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  چکیده
اعتبببار اسببنادت و تنببوش در اشببمال هن همببواره یمببی ا      فراینبب  درخطببا تقلببو و 

الملل بوده اسبت هبه ایبن امبر     برانگیز در حیطه پرداخت در تجارت بینموضوعات بحث
هن  و مانع بزرگی در انجام عملیات بانمی و گبرد   ها تحمیل می یادت بر بانک هزینه

 (BPO)ام تعه  پرداخت ببانمی  گردد. برات مقابله با این مشمالت، نظپولی محسوب می
 (ICC)المللبی  پرداخبت توسبا اتباق با رگبانی ببین      با ساختار و ماهیت ج ی ت ا  شیوه

هبات نظبام اعتببار اسبنادت را برنبر  نمایب .       معرفی گردیب  ببا ایبن هب   هبه هاسبتی      
 ها و موانع موجودتوان  پیشرفتدر خصوص تقلو و اشتباه می BPOنظام  وتحلیلتجزیه

بررسبی اعتببار    یستم ج ی  را مشخص نمای . در راستات این هب  ، ایبن مقالبه ببا    این س
در ایبن   اسنادت و استخراج برخی ا  اختالفات اساسبی هبه در خصبوص تقلبو و اشبتباه     

در  BPOهنب  نقبش   در این باب، تبال  مبی   BPOعرصه جارت است و معیار قرار دادن 
حبال هبه   درعبین  BPOرس  هه ین نتیجه میهاهش وقوش تقلو را بیان نمای  و نهایتاً به ا

ش ه شباهت بسیارت به اعتبار اسنادت دارد، قادر است تا ح   یادت مانع خطا در پرداخت
هبا در اختالفبات   تبع هن درگیرت بانکپرداخت و به و ا  سرایت دعاوت تقلو به عرصه

 ناشی ا  هن جلوگیرت هن .
 

خبت ببانمی، تقلبو، خطبا، اتباق با رگبانی       اعتبار اسبنادت، تعهب  پردا   واژگان کلیدی:
 المللیبین
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 مقدمه
تبرین اسبتانائات ببر دهتبرین اسبتقالل پرداخبت ا  رابطبه پایبه،         یمی ا  مهم عنوانهتقلو، ب

پبی وقبوش تقلبو،     در .هبات قابایی ببوده اسبت    هبات حقبوقی و پرونب ه   موضوش بحث وارههم

بسبیارت در ایبن خصبوص ایجباد      هات درگیبر در پرداخبت، دعباوت   منظور حمایت ا  نر به

نمایب .  همچنین خطا، ا  مواردت است هه مشمالتی را در رون  پرداخبت ایجباد مبی    8شود.می

منتهی ش ن هبر دو عامبل فبوق ببه     ؛ اما 7هامالً متفاوت است موضوشاین دو  ایجادهرچن  منشأ 

 .ها و مبنات این پژوهش استپرداخت ناروا مبین اهمیت هن

و وجبود   9ت هه در روابا پرداخت وجود دارد، استقالل قرارداد پایه ا  پرداختارابطه چن گانه

 هنن .ات هستن  هه پتانسیل وقوش تقلو در پرداخت را ایجاد میعوامل عم ه 4اسناد هاغذت

 هبات پرداخبت، دربرگیرنب ه   ترین شبیوه ترین و رایجیمی ا  ق یمی عنوانهاعتبار اسنادت، ب

در هخرین دستاورد خود تحت عنبوان تعهب     5المللیاتاق با رگانی بین .استهر سه عامل فوق 
سبعی  در این پژوهش  ح اقل دو عامل ا  سه عامل فوق را حذ  هرده است. 6پرداخت بانمی

 به این سواالت پاسخ دهیم. هنیممی

 در تقلبو  هباهش  در پرداخبت،  قبرارداد  ا  معاملبه  نبرفین  حذ  و هاغذ حذ  هیا -1
 بود؟ واه خ مؤثر هاپرداخت

ساختار و رون  اجرات تعه  پرداخت بانمی، چگونه قادر است تقلبو را در پرداخبت    -2
 یا هاهش ده ؟ حذ  هرده

رونب   در حلبی نبوین در جهبت حبذ  یبا هباهش خطبا        هیا تعه  پرداخت بانمی راه -9

 پرداخت ارائه نموده است؟

                                                                                                   
8. Zhang Yanan, “Approaches to Resolving the International Documentary Letters of 

Credit Fraud Issue”, University of Eastern Finland Pub, , (2011)  p. 24. 
فاقب  ایبن عنصبر    سبت هبه   یی اخطبا منظور ما ا  خطا در این پژوهش،  ، در حالی ههتقلو همراه با قص  مجرمانه همراه است. 7
 .باش می
توان  راهبی  تقلو در معامله است؛ بلمه داللت اسنادت در پرداخت، می این امر، ب ین معنا نیست هه دهترین استقالل،  این ه .9

 برات فرار ا  انجام تعه  و یا انجام تعه  ناقص ایجاد نمای .
توانب  ا   وجبود در تشبخیص دقیبی ایجباد محتبوت و تتییبرات هنهبا مبی        قابلیت ایجاد و ویرایش اسناد و عب م قابلیبت اببزار م   .  4

 هات وقوش تقلو باش . مینه
5. International Chamber of Commerce (ICC). 

6. Bank Payment Obligation (BPO). 
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 سبنادت و مقایسبه  هبات تقلبو در اعتببار ا   در جهت پاسخ به سواالت فوق ببا بررسبی  مینبه   

نبوین پرداخبت را در     مان هن با تعه  پرداخت ببانمی، قابلیبت یبا عب م قابلیبت ایبن شبیوه       هم

بررسی قرار خواهیم داد و در ادامه انواش خطا را هه باعث ببرو  اخبتالل در    هاهش تقلو مورد

 گردن  با تأهی  بر تعه  پرداخت بانمی بحث خواهیم هرد.رون  پرداخت می
 

 تقلب عنا و مبنای قاعدهمالف( 
تقلو در لتت به معنی برگشتن ا  حالی به حالی، دگرگون ش ن، در هارت به سود خبود و  

یبا حبذ  اقب ام     تقلبو، هبر اقب ام    8 یان دیگرت تصر  هردن، نادرستی و دغلی هم ه است.

شبود قربانیبان   باعبث مبی   ههمنظور فریو دیگران صورت گیرد ش ه است هه بهعم ت نراحی
7یا عامالن هن، منافعی را به دست هورن .و  چار  یان ش هد

هات رایج و متب اول  ا  پ ی ه تقلو 
افبراد در راسبتات برخبوردارت ا  یبک      یبمارانهفر یا تعم وهار است و شامل اق ام در هسو

 9.است.یا غیرقانونی  مزیت ناروا

یبا   ه  دن ببه حقبوق  عملی است هه مقصود فاعل هن عمل، لطم تقلو در اصطالح حقوقی،

 با توجبه ببه رویبه    حالینباا 4یا معنوت باش . مادت یک قانون با هر وسیله یا نقض منافع دیگران
ده  مفهوم تقلو در اعتببار اسبنادت بسبیار فراتبر ا  تعریب       قاایی در این خصوص، نشان می

ناروات چیبزت   ارائهتقلو »هن : تقلو را چنین تعری  می یک حقوق ان انگلیسیها است. واژه
دیگرت تقلبو را  مبانی منشبأ     حقوق ان 5«هنن ه بر ع م صحت هن هگاهی دارد.است هه ارائه

برخبی صبرفاً تقلبو     و 6اعتبار هنب  ق رت فاحش باش  هه قرارداد را بی دان  هه تقلو بهاثر می

فبب اران و ا نظببرات فببوق نر هرهبب ام 2داننبب .عام انببه را مببؤثر در دعبباوت اعتبببار اسببنادت مببی

                                                                                                   
 .(8914 تهران: نشر تاویل (فرهنگ توصیفی علوم جنایی ، هادیانفر، سی همال,بیابانی، غالمحسین .8

7. Hoo Freddie, Tan Kim. “An American dream theory of corporate executive fraud”, 

Accounting Forum, Issue 31, (2007) p. 2. 
9. Kapardis M, “A fraud detection model: a must for auditors”. Journal of financial 

regulation and compliance. Journal of Financial Regulation and Compliance, 10(3), 
(2002) p. 2. 

 ،9هات مالی. فصلنامه دانش حساب ارت و حسابرسی م یریت, شماره . داده هاوت و هش  تقلو،رهنمات رودپشتی فری ون .4
 .7صفحه  (8938)

5. United City Merchants Ltd v. Royal Bank of Canada [1982] QB 208;[1983]1AC168. 

6. Sztejn v.  J. Henry Schroder Banking Corporation [1941] .31 NYS 2d 631. 

2. Tukan Timber v Barclays Bank plc [1987] 1 Lloyd's Rep 171. 
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 8منتق انی دارد هه بیانگر پیچی گی مفهوم تقلو در روابا پرداخت است.

هبی    7مقبررات اعتببار اسبنادت   در  ؛ امبا یبک اسبتانا ببر اصبل اسبتقالل اسبت       تقلوهرچن  

و را ببه مقبررات   بت هبه تقلب  باین اسب  ICCمشی نش ه است. خابینیات برات تقلو پیشمقرره

، ت هبر هشبور  هبا تا در این  مینه، مقبررات ملبی ببرات دادگباه    رده بورها واگذار هبداخلی هش

شب ه و معتق نب  حساسبیت    این امر مورد اسبتقبال برخبی ا  حقوقب انان واقبع    هنن ه باش . تعیین

در خصبوص   UCPها نسبت به هن، علت سبموت  موضوش تقلو و رویمردهات متفاوت دادگاه

سا د تا فارغ ا  تاثیرات منفی احمامشان ببر  ها این مجال را فراهم میتقلو است و برات دادگاه

ین گروهی دیگبر دیب گاه انتقبادت    همچن 9موقعیت اعتبار اسنادت، در این مورد تصمیم بگیرن .

هبات  در خصوص تقلبو دارنب  و معتق نب  مقبررات بایب  ببرات نبر         UCPنسبت به سموت 

هبا در مبورد تقلبو    هدرگیر در پرداخت، محیطی امن فراهم سا د و رویمردهات متفاوت دادگا

بخبش  شود هه رضایتهات درگیر در پرداخت میموجو ایجاد نوعی ع م قطعیت برات نر 

ات ا  مقبررات تجبارت اسبت و قبانون نیسبت.      مجموعبه  UCPتوان گفت حال میینباا 4نیست.

در ایبن   UCPبنبابراین سبموت   ؛ هه تقلو یک امر جزایی بوده و نیا منب  تقنبین اسبت   درحالی

 ه معنات ع م شناسایی تقلو در اعتبار اسنادت نیست. مینه ب

 

 قلبت لمروقب( 
 .United City Merchants v این بحث، ببرات اولبین ببار در حقبوق انگلسبتان و در پرونب ه      

 5Royal Bank of Canada شاهی معتقب  ببود ببه دلیبل تقلبو در قبرارداد       طرح ش . ا هنجاهه م

، ببر ایبن اسباا قاضبی اعبالم هبرد تقلبو در        ستن ه، متقلبانه زیش ه به دادگاه ناسناد ارائهایه، پ

                                                                                                   
 قاعب ه  مبورد  در تطبیقبی  مطالعبه » ، نیاسرت، بناء ماشاءاله ترجمه یانگ، ایمس . برات انالعات بیشتر در این مورد ن.ک: گائو8

 شبماره  جمهورت، ریاست مجلس امور حقوقی و معاونت المللی بین حقوقی امور مرهز نشریه حقوقی، مجله ،«هن معیار و تقلو
 .749-977 صص (8914)، 96

7. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits. 

9. Dolan John F, “Commentary on Legislative Develop-ments in Letter of Credit Law: 

An Interim Report”, Banking & Finance Law Revew. No 53, (2002) p. 63. 
4. Buckley Ross P. , Gao Xiang, , “Development of the Fraud Rule in Letter of Credit 

Law: The Journey So Far and the Road Ahead”, Journal of International Law University 
of Pennsylvania 23(4) (2002) p.701. 
5. United City Merchants Ltd v. Royal Bank of Canada [1982] QB 208;[1983]1AC168. 
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ببر ایبن اسباا، در ادامبه ایبن موضبوش را تحبت         .قرارداد پایه ا  تقلو در اسناد متفاوت اسبت 

 دهیم.بحث قرار می پایه مورد تقلو در اسناد و تقلو در قراردادعناوین 

 

 تقلب در قرارداد پایه -1

هبا  پایه، ضامن تحرک اقتصادت و گرد  پولی بانبک  دهترین استقالل پرداخت ا  قرارداد

عنوان تحبت تبأثیر سبایر رواببا قبراردادت      هی استقالل، این است هه پرداخت، به است. فلسفه

هنب   حال امنیت و سالمت اقتصادت یک جامعه ایجاب مبی هات درگیر، قرار نگیرد. باایننر 

یمی ا  اسبتانائات ببر دهتبرین اسبتقالل،      انعنوایفات ناروایی صورت نگیرد؛ بنابراین، تقلو به

 ش ه است.اتفاق حقوق انان پذیرفتهتوسا قریو به

مطالبه در شرایطی صورت گیرد هه عام انبه ا   ده  هه در صورتی رخ میتقلو در معامله 

وجبه،   در این حالبت، مطالببه  . پوشی ش ه باش چشم شرط ش ه ،شرایطی هه برات مطالبهانجام 

حبال  ببااین  هنب . دادگاه م اخله نموده و دستور ع م پرداخت صبادر مبی  ست و غالباً اعتبار ابی

باش  بای  دو شرط را توأمبان رعایبت هنب . اسبتحقاق     شخصی هه به دنبال توقی  پرداخت می

و دعبوات   8خود را نسبت به ص ور قرار توق  پرداخت )با توجه به شبرایا فبوق( اثببات هنب     

انجام شود. در غیر این صورت قرار توق  پرداخبت صبرفاً    سا ذینفعوجه تو مطالبهوت قبل ا  

 به این دلیل هه دعوایی در ارتباط با قرارداد پایه در جریان است صادر نخواه  ش .

پایه، منتهبی ببه پرداخبت وجبه اعتببار اسبنادت گبردد، مبنبات ایبن          قلو در قرارداد هرگاه ت

منظبور   یبرا ببه   شب ه اسبت؛  اش  هه به بانک ارائهاسنادت بها و تقلو در دادهتوان  پرداخت می

هه تهیه  یا تولی  و ارسال هاال منطبی با شرایا اعتبار و یا تعه  به نظر برسب ، لزومباً صب ور   این

بنابراین دو حالت متصبور اسبت  یبا اسبناد و     ؛ ها بای  منطببی با شرایا اعتبار و یا تعهب  باش هن

                                                                                                   
 Tti Team Telecom International Ltd and Another v Hutchison 3G UK Ltd. در پرونب ه 8

[2003] EWHC J0123-1 به قرارداد پایه را بب ین شبرح بیبان    دعوات توق  پرداخت با استناد  قاضی پرون ه شرایا اقامه
 وجه، است بای  اثبات هن  هه: مبنات ادعات وت نقض قرارداد پایه ببه وسبیله   هرگاه شخصی در پی منع ذینفع ا  مطالبه»هن : می

در همچنبین   «شبود. باش  و یا اثبات هن  هه عمل ذینفع ا  جمله اعمالی است هه موجو ص ور قرار ع م پرداخت میذینفع می
 Inflatable Toy Co v State Bank of. New South Wales (1994) 34 NSWLR 243, 251 پرونب ه 

 ببا  مطبابی  اببرا ت  اسبناد  و هن  صادر رجوعی قابل غیر اعتبار بانک گاه هر»دارد: قاضی شرایا توق  پرداخت را چنین بیان می
 و باشب   بانبل  پایبه  قبرارداد  و یبا  ببوده  جعلبی  ش ه ارائه اداسن هه این مگر است پرداخت به ممل  بانک باش  پرداخت شرایا
 «  .باش  مطلع تقلو ا  روشن نور به بانک
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هبا  هنن  و یا ا  انعماا این شبرایا در هن مات را منعمس میها شرایا حقیقی هاال و خ داده

ها متقلبانه اسبت. در فبرا اول، بانبک، غالبباً     هه در صورت اخیر، ص ور هن پوشی ش هچشم

بنبابراین ادعبات تقلبو در    ؛ هنب  هبا را رد مبی  به دلیل ع م انطباق اسناد با شرایا پرداخبت، هن 

 ها گردد.ه ادعات دومی، مبنی بر تقلو در اسناد و دادهتوان  منتهی بقرارداد پایه غالباً می

 BPOمبؤثر باشب ؛ امبا در     خصبوص در جعبل مبادت   ، بهتوان  در اعتبار اسنادتاین دعوا می

هات ارسالی و داده BPOهات یرتی در دادهمتا 8هانیست؛  یرا هرگاه مرهز بررسی داده منشأ اثر

تشبخیص   مبورد  9هبا یا جعل دادهو  7هرد؛  یرا تحری  ها را اعالم خواه پی ا نمن ، انطباق هن

TMA گیرد.قرار نمی 

 

 هاداده و اسناد در تقلب -2
اسبناد متقلبانبه    یمی ا  عوامل توق  پرداخت است. ارائه در اعتبار اسنادت، تقلو در اسناد،

 رائبه تحقی توقب  پرداخبت ببه دلیبل تقلبو در ا      4است. اعتبارار   و اسناد بیاعم ا  اسناد بی

هبه در ذیبل    هبا تأهیب  شب ه اسبت    هات قابایی ببر هن  اسناد شرایطی دارد هه در اغلو پرون ه

 :دهیممورداشاره قرار می

 5مؤثر بودن تقلو  7,8

 6هااسناد به متقلبانه بودن هن هنن ههگاهی ارائه  7,7
                                                                                                   

واگبذار شب ه    Trade Matching Application (TMA)یبا  هبا ی دادهبررسی انالعبات، ببه مرهبز بررسب     BPO در .8
هبا را ا  نریبی   یا ع م انطباق دادهها را دریافت و پردا   هرده و پاسخ انطباقاست. این مرهز واح ت است هه انالعات بانک

 هن .ها اعالم میه هات استان ارد به بانک
7. Distorted data. 

9. Data forgery. 
اسناد مممن اسبت ببی اعتببار نباشبن       باشن .یا خارج ا  شرایا اعتبار می یا مجعولن ا  اسناد بی اعتباراسنادت هستن  هه منظور. 4

 هاالیی هه قبل ا  بارگیرت نابود ش ه باش . مال سیاهه اما بی ار   باشن .
بیبان شب . ببا ایبن شبرح هبه:        United city merchants Ltd v. Royal Bank of Canada . این شرط در پرونب ه 5
. تقلببی هبه ببر شبرایا پرداخبت اثرگبذار نباشب  ببی         اش بخت وجه اعتبار اثرگذار ادر پرد و تقلو بای  مربوط به شرایا اعتبار»

 «شود.اهمیت و نامربوط تلقی می
و هثبار حیلبه و تقلبو در     دهترین تطبیی دقیی، اصل استقالل اعتببارات اسبنادت  »هالیو ام اشمیتو ، ترجمه مخبر الصفا علی  . 6

 .Group Josi Re Vشبرط فبوق در    همچنبین  .92ص. (8963)، 859و 857، مجلبه هبانون وهبال، شبماره     «این گونه اسبناد 

. And Others. [1996] 1 Lloyd's RepWalbrook Insurance Co. Ltd    :تقلبو  »ب ین شمل بیان شب ه اسبت
بب ین معنبا   ..« .تقلبانه ارائه هرده باش  و ا  این ارائه در  مان ابرا  هنها هگاه باشب  ذینفع، اسناد را مدر اسناد  مانی رخ می ده  هه 

دانب . ببرات نظبر مخبال  ن.ک.     اسناد در اعتباراسبنادت را دارات هثبارت متمبایز مبی     متقلبانه اسناد متقلبانه و ارائه هه قاضی ارائه
Malek Ali, Quest David (2009). Jack: Documentary Credits. London: Totel publising, p. 
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 8هگاهی بانک به متقلبانه بودن اسناد 7,9

د. ببر ایبن اسباا    شودبحث واقع میدر حقوق ایران تقلو تحت عنوان غرور و ت لیس مور

گبردد هبه در هبر دو مبورد گروهبی      هه وقوش فریو ا  تأثیر قص  شخص فریبمار تفمیک می

هرچنب  هبه بحبث     7داننب . قائل به وجود عنصر عم  )هگاهی( بوده و گروهی هن را ال م نمبی 

اسبت اگبر    ات اسبت؛ امبا منطقبی   هایی دارد هه نیا منب  بررسبی ویبژه   اعتبار اسنادت، پیچی گی

اسبناد؛ ببر مبنبات یبک      متقلبانه اسناد متقلبانه و ارائه بگوییم در اعتبار اسنادت تقلو اعم ا  ارائه

چراهبه اسبنادت هبه توسبا بانبک        هنب . سالمت اقتصادت چنین حمبم مبی  دلیل ساده، ایجاد 
ر مبنات اسبناد  تجارت به هار گرفته خواهن  ش  و قطعاً ب   لزوماً در چرخهنیا معامله شو پذیر 
 توان معامله هرد.ار   نمیبی

برانگیز نیست؛ بلمبه هنچبه بیبان شب  ا      در این پژوهش، قص  ما ورود به این موضوش بحث

. ببا ایبن   نمایب  را عرضبه مبی  نبوین پرداخبت    شبیوه راهمارهایی است هه احتماالً  ورود بهباب 

برانگیبز فبوق   امبل بحبث  ببه دالیبل ذیبل، وجبود عو     BPO توضیح  فرا بر ایبن اسبت هبه در   

 ش ه است.حذ 

  حذ  خری ار و فروشن ه و سایر عوامل غیر بانمی ا  سیستمBPO
9 

                                                                                                   
و در  Arab Banking Corp V. Boustead Singapore Ltd [2016] SGCA 26همچنببین  245
 United City Merchants Ltd v. Royal Bank of Canada [1982] QB 208;[1983]1AC168پرونب ه 

 ..«هرده تا اسناد موثی را به او ارائه نمای . بانک به ذینفع اعتماد»هن  با این بیان هه: قاضی نظر فوق را رد می
چنین بیبان شب ه اسبت:      Tukan Timber v Barclays Bank plc [1987] 1 Lloyd's Rep 171. این شرط در 8
توانب  مسبئولیت وت را ا    هی  ادعایی حتی تقلو نمبی  ویک اعتبار صادر هرد ممل  به انجام تعه  است پس ا  این هه بانک"

رداخت وجه ا  بین ببرد؛ مگر در صورتی هه بانک ا  وجود تقلو مطلع و  مان هگاهی وت قبل ا  پرداخبت وجبه ببه    نسبت به پ
 همچنین ن.ک: ".ذینفع باش 

Czarnikow-Rionda Sugar Trading Inc. V. Standard Bank London Ltd. And Others [1999] 
2 Lloyd's Rep. 187 

 حقبوق  در مب نی  مسبئولیت  موج  غرور (، شرایا8932علویجه قاسم ) ین بحث ن.ک. شفیعی. برات انالعات بیشتر در باب ا7
 .19-822، صص 9 شماره سیزدهم، سال سیاست، و حقوق پژوهش انگلیس، فصلنامه و ایران
 Uniform Rules for Bank Payment Obligation (URBPO)تعهب  پرداخبت ببانمی    مقبررات   8ت مباده . 9

 عملمبرد  و پرداخبت ت شبیوه  ایبن  ببر  نبارر  خباص،  نبور  ببه  URBPO دارد.ن مقبررات را بیبان مبی   ت حاهمیت ایب مح وده
 قبرار  مقبررات  این شمول در BPO ارهان ا  میی بعنوانها داده بررسی مرهز عملمرد حتی. است BPO در درگیر هاتبانک
 ایجباد ت محب وده  در مختصبر  نور به ات،مقرر این. است URBPOت مح وده ا  خارج مشتریان با هابانک روابا. گیردنمی

BPO غیبر  در. دارد نظبارت  گبردد، مبی ها داده انطباق ع م ایانطباق به منتج ههها داده بررسی مرهز عملمرد ا  حاصل نتایج و 
 نببی  مربونبه  تعهب   ببا  ارتبباط  در هابانک است مممن هه خصوصی قراردادهات و درگیر هاتبانک مالی روابا مال موارد، این
 .نیست حاهم URBPO نماین ، منعق  خود



796 
 

 8931 تابستان، مهفتوبیست، شماره هفتمی، سال صلنامه پژوهش حقوق خصوصف

 عنوان مرجع بررسی انالعات و واگذارت این امر ببه یبک مرجبع ثالبث     حذ  بانک به

 نر بی

 هات المترونیمیحذ  هاغذ ا  سیستم پرداخت و جایگزینی داده 

 گیریم.یا اثبات فرا فوق پی میبحث را با تمرهز بر رد و  ادامه
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 و آثار تقلب نسبت به آن BPOپ( 
، مبانعی  BPOقبل ا  ورود به این بحث بای  یادهور شویم، صر  المترونیمی بودن فرهینب   

در خصبوص تصبویو مقبررات اعتببار      ICCدر جهت برو  تقلو نیسبت. نگباهی ببه عملمبرد     

و اعتببار اسبنادت ا  جهبت عملمبرد،      OBPهرچنب    7ی  این نظر اسبت. مؤ 8اسنادت المترونیک

 UCPحال شباهت بسیارت دارن ؛ اما بااین

یبک  در URBPOهه درحالی ،ده روابا حقوقی وسیعی را در اعتبار اسنادت را پوشش می

 BPO ترین وجه تمایزمهم این فرهین  هه گردد. نتیجهها اعمال میفاات هامالً بسته، بین بانک

 BPOباش ، این است هبه ذینفبع در اعتببار عمب تًا فروشبن ه اسبت؛ امبا در        و اعتبار اسنادت می

 9باش .بانک فروشن ه ذینفع می

. اسبنادت هبه   ستیمی ا  عناصر مهم پرداخت ا عنوان ذینفع،فروشن ه به ،در اعتبار اسنادت

. اسبت هن  مستقیماً در راستات دریافبت وجبه و اجبرات تعهب ات بانبک      وت به بانک، ارائه می

ها ا  سوت وت به بانبک ذینفبع،   داده ، فروشن ه ا  ارهان تعه  نبوده و ارائهBPOهه در رحالید

بنابراین ارائه، ا   ؛منظور اثبات انجام تعه  پایه است و ب وا به معنات دریافت وجه نیستصرفاً به

 شود.اصالً ارائه محسوب نمی URBPO  ه به بانک، مطابیبببسوت فروشن

تبوان  ی متقلبانه به بانک ارائبه نمایب  فقبا در صبورتی مبی     یهاداده ،وشن ههه فردرصورتی

به مرهز بررسبی  ها را هنها را دریافت و داده ،صورت گرفته هه بانک اسناد متقلبانه رائهاگفت 

ها، ا  تقلو مطلبع گبردد و ارسبال    ؛ اما اگر بانک فروشن ه قبل ا  ارسال دادههن ها ارسال داده

، توق  نمای ، هی  تقلبی در تعه  پرداخت ببانمی رخ نب اده اسبت؛ بلمبه پرداخبت     ها را مداده

 ها متوق  خواه  ش .صرفاً به دلیل ع م ارسال داده

ببوده و   BPOدر چنین وضعیتی هرگونه ادعات فروشن ه نسبت ببه بانبک ذینفبع، خبارج ا      

هبا  داده و پس ا  ارائبه حال هش  تقل. بااینبنات هن رابطه قراردادت وت با بانک ذینفع استم

                                                                                                   
8. Electronic Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (EUCP). 

ببا  پایه ریزت تب یل اسناد به داده در اعتبار اسنادت در مقررات اعتبار اسنادت المترونیک صورت گرفبت؛ امبا مقبررات فبوق     . 7
را در خصبوص ببه هبارگیرت    ابهامات و تردیب هات مشبتریان    اه بود بطورت هه نتوانستمشمالت عملی و حقوقی فراوانی همر
 انببه نبور توامب    EUCPو  UCPاعتببار المترونیمبی را مشبمول     ،با وقو  بر ایبن امبر   ICCاین ابزار را برنر  هن  و حتی 

 دان .می
 .URBPO 9ت . ماده9
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 یرا جعل و تقلو توسا اشخاص ثالبث نیبز    ا  سوت بانک، منجر به ع م پرداخت خواه  ش ؛

 8توان  موجبات توق  پرداخت را فراهم هن ؛ حتی اگر ذینفع ا  وجود تقلو مطلع نباش .می

« هبا دهگیرت در مورد انطبباق دا اساا تصمیم» ارجاش امربا  URBPO 8همچنین بن  ب ماده 

در مقابببل  BPO) 6اصببل اسببتقالل را هببه در مببواد  URBPO قلمببروا  و اخببراج هن  TMAبببه 

 را ها در مقابل اسناد، هاال، خ مات یا عملمرد( ببر هن تأهیب  شب ه اسبت    )داده 2قراردادها( و 

هبا متعهب  ببه بررسبی اسبناد      بانبک تنهبا  نبه  UCP ببر نببی   سا د. با این توضیح ههتر میپررنگ

نیبز  گیبرت در بباب انطبباق اسبناد     تصبمیم  ببه شبیوه  باشبن  بلمبه مقبررات مبذهور     ش ه میارائه

در ایبن  مینبه ا     URBPOهبه  ده . درحالیاین دعاوت را نیز پوشش می همچنین و 7پردا دمی

 هن .ها سلو مسئولیت میبانک

 م بببه عب  منبتج  هات درگیر، به بانک BPO مح ود هردن قلمبروبا توجه به هنچه گفته ش ، 

شبود هبه دارات مزایبات اقتصبادت     میپرداخت  این شیوهبه  نرفین قرارداد پایه، سرایت دعاوت

ها نیبز دچبار اخبتالل و هنب ت     شود و عملمرد بانکها اعمال نمیات بر بانکاست؛  یرا هزینه

د ایجبا  BPOگردد؛ اما هیا این انفماک، چبه تبأثیرت در تقلبو در قبرارداد پایبه نسببت ببه        نمی

 هن ؟می

ات قراردادت است هه فقا بین بانک خری ار و بانک ذینفع )و سبایر  رابطه BPOگفتیم هه 

ات، اسبتقالل قبرارداد پایبه ا     گبردد. در چنبین رابطبه   هبا در صبورت وجبود( منعقب  مبی     بانک

ا نظبر   BPOباش ؛ اما هیا این ویژگی یعنی حذ  نرفین معاملبه پایبه ا    تر میپرداخت ملموا

پاسخ منفی است؛  یبرا تتییبر    پایه و پرداخت خواه  داشت؟ نیز تأثیر ج ی ت بر رابطه حقوقی

تتییرت در ماهیت روابا نبرفین درگیبر در رابطبه پایبه ایجباد       BPOماهیت رابطه پرداخت، در 

تعهب ات   BPOهن  تا اعمبال متقلبانبه را تحبت تبأثیر خبود قبرار دهب . بب ین معنبا هبه در           نمی
                                                                                                   

 تطبیقبی  مطالعبه »نیا مرتای، ایوبی  هبرا ،   ات بیشتر ن.ک. شهبا ت. در این خصوص نظرات متفاوتی وجود دارد. برات انالع8
 ( صبص 8934) ،4 شبماره  83، تطبیقبی، جلب    حقبوق  تها، پژوهش«اسنادت معامالت وجه پرداخت بر ثالث شخص تقلو تأثیر
تحلیبل شبرایا تقلبو    فوق پس ا  بررسی نظرات موافی و مخال  در این  مینه راه حلی منعط ، مبنی بر  مقاله ، نگارن ه25-36

رس ؛ اما پذیر  هن در خصوص پرداخبت اعبم ا  اعتباراسبنادت و    حال هرچن  این راه حل منطقی به نظر میهن . بااینارائه می
BPO گبردد؛ امبا امنیبت و    پبولی بهتبر تابمین مبی     ق رت ثقیل است؛  یرا هر چن  مطابی نظر مذهور، سرعت و فعالیت چرخه

سی جوامع در گرو سالمت روابا مالی است. ب ین معنا هه پرداخت بر مبنبات اسبناد متقلبانبه، صبر      ثبات اقتصادت و حتی سیا
 نظر ا  شخص متقلو، فی نفسه موجو اخالل در سالمت نظام پرداخت می گردد.

 را بیان می هن . ”Substantial Compliance“هه نوعی انطباق انعطا  پذیر یا  UCP 600 84ماده ت  dبن  . 7
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ری ار ماهیتاً هی  تفاوتی با رابطه این دو در اعتببار اسبنادت نب ارد و تحبت     فروشن ه نسبت به خ

د. همچنبین رابطبه   هبر ات است هه هماهان اعتبار اسبنادت را ته یب  مبی   همان مشمالت بالقوه

 ،، بب ین معنبا هبه تعهب  ببه پرداخبت      استنور شرط بقات هن و همین BPOمنشأ و مبنات  ،پایه

یا غیرقانونی بودن هن تعه ، این امر ببه   در صورت اثبات بطالنناشی ا  تعه  دیگرت است هه 

عباملی در   BPOببانمی در  هرچنب  رابطبه ببین   حبال  ببااین تعه  اخیر نیز سرایت خواهب  نمبود.   

ات هه در ایبن رو  پرداخبت وجبود دارد،    شرایا ویژهپایه نیست؛ اما  هاهش تقلو در معامله

دهب . ایبن   تا ح   یادت هباهش مبی   ا در صورت تقلواممان دستیابی فروشن ه به وجه تعه  ر

 شرایا عبارتن  ا :

 المترونیمی بودن فرهین  پرداخت 

 ذینفع بودن بانک 

 8سا ت خری ار مبنی بر  مان ارسال هباال نب ارد.  در اعتبار اسنادت، فروشن ه هی  تعه ت به هگاه

وان  تبا حب  مممبن، ببه تبأخیر      تمنظور ع م هش  تقلو در معامله، ارسال اسناد حمل میین بههمچن

بیانجام . در این خصوص ماهیتاً در تعهب  پرداخبت ببانمی تتییبرت ایجباد نشب ه اسبت؛ امبا سیسبتم          

ایبن   در 7هبایی مشبابه ببالرو   پتانسیل حبذ  ایبن مشبمل را دارد. مباالً سبا مان      BPOالمترونیمی در 

ی در هباهش تقلبو در اسبناد    حال هه نقش بسیار مهمعرصه، با فراهم هردن خ ماتی مشابه، درعین

 نماین .ات برات بانک و خری ار ارسال میمحض ص وربارنامه انالعیههنن ، بهحمل ایفا می

ده  تا در صورت موقعیت خوبی در اختیار خری ار قرار مینیز  BPOذینفع بودن بانک، در 

توقب    وجود هرگونبه ادعبایی در خصبوص تقلبو در معاملبه، ا  دادگباه، دسبتورت مبنبی ببر         

هبا نیبز روشبن    این فرهین ، ببرات بانبک   نافعپرداخت ا  سوت بانک ذینفع به فروشن ه بگیرد. م

توانن  در فاایی خارج ا  نگرانی و مشمالت ناشی ا  اختالفبات قبراردادت، ببه    است؛  یرا می

 هنن . تممیلرا  BPOفعالیت اقتصادت خود ادامه داده و فرهین  

                                                                                                   
8. Pavia & Co., S.P.A. V. Thurmann-Nielsen. [1952] 1 Lloyd's Rep. 153. 

تحبت نظبارت    8331هبه در سبال     Bill of Lading Registry Organization (BOLERO)ببرات مابال ببالرو    . 7
 هبات سوییفت و اتحادیه حمل مرهو تشمیل شب ، یبک سیسبتم ثببت المترونیمبی اسبت هبه در یبک  مینبه  خباص )بارنامبه           

 لمترونیمی قابل معامله( و در مح وده خاص )اعاا(فعالیت می هن . برات انالعات بیشتر مراجعه هنی  به:ا

Laryea Emmanuel T, “Paperless Shipping Documents: An Australian Perspective”. Tul. 
Mar. L.J, Volume 25, (2001) p. 286. 
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جبارت  باش . مممن است سیستم یک نظام اتوماسیون مطلی میتابع  BPOها در بررسی داده

ها را مجاب هن  هه اتخاذ این شیوه، مانع برو  دعاوت تقلو و یا هباهش  بتوان  بانک BPOدر 

مشببمالت جببارت در سیسببتم مبببادالت یببک امببر نسبببی اسببت و ایببنهببا خواهبب  شبب ؛ امببا هن

حبال بایب  گفبت در    ببااین  8هنب . میرا تامین ن چیزتالمترونیمی در غالو نقاط جهان چنین 

BPO یصورت تجمیع شرایا فنی و حقوق
 متقلبانبه  در خصبوص ارائبه  را پتانسیل دفبع دعباوت    

 امن اسناد. تولی  قانونی و مبادله: استضرورت توجه به دو امر در این راستا  .ها داردداده

تحت شرایطی اسبت هبه قبانون    دار و منظور ا  تولی  قانونی، ایجاد اسناد توسا مراجع صالحیت

امن، مراقبت ا  اسناد به نحوت است هه تتییر و تبب یلی در هن صبورت نگیبرد.     تعیین نموده  و مبادله

هات المترونیمی نیبز بایب  ا    هات المترونیمی نیز حاهم است. ب ین معنا هه دادههمین شرایا بر داده

 ها حاهم باش .دالتی بر هننریی قانونی و با شرایا خاص تولی ش ه و امنیت مبا

ها در هشورهات مختل ، متفاوت اسبت. در تعهب    نظام قانونی حاهم بر تولی  و مبادله داده

هه یک سن  المترونیمبی، منطببی ببا شبرایا محبل تولیب  هن، تولیب  و        تا وقتی پرداخت بانمی

  مرجعبی ببرات   هن  هه هیبرو  می مانیمبادله شود، هی  اشمال قانونی وجود ن ارد. مشمل  

ببوده و هبی  مقرراتبی اسبتان اردهات تولیب  و تببادل       تائی  اصالت اسناد المترونیمی، موجبود ن 

 ، مشبمالت  نب ها نیبز مسبئولیتی در ایبن خصبوص ن ار    ا هنجاهه بانکها را پوشش ن ه . داده

 پردا یم.برو  خواه  هرد هه ذیالً ب ان می مینهچن ت در این  
 

 هات تولید اسناد الکترونیکی و دادهعدم وجود استاندارد جه -1
عب م وجبود اسبتان ارد معبین جهبت تولیب        هشب   را به چبالش مبی   EUCPا  مشمالتی هه 

هبات متعب دت هبه در    . به علبت وجبود پردا نب ه   است 8صورت ترهیبیبه هادادهارائه  و 7اهداده

                                                                                                   
هه بتوان  روابا قبراردادت را ببا اسبتان اردهات خباص هبر قبرارداد، در فابات         هایی فنی و ع م وجود مقررات ویژه. نارسایی8

 مجا ت پوشش ده .  
هبات درگیبر واگبذار شب ه و در غیبر ایبن       هبا ببه نبر    اختیار تعیین استان ارد در خصوص تولی  داده eucp 4. براساا ماده 7

ر اثبر عب م تعیبین اسبتان ارد دامنگیبر اعتببار اسبنادت        صورت؛ ارائه در هر قالبی مجا  است. یمی ا  بزرگترین مشبمالتی هبه د  
ها در سباختار  ذهر ش ه است، هه مطابی هن احتمال دارد بانک قادر به بررسی داده eucp 6شود در بن  پ ماده المترونیک می

 ارسال ش ه نباش . برات انالعات بیشتر در این خصوص ن.ک:  
Cronican William Patrick, , “Buyer Beware: Electronic Letters of Credit and the Need for 
Default Rules”, McGeorge Law Review, Vol. 45, (2013) pp.383-405. 

پرداختبه و هن را ببه عنبوان یبک      eucpبانمی اتاق با رگانی بین المللی اخیرا به ع م وجود اسبتان ارد معبین در    همچنین همیته
 انالعات بیشتر در این خصوص ن.ک:   مشمل هلی ت بیان هرده است. برات
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هبات  لیل تنوش ساختار دادهنور به دهنن  و همیناستفاده می معینها ا  استان اردهات تولی  داده

. شبود ها ا  سیستمی به سیستم دیگر با اشماالت فنی و قانونی همراه مبی مبادله هن، المترونیمی

المترونیمبی را توسبعه داده و موجبو ببرو       ارتباناتتوان  خطرات وجود چنین مشمالتی می

ایبن  ا هنجاهبه  حلبی ناتمبام ارائبه هبرده اسبت.      در ایبن مبورد، راه   URBPO. اختالفات گبردد 

ها حمومت دارد، بنابراین نرفین قرارداد پایه هی  الزامی ببه  صرفاً بر روابا بین بانک مقررات،

ایفببات تعهبب ات خببود منطبببی بببا شببرایا شببملی منبب رج در مقببررات مببذهور ن ارنبب ؛ مگببر   

هه با بانک خود قراردادت مجزا در خصوص شمل ایفات تعه ات خود منعق  هرده درصورتی

هات مناسو م یریت خ مات تجبارت  استفاده ا  پیام: »فوق/پ مقررات 7بر اساا ماده  باشن .

ISO 20022         هه در سا مان جهانی استان ارد ببه ثببت رسبی ه ضبرورت اسبت. اسبتفاده ا  سبایر

 2و مباده  « انواش پیام به مفهوم هن اسبت هبه معاملبه خبارج ا  چبارچوب ایبن مقبررات اسبت.        

 «یا... هن  و نه اسنادها عمل میبانک درگیر بر اساا داده: »داردمقررات فوق بیان می

انالعات ضرورت جهت ایفبات تعهب  را ا  مشبتریان ببه      ممل  نیستن ها مطابی مواد فوق، بانک

مبابین  هبا ضبرورت اسبت  در رواببا فبی     هات المترونیمی دریافت هنن ؛ اما ببرات بانبک  شمل داده

تعیبین هبرده اسبت، اسبتفاده هننب . نتیجبه        URBPOاردت هبه  هبات اسبتان   ا  پیام TMAخودشان و 

هبه ببا بانبک خبود     هات استان ارد ن ارن  درصورتیتنها ضرورتی در استفاده ا  پیامهه مشتریان نهاین

هات خود را در هر قالبی به بانک ارائبه هننب ، بلمبه    توانن  دادهتوافقی در این  مینه ن اشته باشن ، می

هبا  ه انالعات خود را به شمل اسناد هاغبذت نیز به بانک تحویل دهن . ارائبه داده این حی رادارن  ه

                                                                                                   
Meynellco David, Compatibility Of Icc Rules Update-Annual Discussion On The Latest 
Developments On Trade Finance, (Miami: Icc Banking Commission 2018). 

هبات ضبرورت ا  قبیبل    داده شون  و همبه می هات درگیر در یک اعتبار اسنادت به پلت فرمی یمسان متصل. در این شیوه نر 8
شبود. موفقیبت ایبن    ها ایجاد مبی هات حمل، با رسی، بیمه و سایر انالعات در قالو یک فرم و با اماات المترونیمی نر داده

 هبات درگیبر ببه   هبا و دسترسبی نبر    شیوه منوط به هممارت مراجع قانونی، تعیین اسبتان ارد معبین جهبت تولیب  و تببادل داده     
فرم مذهور است. در حقیقت این شیوه راهمار نظرت مناسو اما عمال با موانع قانونی و فنی همراه ببود و هرچنب  اجبرات هن    پلت

 در این خصوص ن.ک: بیشترباش . برات انالعات غیرمممن نیست؛ اما نیا من  صر   مان و هزینه می
Özkan Ömer, Bayram Orkun, Karakaya Gencay, Karakaya Elif, “Is the letter of credit 
losing its significance”. International Journal of Arts and Commerce, September, 3(7), 
(2014) pp. 50-58  And  Civelek Mustafa Emre , “Eucp And Electronic Commerce 
Investments: E-Signature And Paperless Foreign Trade”, eurasian Business & Economic 
Journal, October, Vol 3, (2015) pp 60-70 also see: Civelek Mustafa Emre, , “Paperless 
Trade: Evaluation of the Current Situation & towards the Integrated Single Foreign Trade 
Document”, Journal of Management Research, 9(2), (2017) pp.1-10. 
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هبات  هبات خبود را ببر روت بانبک    توانب  داده ا  سوت مشتریان به دو شمل مممن است. ذینفبع مبی  

هبا را  تحویل دهب  و یبا هن  انالعات را و  مراجعهحمل ذخیره هرده و شخصاً به بانک انالعاتی قابل

 هات سایبرت به بانک ارسال نمای .مها  نریی شب

ها منطبی با استان اردهات بانک نباشن ، نیا منب  تبب یل هسبتن . عب م     هه این دادهدرصورتی

ات ا  رونب   هبات مشبتریان ببه بانبک هبه بخبش عمب ه       وجود استان ارد معین برات ارسبال داده 

ت. عب م وجبود   هنو  مشمل بزرگی اس -نیست URBPO حاهمیت تحتو  -باش پرداخت می

راهی وسبیع، ببرات   بهبا، بزرگب  مبی و داده یمقررات در باب اسبتان اردهات تولیب  اسبناد المترون   

 متقلبانه ایجاد هرده است. وش تقلو و برو  رفتاربببوق

حتی وجود قرارداد در این خصوص، بین بانک و مشتریانش، راهمارت ببرات حبل ایبن مشبمل     

هبا و  هایی در ساختار معین، به ا  بین رفتن بخشبی ا  داده ه دادهنیست؛  یرا تب یل اسناد المترونیمی ب

یا تعیین مرجعی است هبه پبیش ا     حل در این خصوصو تنها راهشود هات هن سن  منتهی میفراداده

هبات  ها را تائی  نمای  و یبا مراجبع صب ورت هبه قبادر ببه تولیب  داده       ورود به این مرحله، صحت هن

 باشن . URBPOش ه ا  سوت اختارت مطابی ساختار تعیینالمترونیمی اولیه در س
 

 هاداده و الکترونیکی اسناد تبادل از ناشی مشکالت -2
هی  سن ت وجود ن ارد. هنچه در این شیوه پرداخت مورد مبادلبه و بررسبی واقبع     BPOدر 
هه تقلبو  حال نبای  ا نظر دور داشت هستن . بااین و... هات تجارت و مالیگردد، صرفاً دادهمی

هبات مجبا ت نیبز ا  عمبل متقلبانبه مصبون       هات المترونیمی یک امر رایج بوده و شبمهدر داده
هبات متعب دت   فبرم ، پلبت یاعتببار اسبنادت المترونیمب    سیسبتم منظور ایجاد امنیبت در  نیستن . به
ایبن  ات در خصبوص  نرفانبه مقبررات داخلبی هشبورها، رویبه ببی      حبال ببااین . است ایجادش ه

هبایی نیبز وجبود دارنب  هبه ا       گیرن ؛ اما سبا مان ها در پیش میهنت هانبوش دادهها و فرمپلت
 8هننب . ها تبعیت مبی منظور تولی  و مبادله اسناد المترونیمی و دادهاستان اردهات داخلی خود به

                                                                                                   
هبه سبابقا    Docunents (ESSDODs) Electronic Shipping Solutionsالمترونیمبی . ماال سیستم ص ور اسبناد  8

ببرات  شبود.  اسبناد تجبارت را شبامل مبی     حاضبر عملمبرد وت هلیبه   هرد و درحبال ص ور اسناد حمل فعالیت می صرفا در  مینه
 :ن.کانالعات بیشتر 

http://www.essdocs.com/solutions/trade-finance/bank-payment-obligation-plus  accessed 
27.11.2015 

هبه ببه    Mortgage Electronic Registration Systems (MERS)همچنبین سیسبتم ثببت نبام رهبن المترونیمبی       
ماتی همچون شناسایی دارن ه سن  المترونیمی و ممان دقیی سن  المترونیمی ارائبه مبی دهب . ببرات انالعبات      اعاات خود خ 

http://www.essdocs.com/solutions/trade-finance/bank-payment-obligation-plus
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ها در خصوص تولی  و مبادله اسبناد المترونیمبی خباص، ماننب  اسبناد حمبل       اغلو این سا مان
، در صبورت عب م دارا ببودن    ت تولی شب ه توسبا ایبن مراهبز    هبا هنن . تبب یل داده میفعالیت 

برد، بلمه پتانسیلی ببرات تولیب  اسبناد و    ها را ا  بین میتنها اصالت هننه URBPOاستان اردهات 
 هن .ایجاد می تقلبانههات مداده

 

 تقلب خریدار -د

ن است متقلبو باشب . مممبن اسبت     یا خری ار نیز ممم تقلو مختص ذینفع نیست. متقاضی

یعنی خریب ار اعتببار را جعبل هبرده یبا هن را ببه نریبی        ، تقلو در خود اعتبار اسنادت رخ ده 

ا   راهلبی خطبر تقلبو    ببه  BPOهرده باش . تتییر ماهیت رابطه پرداخبت در  غیرقانونی تحصیل

ببه شبمل ذیبل    نبور خالصبه، تشبریفاتی    به BPOگیرت شمل است. ا  بین برده، خری ار سوت

 دارد:

 شب ه، ارسبال مربونبه   هاتبانکبه  یهپا رابطه یننرف هات معامله هه ا  سبوتارسال داده -

 مذهور. هاتتوسا بانک TMAبه 

 8ها و تشمیل پایه اولیه.هات ارسالی ا  بانکنسبت به داده TMAاعالم انطباق  -

بونبه ا  سبوت هلیبه    به پایه اولیه )پس ا  اعالم پذیر  نقش و تعهب ات مر  BPOالحاق  -

 7ش ه.ها( و تشمیل پایه اولیه تشمیلبانک

گیرد و منوط ببه اعبالم هن ا  سبوت    یک شبمه بسته انجام میدر BPOیک بنابراین ص ور 

TMA هبا مشبتریان خبود را ا  صب ور تعهب       ا هن بانکباش ، پسهات درگیر میبه هلیه بانک

یل تعهب  پرداخبت ببانمی ببه رو  متقلبانبه و      مطلع خواهن  نمود. در چنین حالتی اممان تحصب 

  BPOتوان گفت وجود سیسبتم اعبالن مبوا ت در    رس . حتی میصورت غیرمجا  به صفر میبه

                                                                                                   
 بیشتر در این باب مراجعه هنی  به:

 MISMO eMortgage Workgroup, EMortgage Closing Guide (2006) [Online] Available at: 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/events/real_property_trust_estate/symposia/2
007/mismo.authcheckdam.pdf   Accessed: 14.2.2017. 
8 United Nations Commission On International Trade Law, Promoting confi dence in 

electronic commerce: legal issues on international use of electronic authentication and 
signature methods. (Vienna: United Nations Publication 2009). 
8. Baseline 

7. Established Baseline 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/events/real_property_trust_estate/symposia/2007/mismo.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/events/real_property_trust_estate/symposia/2007/mismo.authcheckdam.pdf
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 سا د.اممان تقلو هارهنان بانک را نیز هامالً منتفی می
 

 TMAتقلب انسانی در -ه

، BPOدر  .دارد در اعتبار اسنادت، بانک صادرهنن ه، مسبئولیت بررسبی اسبناد را ببر عهب ه     

TMA هات ارسالی است و بانک صادرهنن ه، در این خصوص هی  تعه ت مسئول بررسی داده

باش ، مقررات سوییفت حباهم  مرهز بررسی داده وابسته به سوییفت مییک هه  TSUن ارد. بر 

تبابع مقبررات محبل اسبتقرار خبود       دیگبرت، نور هر مرهز بررسبی داده مسبتقل   است و همین

یبا وابسبته    مراهز بررسی داده مممن است مستقل بوده و URBPO 9ماده  بر اساا .خواه  بود

به بانک متعه  باشن . در این وضعیت، سوال این است هه هیا مسئولیت تقلبو در ایبن مراهبز،    

 یا خیر؟ متوجه بانک متعه  خواه  ش 

 subsidiaryهبات فرعبی یبا    هات وابسته به بانبک مبادر معمبوالً تحبت عنبوان شبرهت      بانک

هات تبعه ببوده و شخصبیت حقبوقی مسبتقل دارنب  و یبا       هنن  هه تابع اصول شرهتفعالیت می

؛ ات ا  بانک اصلی بوده هه با سایر شعو و بانک اصبلی شخصبیت حقبوقی واحب  دارنب      شعبه

ات ا  بانک مادر فعالیبت  صورت یک شرهت تابعه و یا شعبهمممن است به TMAبنابراین یک 

 هن .

بر مبنات اصبل وجبود   نظرات متفاوتی  ،هات تابعهمسئولیت ناشی ا  فعالیت شرهت در مورد

خبرق   قاعب ه ببر ایبن اسباا گروهبی ببا توجبه ببه        ابرا ش ه است. واح  و اصل وجود مستقل 

هبه شبرهت مبادر، ببا قصب  فبرار ا  مسبئولیت،        حجاب شخصیت حقوقی، معتق ن  درصبورتی 

اا صورت بودن عمل وت، بر این مبنا شرهت مبادر در  شرهت تابعه را ایجاد هرده باش ، بر اس

ببه اسبتقالل شخصبیت حقبوقی شبرهت اسبتناد        یبرخب  8قبال اعمال شرهت تابعه مسئول است.

 7دانن .هرده و تسرت اعمال شرهت تابعه را به شرهت مادر، خال  این قاع ه می

؛ امبا ببه نظبر    هات تابعه به بانک مادر سبخت اسبت  حال هرچن  اثبات تخلفات شرهتبااین

وجود داشته باشب ،  در این خصوص اگر شواه ت رس  رویه قاایی متمایل به این است هه می

                                                                                                   
، تهبران: انتشبارات سبمت   )، 8تجارت: هلیات، شرهتهات اشخاص و شرهت با مسئولیت مح ود، چ اسمینی، ربیعا ، شرهتهات .8

 .43(. ص 8919
ت مجلبه  ،«ایبران  و بلژیبک  فرانسبه،  حقبوق  در تطبیقبی  تمطالعبه مسئولیت شرهت مادر در قبال شرهت تابعه »رضایی علی ، . 7

 .862. ص (8936) ،(8) 1ت دوره تطبیقی، حقوق مطالعات
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 هن .قاع ه خرق حجاب شرهت، شخصیت حقوقی شرهت تابعه را  ائل می

 Kosmopoulos v. Constitution Insurance Co چنانچه یک قاضبی هانبادایی در پرونب ه   
8 

یبک نتیجبه هبامالً خبال       حقوقی مستقل،  مانی هبه منجبر ببه   قاع ه شخصیت »دارد: بیان می

7v. Citibank, Na Oeiنبور در  همبین « گبردد. انصا  شود، اعمال نمی
بانبک صبادرهنن ه، ببه     

 دلیل مشارهت در تقلو بانک ابالغ هنن ه مسئول شناخته ش .

 

BPOدر  نآخطا و آثار  -و
 

برات رسی ن ببه یبک    هات پرداخت،همچون سایر شیوه BPOتمامی رون  تشمیل و اجرات 

ترین وریفه بانک در راسبتات اجبرات   ؛ بنابراین مهمباش میغایت است هه هن غایت پرداخت 

خطبا نیبز    . نشبو و یا اعتببار اسبنادت عقبیم مبی     BPO هنب ون است؛  یرا تعه  خود، پرداخت 

طبا مفهبوم بسبیار    هن . خهات پرداخت ایفا میهمچون تقلو، نقش مؤثرت در ناهارهم ت شیوه

حال چنانمه در ابت ات این مقاله بیبان شب ،   باش . بااینوسیعی دارد هه دربرگیرن ه تقلو نیز می

 بخش اخیر این پژوهش خطات غیر عم  را م نظر قرار داده است.

 ایبن  اگبر  هبه چنبان هن محتباط  شبخص  رفتبار  مخبال   ش ه: رفتارغالباً در تعری  خطا بیان

 خبود  ا  گرفبت مبی  قبرار  امبر  و احبوال  اوضاش هلیه گرفتن در نظر با مشابه موقعیت در شخص

نور روشن، بیانگر خطات مبتنی بر تقصیر است هه در ادامبه بحبث   ین تعری  بها 9.دادمی برو 

هبات  حبال سیسبتم  هنیم. ببااین به چگونگی تأثیر شیوه پرداخت ج ی  بر این نوش خطا اشاره می

ی ا  خطاهبات بب ون تقصبیر نیبز قبرار دارنب  هبه همچنبین         پرداخت، همواره در معبرا انبواع  

 ان .موضوش این بحث قرارگرفته

چه در اعتبار اسنادت و چه در تعه  پرداخت ببانمی،   ،هلیه عملیات مربوط به پرداخت وجه

هببامالً  فراینبب یببک  بببا ارائببه BPOگببردد. در شبببمه داخلببی بببانمی و یببا سببوییفت انجببام مببی

هات درگیر و تائی  هن توسا یک مرهز بررسی داده ت توافی هلیه بانکالمترونیمی هه بر مبنا

                                                                                                   
8. Kosmopoulos v. Constitution Insurance Co. 1987 CanLII 75, [1987] 1 SCR 2. 

7. Oei v. Citibank, Na, [1997] 957 F. Supp. 492. 

( 8918) (،2)4 عمبومی، دوره  حقبوق  هبش .پبژ  مجلبه  ، «ایبران  مب نی  مسبئولیت  حقبوق  در خطبا  عنصر بررسی». بابایی ایرج  9
 .54ص.
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. در ادامببه چگبونگی ایببن امببر را  تببوجهی ببر ایببن اشبتباهات خواهبب  داشبت   تببأثیر قاببل اسبت،  

 دهیم.موردبررسی قرار می

 

 اشتباه پرداخت  -1

یبزان  هننب ه در م هن . مممن است ارسبال اشتباه در پرداخت وجه غالباً به دو شمل برو  می

 هنن ه، دچار اشتباه گردد.وجه یا هویت صاحو حساب دریافت

در  مان وضع مقررات نمونبه، هبارگروه هنسبیترال متوجبه شب  هبه ببه دلیبل همبار بباالت           

عمبب ه اشببتباهات  هببا بسببیار ببباال اسببت.هببات المترونیمببی اشببتباهات در مخببابره پیببامتببراهنش

 8نفع بود و یا مراسله اشتباه در باب وجبه اعتببار.  هات پیام، مربوط به توصی  اشتباه ا  ذیمخابره

ن . ذیالً بب ین امبر   شوخسارت می مشمولو  وااشتباهات هرچن  هوچک، موجو نرح دع ینا

هات پرداخت، چبه وربای  و   پردا یم هه در صورت برو  چنیبن اشتباهاتی در مراسله پیبباممی

 اهش این اشتباهات چیست.در ه BPO نقش شود وهات درگیر بار میتعه اتی برنر 

توانب  ببه   مممن است، به هر دلیلی در میزان وجه پرداختی اشتباه رخ دهب . ایبن اشبتباه مبی    

هنن ه پیام و یبا ناشبی ا  یبک خطبات سیسبتمی ا  نبر  بانبک و یبا         دلیل خطات بانک ارسال

ترصب   سوییفت باش . در این صورت مسلماً بانمی هبه پرداخبت اشبتباه را انجبام داده اسبت، م     

 استرداد هن است.

الملل در این خصبوص، بانبک سبوال    یک نظرخواهی ا  همیته بانمی اتاق با رگانی بیندر

ببا ایبن شبرط    هن  پس ا  اعالم ع م انطباق اسبناد ببه خریب ار، وت ببا پرداخبت      هنن ه بیان می

اعتببار را   درصب  ا  مبلبغ   82یاب  و بانک  درص  ا  مبلغ اعتبار تقلیل 32هه موافقت هرده است

درصب  ا  مبلبغ اعتببار را ببه      32به فروشن ه بپردا د؛ اما بانک با درک اشتباه ا  دستور خری ار 

در این صورت هیبا بانبک حبی اسبترداد     داده است. درص  را تقلیل  82بانک ذینبفع پرداخته و 

 وجه را دارد؟

سنادت هر ببانمی  هرچن  مطابی مقررات اعتبار ا»همیته مذهور در این خصوص پاسخ داده: 

                                                                                                   
8. United Nations Commission on International Trade Law: Yearbook (1988), [Online]. 

Available at: http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1988-e/yb_1988_e.pdf 
Accessed: 17.12.2016. 

http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1988-e/yb_1988_e.pdf
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حبال  ببااین هه مبلتی فراتر ا  تعه  خودپرداخت هرده است حی دارد استرداد هن را بخواهب ...  

این امر خارج ا  دامنه مقررات اعتبار اسنادت بوده و مطابی قانون حباهم ببر قبرارداد رسبی گی     

 8«شود.می

مقررات  86در ماده  نورهلی مقررات اعتبار اسنادت پاسخی برات این سوال ن ارد و فقابه

الذهر در مورد اسبترداد وجبه سبخن ببه میبان همب ه اسبت هبه در هن مبورد نیبز بحابی ا             فوق

-4Aپرداخت اشتباه نیست؛ بلمه در مورد عوضی است هه معوا هن ایفا نشب ه اسبت. بخبش    

هبه  دانب ؛ مگبر ایبن   هنن ه را مسئول میارسال 7متح همتح الشمل تجارت ایاالتمقررات  205

هنن ه نسبت ببه هن  هنن ه، استان ارد امنیتی را هه قبالً با ارسالاگر دریافت بتوان  ثابت هن وت 

 9داد.هرد اشتباه رخ نمیمی توافی ش ه بود، رعایت

در صورت اشبتباه در انتقبال   دارد مقرر می 4هانادا هالنمبالغ مقررات سیستم انتقال  58ماده 

منع ایفات ناروا حی رجوش به انتقال گیرن ه را دارد  قاع هوت مطابی ، دهن هوجه ا  سوت انتقال

قبانون مب نی    765التفاوت میزان توافببی شب ه را اسبترداد نمایب . مباده      توان  وجه و یا مابهو می

هبه مقبروا هن   اگر هسی چیزت به دیگرت ب ه  ب ون ایبن »دارد: ایران در این مورد بیان می

اگر هسی هبه اشبتباهاً   »هن : همین قانون مقرر می 927و ماده « توان  استرداد هن .چیز باش  می

هن دین را تادیه هن  حبی دارد ا  هسبی هبه هن را بب ون حبی اخبذ        دانستخود را م یون می

 «هرده است استرداد نمای .

هات حقبوقی اسبت و در   ش ه در تمام نظامیک قاع ه پذیرفته ایفات ناروا تقریباً منعبنابراین 

هبه ایبن   هنن ه به هنچه به ناروا پرداخت هرده هی  شمی نیست؛ اما در اینداختحی رجوش پر

. هنچه بیان شب  اجمبالی ا    یا خیر، مقررات، متفاوت است گیرداشتباه مشمول خسارت قرار می

هیبا سیسبتم   هبا ببا هن درگیبر هسبتن ؛ امبا      گیر بانکمشمالتی است هه در اعتبار اسنادت، دامن

BPO تباه در میزان وجه را دارد؟قابلیت دفع اش 

                                                                                                   
8.  International Chamber of Commerce, “Icc Banking Commission Opinions”, )Paris: 

ICC Services Publications Department 2012) p.p. 46-55. 
7. Uniform Commercial Code (UCC)  

9..Official Comment under section 4A-205 UCC [Online]. Available at: 

http://law.justia.com/codes/ohio/2006/orc/jd_130460-5595.html Accessed: 17.12.2016. 
4. By-law No. 7  Large Value Transfer System (LVTS) 

http://law.justia.com/codes/ohio/2006/orc/jd_130460-5595.html
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مسبئولیت   TMAشبود و  صبورت المترونیمبی انجبام مبی    هلیه مراحل مبادالت ببه  BPOدر 

یبک مجموعبه داده را هبه مشبتمل ببر      این مرهبز،  ها را بر عه ه دارد. ب ین معنا هه انطباق پیام

سبپس     داد.باش  موردبررسی و تائیب  قبرار خواهب   انواش انالعات ا جمله میزان وجه تعه ، می

اعالم خواهب    هاهات درگیر را به هلیه بانکاعالن انطباق انالعات دریافت ش ه ا  سوت بانک

تببع هن تصب یی میبزان وجبه     نمود. ب یهی است هه این اعالن، حاوت هلیه انالعات تعه  و ببه 

 نفسبه تبأثیر مابتبی ببر هباهش اشبتباهات در پرداخبت خواهب  گذاشبت.         این امبر فبی  باش . می

عنوان ذینفع تعه ،  مینه مساع ترت جات فروشن ه، بهدیگر جایگزینی بانک فروشن ه بهسوتا 

سبا د. بعبالوه، اممبان تهباتر     ناشی ا  اشتباه در میزان وجه فبراهم می وفصل اختالفاتبرات حل

 .توان  عاملی در جهت هاهش اشتباه در میزان وجه باش میبانمی در تعه  پرداخت بانمی، بین

 

 ذینفع هویت در اشتباه -1

ی هبی  سببابقه  بشبب ه باشب ، در ثانبب اوالً پرداخببت انجبام دهبب  هبه  ایبن خطبا  مببانی رخ مبی   

ایبن اشبتباه    8نر  مقابل صورت گرفته باشب . اشتباه بهنرفین نباش  و پرداخت به ب همارت بین

شب ه و  یاد حساب، ع م وجود ذینفبع ده . ع م همخوانی نام و شمارهاشمال مختل  رخ می به

و ا   ببوده ا هنجاهه در سیسبتم تعهب  پرداخبت ببانمی، ذینفبع، بانبک        7.یا ع م شناسایی ذینفع

شب ه اسبت، در مبورد هن چنبین اشبتباهی حتبی در       نریی ه  شناسایی سوییفت هبامالً شبناخته  

 شود.سختی تصور میصورت وجود متعه ین متع د، به

 
 سیستمیاشتباهات  -2

خطر و ب ون اشتبباه نیسبت. حتببی   ا در فابات مجبا ت هبرگز بیهمببادله انبالعات و داده

افبزارت پیشبرفته نیبز قبادر نیسبتن  تبا ایبن        هبات سبخت  هارگیرت استان اردهات رو  و سیستمبه

اشتباهات را هاماًل ا  بین ببرنب . بلمبه همیشبه ببه همبراه تمنولبوژت مشبمالت و ببه دنببال هن          

                                                                                                   
8. Oana Cristina ,”The Payer's Mistake as a Condition of the Undue Payment”., Law 

Annals Titu Maiorescu U ,.Issue 14, (2015) . p. 188. 
7. Donmar Enterprises, Inc. v. Southern National Bank of North Carolina [1995] 64 F.3d 

944. Also Cleveland Manufacturing Co. Ltd. V. Muslim Commercial Bank Ltd. [1981] 2 
Lloyd's Rep. 646. 
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انجبام  یبک فابات مجبا ت    در  هبا مببادالت داده  گردد. ا هنجاهبه خطرات ج ی ت مطرح می

بینی در هن نبیعی اسبت. مقبررات سبوییفت    پیش و غیر قابل ، برو  هزاران خطات قابلشودمی

هن  تبا امنیبت سیسبتم مبادلبه     هات درگیر در مبادالت را بیان میشرح ورای  و تعه ات نر 

  ببه سیسبتم، ا  دسبت رفبتن     هات غیرمجبا تأمین گردد. نظارت بر سیستم موجو ع م دسترسی

 شود.ها، برو  خطا و حفظ حریم خصوصی میداده

هبات متفباوتی را در   هایی هه با این امور درگیر هستن  شیوههشورها و سا مانبه این منظور 

هبات ارسبالی   مطابی مقررات سوییفت، سوییفت در مورد احرا  هویت پیبام ان . ماالً گرفتهپیش

ها را رمزنگبارت هبرده و احبرا     هن  تا پیامش ت به هاربرانش توصیه میهمسئولیتی ن ارد؛ اما ب

منظببور بببه حبب اقل رسببان ن خسببارات ناشببی ا  بببرو  خطاهببات سیسببتمی ا  هویببت هننبب  و بببه

 8ها پشتیبانی بگیرن .خواه  تا قبل ا  ارسال پیام ا  پیامهاربرانش می

هبایی  خطاهات سیسبتمی ا  بانبک   هانادا در باب م یریت LVTSمقررات  89ماده همچنین 

هات ارسالی برات بانک قببل  خواه  تا ا هنجاهه پیامهات هانادا دارن  میهه مبادله پیام با بانک

هبا ا  نریبی سبوییفت    گبردد، هن هه به سیستم بانک وارد شود، وارد سیستم سوییفت میا  این

یبک هببپی ا  هن ببرات    ات سوییبفت مان با ارسال داده برهانالی برات بانک ایجاد هرده تا هم

 6,7مباده   شبود. منظور احرا  هویت بانک مقابل انجام مبی بانک مقابل ارسال گردد. این امبر به

مقررات اتحادیه پرداخت هانادا نیز برات هاهش مشمالت سیستمی رویه استان اردسا ت را در 

ور بایب  ا   بهات ایبن هشب  ت بانکات ارسالی برابهدارد دادهان میبگرفته است. این ماده بیپیش

 باش  و در همان رو  هارت صادرش ه باش . MT 250 یا MT 100نوش 

هبا را قببل ا  ارسبال، ببرات     نیز در این مورد پشتیبانی گرفتن ا  داده CHIPSمقررات  2ماده 

 هابانک

صبلی  ها بای  متفاوت با سیستم اهن  سیستم ذخیره هپیدان . همچنین تأهی  میضرورت می

ها بر روت هن موجود است باش . این ماده نیز مشابه مقررات هانبادا ا  استان اردسبا ت   هه داده

هبا بایب  ا    دارد تمبام بانبک  یک شیوه م یریت ریسک استفاده هرده است و بیبان مبی   عنوانهب

اسبتفاده هننب . ایبن     اسبت  CHIPSش ه ا  سبوت  هایی هه منطبی با استان اردهات تعری سیستم
                                                                                                   
8. SWIFT messaging services [Online] Available at:  https://www.swift.com/node/13491 

Accessed: 12.8.2016. 

https://www.swift.com/node/13491
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 .نیز جارت استمتح ه قرار دارن  ها هه خارج ا  ایاالتویه حتی در مورد شعو بانکر

لزوماً بای  عاو سوییفت باشبن  و   TSUدر صورت به هارگیرت  BPOهات درگیر در بانک

هبا مشبمول مقبررات سبوییفت قبرار      گیبرد. هن مبادالت ایشان نیز ا  نریی سوییفت انجبام مبی  

هبات  ات سوییفت بر هرگونه مشمالت سیسبتمی منسبوب ببه بانبک    گیرن  و ا هنجاهه مقررمی

هبات  تبوان گفبت بانبک   ها حاهم است؛ بنابراین، میعاو و هارهنان هن در  مان مبادالت پیام

درگیر در تعه  پرداخت بانمی ممل  به استفاده ا  استان اردهات سوییفت بوده و در صبورت  

نتیجه هش  اشتباه ناشی ا  سیستم چه خواهب   سوال این است هه  تخل  نسبت به هن مسئولن .

 بود؟

هبات ارسبالی ببه دلیبل اشبماالت یبا خطاهبات        ب ین معنا هه در صورت هش  خرابی داده

چبه تمهیب ت ان یشبی ه     URBPOافزارت هه در مببادالت المترونیمبی امبرت رایبج اسبت،      نرم

ها به بانک و یا در  مان هیا در هنگام ارسال دادها مممن است در دو مرحله خرابی داده است؟

اتفاق بیافت . همچنبین  مبان هشب  ایبن خراببی       هاها ا  بانک به مرهز بررسی دادهارسال داده

 هات قانونی و قراردادت شود.االجلمممن است مصاد  با پایان ضرب

 ،بانک درگیر بایب  انمینبان حاصبل هنب      URBPO 3بر اساا قسمت سوم ا  بن  اول ماده 

هبات قبرارداد   هن ، دقیقاً همان انالعاتی است هه ا  نبر  ارسال می TMAرا هه به هایی داده

هبه  هبات ارسبالی ببه بانبک، درصبورتی     پایه دریافت هرده است؛ بنبابراین هشب  خراببی داده   

به استناد همبین مباده   . هن ات قانونی بر بانک تحمیل نمیمنسوب به سیستم بانک نباش ، وریفه

هبا را اصبالح   هات ناشی ا  سیستم بانمی، هنرت هش  خرابی دادهبانک ممل  است در صو

مقرراتببی وجببود نبب ارد تببا ؛ امببا هببی  هببا ارسببال نمایبب نمببوده و سببپس بببه مرهببز بررسببی داده

ها هافی نباش ، ایبن موقعیبت را پوشبش    داده االجل برات اصالح و با یابیهه ضربدرصورتی

 .ده 

، مبذهور مقبررات   88ش ه و ماده بینیپیش EUCP 88و  5این احتماالت در مواد حال بااین

هبا  ها توسا بانبک را تم یب   مبان ببرات دریافبت اسبناد و تطبیبی هن       حل ع م با یابی دادهراه

توان گفت این حمایتی است هه قانون در مورد بانک ابرا  هرده؛ امبا  بینی هرده است. میپیش

دیگر تم ی ت هه در مباده  خواه  ش ؟ ا سوتدر شرایا مساوت هیا این تأمین شامل ذینفع نیز 
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الشبعاش قبرار   اعتببار را تحبت   توان  سایر مواع  و شرایا موجبود در می ش هبینیقانون پیش 88

 هن .حلی ارائه نمینیز سباهت بوده و راه ده . مقررات فوق در این مورد

 

 گیرینتیجه

هبات  ببانمی اسبت و نبر    ینبات تعه  پرداخت بانمی شیوه URBPO 7 و 8بر اساا ماده 

گیرن . نگاهی به دعاوت در خصوص تقلو نشبان  درگیر در قرارداد پایه در قلمرو هن قرار نمی

 ده  هه غالبًا تقلو و ارائه متقلبانه ا  سبوت خریب ار و یبا فروشبن ه صبورت گرفتبه اسبت؛       می

خبت ببانمی، موجبو    هات درگیر در معامله ا  تعه  پردابانمی بودن و اخراج نر بنابراین بین

مفهوم خود را در این شیوه پرداخت، ا  دست ب هب . )مگبر    «ارائه متقلبانه» گردد تا تقلو ومی

هه عمل متقلبانه توسا بانک انجام شود( حاصل این فرهین ، ع م سرایت دعاوت تقلبو ببه   این

 ها در اختالفات جارت است.دامنه تعه  پرداخت بانمی و ع م درگیرت بانک

ذینفع بودن بانک  دان .تنها ذینفع تعه  پرداخت بانمی را بانک گیرن ه می URBPO 9ماده 

سبو  هن ؛  یرا ا  یکدر تعه  پرداخت بانمی، موقعیت مناسبی برات بانک و خری ار، ایجاد می

بانک متعه  فارغ ا  هر ادعایی تعه  خود را به بانک گیرن ه انجام خواه  داد و ا  سوت دیگر 

وجه تعه  ا  سوت بانک گیرن ه به فروشن ه، در قلمرو تعه  پرداخبت ببانمی و    چون پرداخت

شود و این امبر اقامبه   انجام نمیهور به پرداخت در خصوص تعه  الزام URBPOاصول حمایتی 

مراتبو تسبهیل   دعوا مبنی بر منع پرداخت وجبه در صبورت وقبوش تقلبو را ببرات خریب ار ببه       

 هن .می

ها را جایگزین هاغبذ  این مقررات، در تعه  پرداخت بانمی داده ،URBPO 2 بر اساا ماده

ساخته است. هرچن  حذ  هاغذ ا  سیستم پرداخت، مزایایی همچون هاهش هزینه و سبرعت  

بیشتر تبادالت را در پی دارد و همچنین موجو حذ  برخبی ا  خطبرات ببالقوه در خصبوص     

ببه وادت  نیبز   یب ت ا  انبواش تقلبو را    اشمال جسیستم المترونیمی، تقلو خواه  ش ؛ اما این 

هبه ببرات جلبوگیرت ا  تقلبو و هباهش عملیبات متقلبانبه،        ضمن اینو   هنپرداخت وارد می

باش ، هلیه اختالفات در خصبوص تقلبو مبؤثر    هات قانونی مینیا من  تسهیالت فنی و نوهورت

هرگونبه عب م تقبارنی در     فارغ ا  دخالت انسبانی،  TMAسا د؛  یرا اعتبار مییا غیر مؤثر را بی

هبا  نمای  و قادر به تشخیص تحری  و جعل در دادهاسناد المترونیمی را ع م انطباق، اعالم می
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نیست. بعالوه سیستم تعه  پرداخت بانمی پتانسبیل بباالیی ببرات حبذ  و هباهش بسبیارت ا        

 بانمی دارد.خطاها در فاات مبادله بین
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