آن در تعارض نخواهد بود انتقال اعتبار با حقوق هیچ
  . ]110-109، ص 8متوجه آن نیست [

  
  اعتبار انتقال با شده تعیین یا کننده گشایش بانک موافقت .2- 2-3

گونه تعهدي براي انتقال اعتبار به غیر از حالتی  ، بانک هیچ38ماده » الف« به موجب بند
. این موضوع که موافقت بانک بر این انتقال اعتبار به طور صریح اعالم شده باشد ندارد

در رأیی که راجع به دعواي بانک نگارا در اندونزي علیه شرکت بـا مسـؤولیت محـدود    
این رأي با استناد بـه مقـررات   . ]115، ص 9[ صادر شد مورد توجه قرار گرفت 1الریزا
گونه تعهدي در قبال انتقال  ات آمده بود که بانک هیچرصادر شد. در آن مقر 1974سال 

ر آنچه که در قرارداد گشایش اعتبار با آن موافقت کرده است. قاضـی  مگ ،اعتبار ندارد
کننده به این پرونده استدالل کرد که حتی اگر اعتبار به صـورت قابـل انتقـال     رسیدگی

گشایش شده باشد، انتقال اعتبار منوط به رضایت بانک است. نتیجه این استدالل ایـن  
 به وجود فع اول در مورد انتقال اعتباربراي ذین 1974بود که حقی که در مقررات سال 

آمده بود در بند دیگر منوط به موافقت بانک شده است. حق بانک براي عدم موافقت با 
تري مورد شناسایی قرار  با صراحت بیش UCP600 38ماده » ب« انتقال اعتبار در بند

  : گرفته است. در این ماده آمده است که
بـودن آن  » قابـل انتقـال  « ار قابل انتقال یعنـی اعتبـاري کـه   اعتب ،از نظر این ماده « 

ذینفـع  بـه درخواسـت    بنـا  ممکن استدر اعتبار ذکر شود. اعتبار قابل انتقال اً مشخص
  .»دوم) قرار گیردذینفع دیگر (ذینفع در اختیار اً یا جز اول) کالًذینفع (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
1. Bank Negara Indonesia v. lariza (S’pore) Ltd. 
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ست که تقاضاي ذینفـع اول  ا در این ماده به این معنا» ن استممک« استفاده از فعل
براي انتقال قرارداد ممکن است مورد موافقت بانک قرار نگیرد. بنابراین این حق بـراي  

  بانک محفوظ است که انتقال قرارداد را رد کند. 
  

  اعتبار انتقال دفعات تعداد محدودیت .3- 2-3
، اعتبار قابل انتقال را 38از ماده » د« بندبراساس  ابتکار انتقال باید از جانب ذینفع باشد.

که انتقال اعتبار  توان بنا به تقاضاي ذینفع دوم به ذینفع الحقی انتقال داد. نتیجه این نمی
تنها یک بار مجاز است. البته این ماده انتقال دوباره به ذینفـع اول را از ایـن ممنوعیـت    

به موجب این بند انتقال اعتبار به بـیش از یـک ذینفـع دوم    کرده است. همچنین  امستثن
  . ]290، ص 5[ مجاز دانسته شده است

  
  اعتبار انتقال هاي هزینه .4- 2-3

که به  مگر آن ،هاي ناشی از انتقال بر عهده ذینفع اول است هزینه »ج« 38به موجب ماده 
  . ]294، ص 7[ نحو دیگري توافق شده باشد

  
  اعتبار انتقال در اصلی اعتبار در مجاز تغییرات .5- 2-3

توانـد   دهنده از تمام مفاد اعتبار اصلی تبعیـت کنـد. بنـابراین وي مـی     الزم نیست انتقال
برخی از شرایط را به نفع خود تغییر دهد. البته باید توجه داشت کـه در انتقـال اعتبـار    

ي از شود. بنابراین عدم پیـرو  اصل براي این است که تمام مفاد اعتبار اصلی منتقل می
اشاره کرده است. با توجه ها  آن به 38ماده » ح« ی است که بندیمفاد اعتبار اصلی استثنا

ضـوابط و شـرایط   براسـاس   ، اعتبار به استثناي موارد ذیل صـرفاً 38ماده » ح« به بند
  تعیین شده در اعتبار اصلی قابل انتقال است:

 ،شرط براي ذینفع اول داراي اهمیـت اسـت   تواند کاهش یابد. این مبلغ اعتبار می .1
 التفاوت قیمت خرید و فروش منتفع شود.  آید که از مابه زیرا این امکان براي وي پدید می
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 امکان کاهش هرگونه قیمت واحد مندرج در اعتبار وجود دارد.  .2

 پذیر است.  تر امکان به موعدي نزدیک تغییر تاریخ انقضا .3

 است. مدت ارائه اسناد قابل کاهش  .4

 . ]395، ص 10[ توان کوتاه کرد مدت حمل را می .5
 

 اعتبار از هایی بخش انتقال .6- 2-3

متجاوز از کل اعتبار نباشد) به چند ذینفـع دوم   هایی از اعتبار (که مجموعاً انتقال بخش
تواند  مطابقت دارد. با وجود این انتقال اعتبار به چند ذینفع می 38با مقررات ماده  کامالً

انجام اصالحیه در  10ماده » الف« بندشکالتی شود. براي مثال به موجب باعث بروز م
که  اعتبارات اسنادي باید با موافقت ذینفع باشد، اما ممکن است که ذینفع دوم به دلیل این

تواند به زیان او باشد با درخواست اصالحیه از سوي ذینفـع   اصالح شرایط اعتبار می
مقرر کرده است پیش از انتقال  38ماده » ـه« شکل، بنداول موافقت نکند. براي رفع این م

دهنده مشخص کند که تحت چه شرایطی مجاز به  اعتبار ذینفع اول باید براي بانک انتقال
که اعتبار به بیش از یک ذینفع منتقـل   ها به ذینفع دوم است. در مواردي ابالغ اصالحیه
آن را رد کننـد.  ویـا   بپذیردها را  حیهند اصالتوا هاي دوم می یک از ذینفعشده باشد، هر

در مورد آن بخش منتقل شده نافذ خواهد بود و  پذیرش یا عدم پذیرش اصالحیه صرفاً
که اعتبار انتقال یافته به همان وضعیتی  ها تأثیري ندارد. نتیجه این نسبت به سایر بخش

(ماده  ماند به قوت خود باقی می که پیش از اقدام به اصالحیه براي آن ذینفع دوم داشته
  . ]295-294، ص 10[بند و)  38

 
 انتقـال  صورت در اسنادي اعتبار طرفین بین حقوقی روابط .3

  اعتبار
توانـد   آید، می می به وجود بررسی روابطی که بین طرفین اعتبار اسنادي پس از انتقال

اي مشابه از جمله تبدیل تعهد، ماهیت حقوقی انتقال اعتبار را در مقایسه با سایر نهاده
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کـه ذکـر شـد انتقـال در یـک      گونـه   هماناعتبار روشن کند. عواید  نمایندگی و واگذاري
تعریف مختصر عبارت از عمل حقوقی است که به موجب آن شـخص ثـالثی بـه طـور     

، انتقـال هـم   شود. در ایـن تعریـف   جزئی جایگزین یکی از طرفین قرارداد میویا  کامل
شـود. در انتقـال    واگذاري حقوق و هم واگذاري تعهدات ناشی از قرارداد را شامل مـی 

افتـد. در نتیجـه بـا     اعتبار، این واگذاري حقوق و تعهدات توسط ذینفع اعتبار اتفاق مـی 
شود. حقوق  روابط جدیدي ایجاد می ،انتقال اعتبار روابط حقوقی بین طرفین تغییر کرده

  کنیم: طرفین اعتبار پیش از انتقال و پس از آن در دو بخش بررسی میو تعهدات 
  
  حقوق و تعهدات طرفین اعتبار پیش از انتقال .1- 3

دستوردهنده یا مشتري یا متقاضی که از  )1هر معامله اسنادي حداقل سه طرف دارد: 
ه اعتبـار:  کننـد  صادرکننده یا بانک گشایش )2 ،کرده است بانک تقاضاي گشایش اعتبار

ذینفع یا فروشنده: کسی که مطـابق   )3 ،بانکی که اعتبار را صادر و گشایش کرده است
شرایط اعتبار، حق صدور برات یا مطالبه وجه را دارد. در بعضی موارد نیز ممکن است 

شده در این روابط نقش داشته باشد و وظـایفی از    بانک ثالثی تحت عنوان بانک تعیین
  أیید، وصول و. . را بر عهده گیرد. قبیل ابالغ، ت

  
  ذینفع و متقاضی بین حقوقی رابطه .1- 3-1

منشأ رابطه حقوقی بین متقاضی و ذینفع، قرارداد فروشی است که بین ایـن دو منعقـد   
شده است. با توجه به اصل استقالل اعتبـار اسـنادي از قـرارداد پایـه، بایـد گفـت کـه        

اي با یکدیگر ندارند و رابطه این دو  چ رابطهمتقاضی و ذینفع به موجب اعتبار اسنادي هی
نیز  UCP600 4ماده . ]338، ص 12؛ 170ص.  11[ شود در قرارداد فروش خالصه می

اي است  اعتبار ماهیتاً معامله« :دارد این ماده مقرر می» الف« کند. بند این نظر را تأیید می
نتیجـه  ». گیرد ي اعتبار قرار میا هرگونه قرارداد دیگري که مبنایاز قرارداد فروش  جدا
اي است که طرفین آن عبارتنـد از متقاضـی، ذینفـع، بانـک      که اعتبار اسنادي، رابطه این
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  شده.  نتر موارد بانک تعیی کننده و در بیش گشایش
  
  اعتبار کننده گشایش بانک و متقاضی روابط .2- 3-1

توان شـامل   الصه میکننده اعتبار را به طور خ تعهدات متقاضی در برابر بانک گشایش
گـذاردن   موارد زیر دانست: ارائه اطالعات صحیح به بانک براي گشایش اعتبار، وثیقـه 

 . 3، بازپرداخت وجه به بانک2، پرداخت کارمزد1کاال

توان به صورت  کننده اعتبار در برابر متقاضی را می در مقابل تعهدات بانک گشایش
ي از دستورات متقاضی در گشایش اعتبار، ، پیرو4زیر برشمرد: تعهد به گشایش اعتبار

بازگرداندن مبلغ سپرده شده بابت گشایش اعتبـار بـه متقاضـی در صـورت انقضـاي      
  . ]172-171، ص 11[ اعتبار
  

  اعتبار کننده گشایش بانک و ذینفع بین .3- 3-1
  اي قانونی با سه ویژگی وجود دارد: کننده اعتبار رابطه بین ذینفع و بانک گشایش

 ي پـذیرش اسـناد: بنـابراین بانـک تعهـد مشـروط دارد کـه در        حق مشروط برا
 . )UCP600 7(ماده  را پذیرش کندها  آن صورت ارائه اسناد مطابق توسط ذینفع،

    حق برداشت اعتبار با ایفاي شروط مندرج در اعتبار: در مقابل براي بانـک ایـن
اعتبار را به ذینفـع   تعهد مشروط وجود دارد که در صورت پذیرش اسناد مطابق، وجه

 . )UCP600 7(ماده  پرداخت کند

 مقررات متحدالشـکل تجـاري    5-110هاي موضوع ماده  تکلیف ذینفع به تضمین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

  .ه اعتبار نسبت به کاالي حمل شده حق وثیقه دارد. بانک پس از پرداخت وج 1
  .هاي گشایش اعتبار و ابالغ اعتبار را بپردازد . متقاضی باید هزینه 2
سود متناسب بـا   ه. پس از پرداخت وجه اعتبار به بانک، متقاضی موظف است مبلغ پرداختی به عالو3

  .دکنمدت زمان پرداخت را به بانک پرداخت 
گشایش اعتبار اسنادي کسب کرد، باید در اسرع وقت  خصوصه بانک دستورات الزم را در. همین ک4

  نسبت به گشایش اعتبار اقدام کند.
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 آمریکا. 

اگـر   کـه  مقررات متحدالشکل تجاري مقرر شده اسـت  5-110از ماده » الف« در بند
فع دو تعهد در مقابـل  بانک اسناد ارائه شده توسط ذینفع را مورد پذیرش قرار داد، ذین

شـود کـه هـیچ     بانک و متقاضی خواهد داشت. در مقابل بانک و متقاضی، او متعهد می
تقلبی در اسناد ارائه شده وجود ندارد. در مقابل متقاضی تعهد دیگري نیز دارد مبنی بر 

انجام شده و تخلف از آن صورت  برداشت وجه اعتبار کامالً طبق قرارداد منعقد که این
  رفته است. نگ

 
  آثار انتقال اعتبار: حقوق و تعهدات طرفین اعتبار پس از انتقال .2- 3

در این قسمت آثاري که انتقال اعتبار بر حقوق و تعهدات طرفین اعتبـار اسـنادي دارد   
اي براي شناخت ماهیت حقوقی انتقال اعتبار خواهد  شود. این بررسی، مقدمه بررسی می

انتقـال اعتبـار، رابطـه حقـوقی بـین انتقـال گیرنـده بـا بانـک          که پـس از  جا  آن بود. از
  شود.  دهنده و ذینفع اهمیت دارد، این دو مورد بررسی می انتقال

  
  گیرنده انتقال و دهنده انتقال بانک بین حقوقی روابط .1- 3-2

با انتقال اعتبار، حق مشروط ذینفع براي پذیرش و برداشت از اعتبار به موجب اجراي 
مقـررات   5-110همچنین تعهدات او مبنی بر عدم تقلب (موضوع مـاده  شروط اعتبار و 

متحدالشکل تجاري آمریکا) نیز منتقل خواهد شد. همچنین تعهد مشروط و متقابل بانک 
دهنده اعتبار در مقابل ذینفع مبنی بر پذیرش و موافقت با برداشت اعتبار با ارائه  انتقال

  تفی خواهد شد. اسناد و حق مشروط بانک در صورت تقلب من
کننده حق خواهد داشت تـا پرداخـت اعتبـار را     گیرنده در مقابل بانک گشایش انتقال

درخواست کند. وي حق برداشت از اعتبار را با ایفاي شرایط مندرج در اعتبار اسنادي 
دهنده اعتبار تعهد متقابل را براي پرداخـت   بانک انتقال جایگزین خواهد داشت. همچنین

  . ]286، ص 5[ خواهد داشت وجه اعتبار
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  گیرنده انتقال و ذینفع بین حقوقی روابط .2- 3-2
مقررات متحدالشکل تجاري آمریکـا، بـا انتقـال اعتبـار، تمـامی       5-111بر اساس ماده 

گیرنده  ها و حقوقی که در مورد اعتبار اسنادي اول برقرار شده است، به انتقال تضمین
ها و  گیرنده براي انتقال تضمین قابل حق انتقالمنتقل خواهد شد. ذینفع، تعهد متقابل در م

، در روابط بین ucp600 38از ماده  g] قسمت 42، ص 13[سایر حقوق خواهد داشت. 
تر  دارد تا در حد مبلغی که بیش گیرنده این حق را براي ذینفع محفوظ می ذینفع و انتقال

گیرنده  جایگزین سیاهه انتقالاز مبلغ مذکور در اعتبار انتقال یافته نباشد، سیاهه خود را 
گیرنـده   تواند از تفاوت بین مبلغ سیاهه خود با سـیاهه انتقـال   کند. با این کار، ذینفع می

  کسب سود کند. 
 

  اعتبار انتقال حقوقی ماهیت .4
ایـن نظرهـا   تـوان مطـرح کـرد.     در مورد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار چهار نظر را مـی 

اعتبار، انتقال اعتبار بـه مثابـه بخشـی از    عواید  مثابه انتقالانتقال اعتبار به  :عبارتند از
طلب، انتقال اعتبار به مثابه انتقال قرارداد و انتقال اعتبار به مثابه تبـدیل تعهـد کـه بـه     

  شود.  ترتیب بررسی می
  
 اعتبارعواید  انتقال اعتبار به مثابه انتقال .1- 4

که اعتباري فاقد عنوان قابل انتقال باشد، به  صرف این«  :UCP600 39به موجب ماده 
خواهد آورد ویا  که به موجب قانون حاکم به دست آورده 1دیدر واگذاري عواذینفع حق 

د حاصـل از اعتبـار)   یخللی وارد نمی کند. این ماده فقط ناظر به واگذاري مطالبات (عوا
 .»ر تحت خود اعتبار نداردارتباطی به حقوق مربوط به انجام کا ،بوده

گرفته  UCP500 49از ماده  توان گفت این ماده دقیقاً به غیرازجمله دوم این ماده، می
تواند تمام یا بخشی از مبلغ اعتبار را  ، ذینفع میUCP600 39شده است. باتوجه به ماده 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
1. assignment of proceeds 
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م پـس از  تواند هم پیش از ارائه اسناد و ه به شخص ثالثی واگذار کند. این واگذاري می
پیش از ارائه اسـناد پیـدا   عواید  ذینفع هنگامی نیاز به واگذاري آن انجام پذیرد. معموالً

ولی وجه مورد نیاز را  ،کند که بخواهد تجهیزات اولیه براي ساخت کاال را تأمین کند می
کـه   گیـرد  نداشته باشد. واگذاري اعتبار پس از ارائه اسناد نیز تنها در حالتی انجام مـی 

زمان پرداخت وجه اعتبار مدتی بعد از زمان ارائه اسـناد باشـد. هرگـاه ذینفـع اعتبـار      
صدد آن باشد که تمام یا بخشی از وجه اعتبار را به شخص ثالث واگذار کند، به طور در

آن را در اختیار بانک تعیـین شـده قـرار     ،دهکرمعمول مبادرت به تنظیم سند واگذاري 
عوایـد   که آیا براي تحقق واگذاري ت به انجام آن اقدام کند. در مورد ایندهد تا نسب می

رسد با توجه به ماهیت این نهاد  اعتبار، موافقت بدهکار نیز الزم است یا خیر به نظر می
 و آنچه در مورد انتقال طلب گفته شد، نیازي به موافقت خریدار وجود نداشته باشد. 

گیرنده طرف قـرارداد محسـوب نخواهـد شـد و بنـابراین       انتقال ،دیعوادر واگذاري 
 تعهدي به ارائه اسناد و همچنین تحویل کاال نخواهد داشـت. از سـوي دیگـر واگـذاري    

تواند بـا   بنابراین وي نمی و دهد گیرنده نمی اعتبار حق اجراي قرارداد را به انتقالعواید 
بـراي مثـال سـیاهه     –رارداد را اجرایی کرده است که مفاد ق ارائه اسنادي مبنی بر این

پرداخت وجه اعتبار به خود را از بانک درخواست کند. عالوه بر ایـن   -مربوط به خود
اعتبار تنها هنگامی مستقر خواهد شد که ذینفع عواید  موارد، حق وي نسبت به دریافت

ئه اسناد انجام دهد. بنابراین حق اصلی اعتبار، تعهدات خود را مبنی بر تحویل کاال و ارا
 . ]328-326، ص 14؛ 296، ص 5گیرنده یک حق احتمالی و متزلزل است [ انتقال

اعتبار با انتقال اعتبار ماهیتاً متفاوت است. در انتقال اعتبار، عواید  ، انتقالرو ایناز 
به  کننده اعتبار بانک گشایش گیرنده در مقابل با تحقق انتقال یک حق مشروط براي انتقال

دهد تا با ارائـه اسـناد    گیرنده این اختیار را می آید. این حق مشروط به انتقال می وجود
در صورتی که در ؛ دکنمندرج در اعتبار، بانک گشاینده را مکلف به پرداخت وجه اعتبار 
د داشت. از طرف دیگر، انتقال طلب حاصل از اعتبار، چنین حقی براي وي وجود نخواه

کننده و خریدار همراه  ابتکار ذینفع براي تحقق انتقال اعتبار باید با موافقت بانک گشایش
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  باشد، در صورتی که در انتقال طلب نیاز به این موافقت وجود نخواهد داشت. 
 

  انتقال قرارداد به مثابه انتقال بخشی از طلب .2- 4
از طلب ذینفع اول از بانک دانست کـه البتـه ایـن     را انتقال بخشی اعتبارتوان انتقال  می

براي نمونه ارائـه برخـی    –هایی توسط ذینفع دوم  شرط انتقال مشروط به اجراي پیش
شود. ذینفـع   ها در اعتبار اسنادي منتقل شده ذکر می شرط شده است. این پیش -اسناد

بـاقی  پایـه  ی از طرفین قرارداد همچنان یک اعتبارانتقال علیرغم  اول (معموالً فروشنده)
کننده مشروط به ارائـه اسـنادي    خواهد ماند. در واقع، حقوق او نسبت به بانک گشایش

به نفع او ذکر شـده اسـت. کلیـه حقـوق و     ، خواهد بود که در اعتبار اولیه گشایش شده
  .]287، ص 5[ تعهدات او نسبت به ذینفع دوم نیز در قرارداد انتقال معین خواهد شد

معلق بر  اعتبارعواید  توان گفت اگر منظور این بوده که انتقال در تحلیل این نظر می
هایی از سوي ذینفع دوم شود، این نوع انتقال با انتقال اعتبار همخوانی  شرط رعایت پیش

دهنده اعتبار زیرا بر این اساس تحقق رابطه حقوقی بین ذینفع دوم و بانک انتقال؛ ندارد
گیرنده تعیین شده  دهنده و انتقال خواهد بود که بین انتقال هایی شرط به تحقق پیش منوط
این است که به مجرد تقاضاي ذینفع  38ماده » ب« که مستفاد از بند در صورتی؛ است

  . نیست کند و نیازي به عنصر دیگري شده، انتقال تحقق پیدا می اول و موافقت بانک تعیین
، منوط به انجـام شـروطی از   اعتباراست مقصود این باشد که اجراي انتقال ممکن 

گیرنده است. مبناي پذیرش این نظر این است که ذینفع اول را همچنـان در   سوي انتقال
افتد  مانند آنچه که در انتقال طلب اتفاق می؛ دهنده مستقالً متعهد بدانیم مقابل بانک انتقال

دهنده همچنان بر عهده او باقی است. در این حالت حتـی   تقالو با انتقال طلب تعهدات ان
شود  گیرنده قرار گرفته باشد، تعهدات فرعی محسوب می اگر تعهداتی نیز بر دوش انتقال

کند.  دهنده را از انجام تعهدات اصلی که در مقابل طرف قرارداد دارد، معاف نمی و انتقال
دهنده در  تعهدات خود را انجام ندهد، انتقالعواید  گیرنده بنابراین، اگر به هر دلیل انتقال

  مقابل طرف قرارداد مسؤول خواهد بود. 
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 اعتبار همسانعواید  انتقال با توان که انتقال اعتبار را تنها در صورتی می نتیجه این
نیز  دانست که ذینفع اعتبار اصلی پس از انتقال همچنان متعهد اصلی اعتبار انتقال یافته

براساس  دهد. خالف این نظر را به دست می 38ماده » ح« تلقی شود. در صورتی که بند
اول که بــــاید سیاهـه و برات خـود را جـایگزین سـیاهه و بـرات     ذینفع اگر «  این بند:

ي هـا   یا اگر سـیاهه از انجام این کار با اولین درخواست خودداري کنــد د کندوم ذینفع 
د که در اسناد ارائـه شـده توسـط    هایی باش ارائه شده توسط ذینفع اول داراي مغایرت

ها با اولین درخواست  ذینفع دوم وجود نداشته باشند و ذینفع اول از اصالح این مغایرت
وم را بدون دذینفع دهنده حق خواهد داشت اسناد رسیده از  ، بانک انتقالدکنخودداري 

اول داشته باشد بـه بانـک گشـاینده اعتبـار     ذینفع تري در مقابل  که مسؤولیت بیش این
  .»داردتسلیم 

 ، ذینفـع دوم جـایگزین ذینفـع اول   اعتبـار مستفاد از این بند این است که بـا انتقـال   
بانـک   ،در ارائه اسناد لذا در صورت تخلف ذینفع اول .متعهد اصلی شده استعنوان  به

که مسؤولیتی داشته  متعهد اصلی بپذیرد بدون اینعنوان  به تواند اسناد ذینفع دوم را می
  باشد. 
 

  1انتقال اعتبار به مثابه انتقال قرارداد .3- 4
انتقال قرارداد عبارت از حالتی است که به موجب آن شـخص ثـالثی جانشـین یکـی از     

انتقال قرارداد هدف این است کـه موقعیـت قـراردادي یکـی از     گردد. در  طرفین عقد می
، ص 15[ طرفین با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به شـخص ثـالثی منتقـل گـردد    

شـود و از تمـام    مـی با انتقال قرارداد، انتقـال گیرنـده جانشـین طـرف قـرارداد      . ]230
تواند آن را فسخ کند  می د همانند طرف عق ده،مند ش قراردادي بهره موقعیتهاي  ویژگی

همچنـین بـا تحقـق    . ]258، ص 16و اجبار طرف را بخواهد و از حق حبس سود بـرد [ 
دهنده یا طرف دیگر قرارداد در مورد قرارداد برقرار  تضمیناتی که از سوي انتقالانتقال، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
1. assignment of contract 
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  . ]354، ص 17شده است نیز منتقل خواهد شد [
تبار حقوق و تعهداتی کـه بـین طـرفین اعتبـار     خالف انتقال قرارداد، در انتقال اعبر

گیرد کـه شـرایط و آثـار     شود و رابطه جدیدي شکل می اصلی وجود داشته ساقط می
دارد. بنابراین اگر قرارداد را به ریسمانی مانند کنیم که بین طرفین قرارداد ارتباط  خاص

و تنها یـک طـرف ریسـمان    شود  کند در انتقال قرارداد این ریسمان قطع نمی برقرار می
در صورتی که در انتقال اعتبار با گشایش انتقال جدید، ریسمان سابق که ؛ کند تغییر می

شـود و   قطع میبوده، کننده اعتبار و ذینفع اول  رابطه اعتبار اسنادي بین بانک گشایش
اعتبار کننده  تواند بانک گشایش دهنده (که می رابطه جدیدي بین ذینفع دوم و بانک انتقال

شود. اگرچه ممکن است حقوق و تعهدات اعتبار انتقال یافته با آنچه  نیز باشد) برقرار می
اما باید توجه داشت حقوق و تعهدات  ،هایی داشته باشد در اعتبار اصلی آمده، مشابهت

ذینفع دوم در مقابل بانک، همان حقوق و تعهداتی است که در اعتبار جدید تصریح شده، 
انتقال قرارداد که حقوق برخالف در اعتبار اصلی آمده بود. به عبارت دیگر، نه آنچه که 

شود، بـا انتقـال    گیرنده منتقل می  که هست به انتقالگونه  همانو تعهدات قرارداد اصلی 
هایی با موارد پیشین  شود که اگرچه مشابهت اعتبار، حقوق و تعهدات جدیدي ایجاد می

مؤیدي بر این مطلب است.  ucp600 38ماده  »و« با آن مطابق نیست. بند زوماًدارد، اما ل
توان مواردي چند از جمله مبلغ اعتبار، انقضـاي   به موجب این بند، در انتقال اعتبار می

  تغییر داد. اعتبار، تاریخ ارائه اسناد و تاریخ تحویل را 
ل قرارداد این تشابه را دارد که برخـی از  اگرچه انتقال اعتبار با انتقا که خالصه این

برخـی از   ucc 5-111شـود (همچنـین بـه موجـب مـاده       حقوق و تعهـدات منتقـل مـی   
شود)، اما باید به این نکته توجه داشت که در انتقال قرارداد، هدف  ها منتقل می تضمین

بـراي   گیرنده از تمامی حقوق و تعهداتی است که در قرارداد اصـلی  برخورداري انتقال
  صادق نیست. جا  این که این مطلب در دهنده در نظر گرفته شده انتقال
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  1انتقال اعتبار به مثابه تبدیل تعهد .4- 4
ست که تعهدي جانشین تعهد دیگر شود و تعهد سـابق از بـین   ا تبدیل تعهد به این معنا

که تعهد در تبـدیل   تبدیل تعهد با انتقال قرارداد این تفاوت را دارد .]184، ص 18[ برود
شود و تعهـدي   ها وآثار آن (مانند مرور زمان) ساقط می تعهد به همراه تمامی ضمانت

» موقعیت قراردادي« آید، اما در انتقال قرارداد می به وجود جدید با آثار و شرایط جدید
د. شود و تعهدات قراردادي ساقط نخواهد ش به همراه تمام آثار و شرایط آن منتقل می

توان با نهاد تبدیل تعهد  تر می شود که انتقال اعتبار را بیش از آنچه گفته شد روشن می
، ص 20؛ 498، ص 19[ تر طرفدار دارد این دیدگاه در ایاالت متحده بیشمشابه دانست. 

10-104[ .  
افتد این است که ذینفـع نخسـت (معمـوالً     در حقیقت آنچه در انتقال اعتبار اتفاق می

کننـده   شود و جاي خود را به ذینفع دوم (معموالً عرضه از قرارداد خارج می فروشنده)
دهد. البته این جانشینی همراه با سقوط اعتبار اصلی و گشایش اعتبار جدیدي  نهایی) می

است (که برخی از شرایط آن با شرایط اعتبار اصلی یکسان است) که یک رابطه حقوقی 
  کند.  یجاد میجدید را بین ذینفع دوم و بانک ا

در نقد این دیدگاه گفته شده که در انتقال اعتبار، ذینفع اول (فروشنده) همچنان طرف 
چنانچه ذینفع دوم نتوانـد تعهـدات قـراردادي را ایفـا کنـد،      و  قرارداد باقی خواهد ماند

تعهدات ذینفع اول در مقابل متقاضی (خریدار) با استناد به قرارادي که بین ذینفع اول و 
در صورتی که اگر انتقال اعتبار ؛ قاضی منعقد شده است، همچنان پابرجا خواهد بودمت

را تبدیل تعهد بدانیم، تعهدات ذینفع اول در مقابل متقاضی به محض تحقق انتقال ساقط 
خواهد شد. بنابراین، ذینفع اول تنها در صورتی استحقاق دریافت حاشیه سود خود را 

سیاهه فروش را به اندازه کل مبلغ اعتبار به بانک تحویل دارد که حداقل یک سند یعنی 
ي انتقـال  اتوان گفت که انتقال اعتبار بـه معنـ   در رد این نقد می .]287-286، ص 5[ دهد

بلکـه انتقـال کلیـه حقـوق و      ،قرارداد بین متقاضی (خریدار) و ذینفع (فروشنده) نیست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

1. novation 
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ده اعتبار دارد. بنابراین، اگر انتقال کنن تعهداتی است که ذینفع اول در مقابل بانک گشایش
اعتبار را تبدیل تعهد بدانیم با انتقال این حقوق و تعهدات رابطه اعتبار اسنادي که بـین  

رود و رابطه جدیدي بین ذینفـع   بانک، ذینفع اول و متقاضی شکل گرفته بود، از بین می
ه اعتبـاري اول کـه   طبیعی است سقوط رابط گیرد. البته دوم، بانک و متقاضی شکل می

مستقل از رابطه قرارداد پایه بین خریدار و فروشنده قابل تحلیل و بررسـی اسـت، بـه    
  کند.  اي وارد نمی قرارداد اصلی صدمه

  

  گیري نتیجه و بندي جمع .5
به انتقال اعتبار اختصـاص دارد.   UCP مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي 38ماده 

ررات متحدالشکل تجاري ایـاالت متحـده نیـز مقرراتـی     مق 5-110عالوه براین در ماده 
راجع به اعتبار اسنادي بیان شـده اسـت. از نظـر ماهیـت حقـوقی انتقـال اعتبـار بـین         

که در انتقال اعتبار، رابطـه   برخی با استدالل به ایننظر وجود دارد.  ان اختالفوقدانحق
تواند  رود و ذینفع اول همچنان می ز بین نمیکننده اعتبار ا بین ذینفع اول و بانک گشایش

سیاهه خود را به بانک تحویل دهد، انتقال اعتبار را معادل واگـذاري منـافع حاصـل از    
  دانند.  اعتبار و مساوي نهاد حقوقی انتقال طلب می

که در انتقال اعتبار موقعیت قراردادي  در مقابل گروه دیگري معتقدند با توجه به این
توان  شود می گیرنده منتقل می ده به همراه کلیه حقوق و تعهدات خود به انتقالدهن انتقال

  این نهاد را با انتقال قرارداد معادل دانست. 
در این نوشتار، ضمن بررسی استدالالت مختلف در مـورد ماهیـت حقـوقی انتقـال     

ن اساس، بـا  هاي این نهاد با انتقال طلب و انتقال قرارداد روشن شد. بر ای اعتبار تفاوت
گیرنده حقوق و تعهدات جدیدي را در مقابل بانک  که به مجرد انتقال، انتقال توجه به این

کـه در انتقـال    چه این؛ توان آن را انتقال طلب دانست گیرد، نمی دهنده بر عهده می انتقال
اعتبار) کسی که طلب به او منتقل شده است تعهدي در مقابل طرف اصـلی  د یعواطلب (

. انتقـال اعتبـار را   دکنـ تواند او را الزام به اجراي قـرارداد   قرارداد ندارد و همچنین نمی
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که به قرارداد  همچنین باید با انتقال قرارداد متفاوت دانست. در انتقال قرارداد، بدون این
ـ   اي وارد آید، ساختمان آن با جانشینی انتقـال  صدمه جـاي یکـی از طـرفین    ه گیرنـده ب

گیرد، همان  گیرنده بر عهده می کند. بنابراین، حقوق و تعهداتی که انتقال تغییر می قرارداد
دهنده و طرف اصلی قرارد داد وجود داشـت. امـا بـا     در رابطه بین انتقال است که قبالً

 ،شود و تعهدات جدیـدي  تحقق انتقال اعتبار، تعهدات حاصل از اعتبار اصلی ساقط می
  شود.  ابه با آنچه در اعتبار اصلی ذکر شده بود، متولد میاگرچه در بسیاري موارد مش

توان بین آن و تبدیل  در مقایسه بین انتقال اعتبار و نهادهاي مشابه می که نتیجه این
تري یافت. این نظر با رأي اکثریت حقوقدانان در ایاالت متحـده نیـز    تعهد مناسبت بیش

  موافقت دارد. 
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