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 های الکترونیکی وجوهنقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنش

 

 1محبوبه عبدالهی

 
 چکیده

 مرحلکه یک  کمدست که است وجهی انتقال معنی به وجوه الکترونیکی تراکنش
 اگرچککه هککاتراکنش نککو  ایکک  در. شککود انجککا  الکترونیکککی صککور به آن عملیککا  از

 بخشکی امکا کندمی درخواست دهندهانتقال بان  از مستقیماً را تراکنش انجا  مشتری،
 مرککز ایک . شکودمی انجکا  واسکط بانک  یکا پایاپای مرکز توسط تراکنش عملیا  از
 در ککه شکودمی مطکر  سکاال ایک  روازایک  نکدارد مشکتری بکا مستقیمی رابطه ظاهربه

 دارد مسکوولیت مشتری مقابل در وی آیا مرکز، ای  عملیا  به خسار  ناداست صور 
 خیر؟ یا

 ایحرفکه مسکوولیت نکوعی مشتری مقابل در پایاپای مرکز مسوولیت رسدمی نظر به
 محک  مسوولیت نوعی ای،حرفه مسوولیت. نامیممی «قانونی مسوولیت» را آن که است
 عکاملی تنهکا و اوسکت مسکوولیت موجب یپایاپا مرکز به خسار  استناد صرف و بوده
 داشکت توجه باید اما است قاهره قوه اثبا  کند بری مسوولیت از را بان  تواندمی که
 عملیکا  مکابقی و دارد بر عهده را تراکنش عملیا  از بخشی انجا  فقط مرکز ای  که

 علیه مه دعوااقا برای مشتری روازای . است انتقال گیرنده و دهندهانتقال بان  بر عهده
بکر  ککه اسکت عملیکا  از بخشکی خسکار ، بکروز علت که نماید اثبا  باید مرکز ای 
 .است بوده پایاپای مرکز عهده
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 مقدمه
ت و انتقال وجهی است که حداقل ی  مرحلکه از تراکنش الکترونیکی وجه به معنی دریاف

و مکواردی ازجملکه پرداخکت از قریکی پایانکه  1صور  الکترونیککی انجکا  شکودعملیا  آن به

بانک  و ، دسکتااه خکودپرداز، تل  2های نقطکه فکروشفروش، پرداخت یا انتقال از قریی پایانه

نکو  اسکتد دریافکت نقکدی  شود. تکراکنش الکترونیککی وجکوه سکهاینترنت بان  را شامل می

دهنکده و انتقکال ها اگر حساب بکانکی انتقکالوجوه، انتقال اعتبار و انتقال قلب. در ای  تراکنش

گیرنده در دو بان  مختلف باشد برای انجا  عملیا  بانکی لاز  است از خدما  یک  مرککز 

 است اده شود. 3پایاپای

ها را بی  بانک  مبکدو و زجمله اینکه پیا مرکز پایاپای نقش مهمی در انجا  تراکنش دارد ا 

حساب بان  انتقال دهنده کسر و بهبان  انتقال 4مقصد تبادل کرده و وجوه را از حساب تسویه

عضو ی  مرککز پایاپکای نباشکند  دهنده و گیرنده هر دوکند. اگر بان  انتقالگیرنده منتقل می

ی حساب تهاتری هستند اسکت اده کننکد ناچارند از خدما  بان  دیاری که هر دو در آن دارا

گویند. اگر مرکز پایاپای به دلیلی ازجملکه رخنکه بکه می 5که به ای  بان  اصطلاحاً بان  واسط

های  بانکداری، قطک  خکدما  اینترنتکی و مخکابراتی، اهمکال کارکنکان و ... سامانه، نقصسامانه 

د و ایک  امکر ممکک  اسکت منجکر بکه شودرستی انجا  ندهد تراکنش انجا  نمیوظی ه خود را به

عنوان مثال ممک  است وجه از حساب مشتری کسر شده امکا بروز خساراتی به مشتریان شود به

قور مسکتقیم بکه مشکتری حساب انتقال گیرنده واریز نشود. مرکز پایاپای خکدما  خکود را بکهبه

شکود ای  سکاال مطکر  مکی روکند، ازای دهنده همکاری میدهد بلکه با بان  انتقالارائه نمی

که آیا ای  مرکز در قبال مشتری مسوولیت دارد یا خیر و مسوولیت او از چه نو  و مبتنی بر چکه 

-مبنایی است. آیا مشتری حی دارد علیه مرکز پایاپای اقامه دعوا کنکد یکا بایکد بکه بانک  انتقکال

 دهنده مراجعه کند؟

هکا بکه تصکویب د حقوقی حاکم بر تراکنشدر حقوق ایران، قانون جامعی برای تبیی  قواع 

                                                                                                   
1 .United Commission in International Commerce Law (UNCITRAL), UNCITRAL 
Legal Guide on Electronic funds Transfers, 1987, p.7. www.uncitral.org/uncitral/en/ 
publications.html. Last visit:2018. 
2.Point of Sale Machine. 
3. Clearing house. 
4. Settlement account. 
5.Intermediary bank. 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/publications.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/publications.html
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هایی اسکت ککه نرسیده است و تنها مقررا  مصوب در خصکو  ایک  موعکو ، دسکتورالعمل

دسکتورالعمل صکدور دسکتور پرداخکت و »هکا تکری  آنشدهه مهمتوسط بان  مرکزی تصویب

دهنکدگان خکدما  پرداخکت مصکوب مقکررا  نکاظر بکر ارائه»و « 8911انتقال وجوه مصکوب 

هایی بکرای نامکههکای پرداخکت بانک  مرککزی، موافقتاست. همچنی  اداره کل نظا « 8929

عضویت در مراکز پایاپای تصویب کرده است که عوابط حاکم بر شیوه ارائه خدما  بکانکی 

ها جکام  نبکوده و درنتیجکه ابهامکا  نامکهکند. ای  مقکررا  و موافقتدر ای  مراکز را تبیی  می

ایجاد ککرده ها و  نو  و میزان مسوولیت حقوقی مراکز پایاپای در تراکنشفراوانی را در خص

شدکه تا حد ممکک  از مرککز پایاپکای، سکلب ها به صورتی وع نامهعلاوه ای  موافقتاست. به

مسوولیت کند. در ای  مقاله، نو ، مبنا و میزان مسوولیت حقوقی مراکز پایاپای را تحلیکل ککرده 

 نماییم.صلا  و تکمیل مقررا  موجود ارائه میو راهکارهایی برای ا

 
 انواع تراکنش الکترونیکی و نقش مرکز پایاپای در انجام تراکنش

تراکنش وجوه سه نو  اسکتد دریافکت نقکدی، انتقکال مسکتقیم و انتقکال معککوی. در ایک   

ا  شود تکا نقکش مرککز پایاپکای در انجکها تشریح میمبحث، مراحل انجا  عملیا  ای  تراکنش

 تراکنش روش  شود.

 

 دریافت نقدی -1-1
ای  تراکنش به معنی دریافت نقدی وجوه توسکط دارنکده حسکاب اسکت. بکرای انجکا  ایک  

کنکد تکا مبکال  تراکنش، صاحب حساب دستور پرداخت را صادر و از بانک  خکود تقاعکا مکی

داخکت مندرج در دستور به وی پرداخت شکود. در ایک  نکو  تکراکنش، صکادرکننده دسکتور پر

تواند با مراجعه حضوری به بان  و یا از قریکی ابزارهکای همان ذین   است. دارنده حساب می

الکترونیکی مثل دستااه خودپرداز، تقاعای برداشت نقدی کند. اگر دارنکده حسکاب  1پذیرش

مستقیماً از بانکی که در آن دارای حساب است تقاعای پرداخکت کنکد بکرای انجکا  تکراکنش 

ما  مرکز پایاپای نیست اما اگر مشتری با است اده از ابزار پذیرش بانک  دیاکری، نیازی به خد
                                                                                                   

کنکد. ببنکد یدارنده کار  فراهم مک یکه امکان تراکنش را برا یافزارعبار  است از سخت افزار و نر  یرش،بزار پذا . 1
 دهندگان خدما  پرداخت(.مقررا  ناظر بر ارائه 8ماده  81
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دستور پرداخت صادر کند مثلاً از دستااه خودپرداز متعلی به بان  دیاری است اده کنکد، ایک  

شده و سپس مرکز پایاپای آن را به بان  دارنده حساب دستور پرداخت به مرکز پایاپای منتقل

پس از تبادل ای  دستور پرداخت، در صکور  تائیکد دسکتور توسکط آن بانک ،  کند.منتقل می

قلم بسکتانکاری در بانک  مکذکور و یک  1قلم بکدهکاری در حسکاب تسکویهمرکز پایاپای ی 

کننکده، وجکه را بکه مشکتری نهایتکاً بانک  پرداخکت کند وکننده ثبت میحساب بان  پرداخت

 دهد.تحویل می

 

 انتقال مستقیم -2-1
حساب گیرنده قال مستقیم به معنای انتقال وجوه از حساب صادرکننده دستور پرداخت بهانت

 99موجب مکاده شکود. بکهگ ته می 2«انتقال اعتبار»است. در اسناد آنسیترال به ای  نو  تراکنش 

دستورالعمل مذکور، انتقال مستقیم شامل سه مرحله صدور، انجکا  و پایاپکای اسکت. در مرحلکه 

خواهکد ، پیامی ارسال کرده و از او می4به ماسسه مالی ذین   3سه مالی صادرکنندهصدور، ماس

که حساب ذین   را بستانکار کند یا وجوه را به وی پرداخت کند. اگر بان  صادرکننده همان 

شکود امکا بان  ذین   و یا شعبه دیاری از همان بان  باشد ای  پیا  مستقیماً به وی ارسکال مکی

دهنده و گیرنده در دو بان  مختلف باشد، ای  پیا  توسکط شد یعنی حساب انتقالاگر چنی  نبا

یعنی اگر بان  صادرکننده و ذین  ، هر دو در مرکز پایاپایی مثل  شود؛مرکز پایاپای ارسال می

پایا، ساتنا و ... عضویت داشته باشند، بان  صادرکننده پیامی مبنی بر بسکتانکار ککردن حسکاب 

کند و از بانک  فرستد و مرکز پایاپای آن را به بان  ذین   ارسال میز پایاپای میذین   به مرک

 خواهد حساب ذین   را بستانکار کند.ذین   می

بعدازاینکه ماسسه مالی ذین   ای  اقدا  را انجا  داد، پیکامی بکه ماسسکه مکالی صکادرکننده  
                                                                                                   

 در یتعضکو نامکهموافقت 8 مکاده 2 بنکد و وجوه انتقال و پرداخت دستور صدور دستورالعمل 8 ماده 81 بند اسای بر.  1
 نکزد بکانکیبی  تسکویه انجا  منظوربه مالی ماسسا  که حسابی از است عبار  تسویه حساب ،(ساتناب آنی ناخالص سامانه
 در بنکابرای  گکرددمکی منتقکل عضو جاری حساببه روز پایان در تسویه حساب نهایی مانده. کنندمی افتتا  مرکزی بان 
 .است ص ر ارههمو تسویه حساب نهایی مانده روز، پایان

2 Credit transfer. 
 دسکتورالعمل 8 ماده 81 بند. یردپذیاست که دستور پرداخت را از صادرکننده م یاصادرکننده، ماسسه یماسسه مال .3

 .وجه انتقال و پرداخت دستور صدور
 8 مکاده 81 بنکد. دیرپکذیصکادرکننده مک یاست که دستور پرداخت را از ماسسه مال یمال ماسسه ین  ،ذ یماسسه مال .4

 .وجه انتقال و پرداخت دستور صدور دستورالعمل
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ت وجه به وی دارد، به ای  مرحلکه فرستد که دلالت بر بستانکار شدن حساب ذین   یا پرداخمی

شود. در ای  مرحله نیز پیا  از قریی مرکز پایاپای به بان  صکادرکننده ارسکال گ ته می« انجا »

قلم بکدهی در حسکاب شود. درنهایت در مرحله پایکانی یعنکی پایاپکای، مرککز پایاپکای، یک می

کند و به ی ذین  ، ثبت میقلم بستانکاری در حساب ماسسه مالماسسه مالی صادرکننده و ی 

 پذیرد.ای  شکل، تراکنش پایان می

دهنده و انتقال گیرنده هر دو در ی  مرککز پایاپکای نیکز مشکارکت نداشکته اگر بان  انتقال

توان از خدما  ی  بان  ثالکث اسکت اده ککرد ککه برای انتقال وجوه می باشند در ای  حالت،

دهنده و انتقال گیرنده، هکر دو در که بان  انتقالکند به ای  صور  صور  واسطه عمل میبه

کنند و بان  واسط عملیکا  تبکادل پیکا  و تسکویه بکی  ایک  دو ای  بان  ثالث، حساب باز می

ها و احکامی که در ای  مقاله در خصو  مسکوولیت مرککز دهد. کلیه تحلیلبان  را انجا  می

شود. لاز  به ذکر است که شکیوه ل میشود در خصو  بان  واسط نیز اعماپایاپای مطر  می

سومی نیز برای انجا  چنی  تراکنشی وجود دارد. به ایک  صکور  ککه بانک  انتقکال گیرنکده و 

باشند و تراکنش از قریی ای  حساب، دهنده معمولاً نزد یکدیار دارای حساب بانکی میانتقال

هکاری یکا قلبککاری در ایک  ها از قریی ثبکت بکدحساب بی  بان قابل انجا  است یعنی تسویه

 شود.حساب بانکی انجا  می

 
 انتقال معکوس 3-1

-به معنی اخکذ اعتبکار توسکط انتقکال گیرنکده از انتقکال 1انتقال معکوی یا همان انتقال بدهی

شکود دستورالعمل، توسط ماسسه مالی ذین   آغاز مکی 82دهنده است. ای  تراکنش قبی ماده 

دهنکده دهکد ککه مبل کی را از انتقکال ( به بان  خود دستور میبه ای  صور  که گیرنده بذین 

صکور  نقکد بکه او پرداخکت نمایکد. درواقک ، در ایک  نکو  حساب او منتقکل و یکا بهوصول و به

 شود.محسوب می« بان  انتقال گیرنده»تراکنش، بان  مشتری که قصد انتقال وجوه را دارد 

ر ی  شعبه نباشند همانند حالکت انتقکال اعتبکار، دهنده و گیرنده داگر حساب بانکی انتقال 

 98موجب مکاده بکه 2شکودعملیا  تسویه توسط اتاق پایاپای یا با دخالت بان  ثالث انجا  می
                                                                                                   
1. debit transfer 
2. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), OP cit, p.7. 



821 
 

 8921 زمستانم، نهوبیست، شماره هشتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

دستورالعمل مذکور، انتقال معکوی دارای چهار مرحله شامل ارسال، صدور، پایاپکای و انجکا  

مالی صادرکننده، پیامی ارسال کرده و از است. در مرحله ارسال، ماسسه مالی ذین   به ماسسه 

خواهد که حساب صادرکننده را بدهکار کند. ای  پیا  توسط مرککز پایاپکای بکه ماسسکه او می

رسد؛ در ای  مرحله، ماسسکه شود. سپس نوبت به مرحله صدور میمالی صادرکننده ارسال می

کند ه مالی ذین   ارسال میمالی صادرکننده، پیامی مبنی بر بدهکار کردن حساب وی به ماسس

شکود. ازآن، پایاپکای انجکا  مکیگیرد. پسکه ای  تبادل پیا  نیز توسط مرکز پایاپای صور  می

قلم قلم بدهکار در حساب ماسسکه مکالی صکادرکننده و یک در ای  مرحله، مرکز پایاپای ی 

انجا  اسکت بکه ایک   کند. مرحله پایانی، مرحلهبستانکار در حساب ماسسه مالی ذین  ، ثبت می

 شود.معنا که حساب ذین  ، بستانکار یا وجه توسط ماسسه مالی ذین   به او پرداخت می

انتقال وجه معکوی در رابطه بی  بان  ذین   و بان  صادرکننده، آثار حقوقی مت کاوتی نسکبت 

بستانکار و حسکاب وجه مستقیم ندارد. به ای  معنا که در هر دو حالت، حساب بان  ذین  ،  به انتقال

دهنده بکا چکه مجکوزی شود اما لاز  است بررسی شود که بان  انتقالدهنده، بدهکار میبان  انتقال

 دهنده، وجه برداشت کند.کند که از حساب شخص انتقالای  اختیار را پیدا می

ذین    برای اینکه ذین   مجاز به برداشت از حساب باشد باید قبلاً قراردادی بی  صادرکننده و

دهکد ککه مبلک  معینکی از حسکاب وی دهنده وکالکت مکیموجب آن، انتقالمنعقدشده باشد و به

شود تکا دهنده تحویل میای از ای  سند به بان  انتقالشده و به ذین   انتقال یابد. نسخهبرداشت

جه بکه دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال و 81ماده  9و  9آن را به اجرا باذارد. بند 

کرده است که در هر مورد که اجرای دستور پرداخت نیازمند برداشت از حساب ای  نکته اشاره

صادرکننده باشد، باید صاحب حساب از پیش، رعایت خود را نسبت بکه برداشکت از حسکاب 

تحلیل نمونه قراردادهای افتتا   خویش اعلا  کرده باشد. ای  الزا  ناشی از آن است که برحسب

انداز و جاری، مشتری وجوه خود را به بان  قرض داده اسکت و بکه همکی  جهکت سحساب پ

ها حی برداشت از حساب مشتریان خود را ندارند مار اینکه مشتری که مقرض اسکت یکا بان 

نماینده قانونی وی، وجوه خود را از بان  مطالبه نماید یا بان  مجوز قضایی در ای  خصو  

قانون عملیا  بانکی بدون ربا نیز ای   1مقررا  قانونی ازجمله ماده . برخی 1دریافت کرده باشند
                                                                                                   

 اعکافه یارقکام یکا وجکوه حکی، غیکر مک  و اشتباهاً عنوان هر تحت بان  اگر است شدهدرج قراردادها ای  در همچنی  . 1
 .کند اقدا  حساب از مبال  برگشت به نسبت روساً دارد اختیار بان  نماید واگذار مشتری حساببه
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هکا بکه ها مکلف به بازپرداخکت اصکل سکپردهموجب ای  ماده، بان نمایند. بهحکم را تائید می

 مشتریان هستند بنابرای  بان  بدون چنی  مجوزی حی برداشت از حساب را ندارد.

 

 یشناخت مفهوم و مصادیق مرکز پایاپا -2
انجکا   هکامراکز پایاپای نهادهایی هستند ککه عملیکا  انتقکال و تسکویه وجکوه را بکی  بان 

مرکز  8911دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه مصوب  8ماده  2دهند. بند می

افزار افزار، نر مرکز پایاپای عبار  است از مجموعه سخت»پایاپای را چنی  تعریف کرده استد 

ها تری  ای  سامانهدر کشور ما مهم«. دهدبانکی را انجا  میارتباقی که عمل پایاپای بی  و درگاه

بانکی بشتاب(، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی بشاپرک(، سکامانه شبکه تبادل اقلاعا  بی 

 بانکی بسحاب( و سامانه تسویه ناخالصپایاپای الکترونی  بپایا(، سامانه حواله الکترونیکی بی 

های الکترونیککی داخکل کشکور کنند. سامانهآنی بساتنا( هستند که در داخل کشور فعالیت می

 .1شوندکه از مجمو  ادارا  بان  مرکزی است اداره می« های پرداختاداره کل نظا »توسط 

دستورالعمل مذکور، تشکیل مراکز پایاپای با کسب مجوز بانک  مرککزی  18و  19قبی ماده 

گیکرد. ت و اداره امور ایک  مراککز نیکز تحکت نظکار  همکی  بانک  صکور  مکیپذیر اسامکان

هایی که تقاعای عضویت در ی  مرکز پایاپای و است اده از خدما  آن را دارنکد یک  بان 

ها نزد بان  مرکزی افتتا  کرده و بکه مرککز پایاپکای مجکوز جاری برای تسویه تراکنشحساب

  اعضا باید ی  خط ارتباقی از سوئیچ خکود بکه سکوئیچ دهند. ایبرداشت از ای  حساب را می

شده توسط مرککز شکتاب را رعایکت ککرده و مرکز پایاپای برقرار کرده و استانداردهای معرفی

نامه را نامه است پذیرفته و موافقتمقررا  حاکم بر آن مرکز شتاب را که در قالب ی  موافقت

 شود.نامه تنظیم میبر اسای ای  موافقتامضا کنند. روابط بی  اعضا و مرکز پایاپای 

ها و مرکز پایاپای، نوعی عقد غیر معی  است که مشمول ماده نامه منعقده بی  بان موافقت

قانون مدنی است. ای  قرارداد، ی  قرارداد الحاقی است ککه بکا انعقکاد آن توسکط بانک ،  89

ها که در برخی نامهاست. ای  موافقتالاجرم اد از پیش تعی  شده مرکز پایاپای برای اعضا لاز 

شده است توسط نظا  جکام  پرداخکت بانک  مرککزی ها گذاشتهموارد، نا  دستورالعمل بر آن

نامکه عضکویت در سکامانه تسکویه ناخکالص آنکی توان به موافقتاند و از آن میان میشدهتدوی 
                                                                                                   
1. www.cbi.ir/page/15722.aspx.last visit: 2018. 

http://www.cbi.ir/page/15722.aspx.last
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بری سکامانه حوالکه بساتنا(، مقررا  حاکم بکر مرککز شکتاب، مشخصکا  و رویکه اجرایکی ککار

سحاب( و دسکتورالعمل واریکز مسکتقیم در سکامانه پایاپکای الکترونیککی ب بانکیالکترونیکی بی 

 بپایا( اشاره کرد.

 

 شناخت ماهیت حقوقی دستور پرداخت -3
رو لکاز  اسکت پکیش از شود. ازای تراکنش الکترونیکی وجوه با دستور پرداخت شرو  می

طکه حقکوقی قکرفی ، ماهیکت دسکتور پرداخکت را تحلیکل نمکاییم. پرداخت  بکه نکو  و مبنکای راب

قور که گ تیم تراکنش وجوه دارای سه قسم استد دریافت نقدی، انتقال اعتبکار و انتقکال همان

بدهی. در تراکنش دریافت نقدی یعنی در مواردی ککه مشکتری بکا صکدور دسکتور پرداخکت از 

پرداخت نماید، دستور پرداخت صرفاً ای ای  کند که وجهی را نقداً به ویبان  خود تقاعا می

موجب قرارداد افتتا  حساب بکه تعهد است یعنی در ای  نو  تراکنش، بان  به تعهداتی که به

کنکد امکا در سکایر شده اسکت مسکترد مکیعهده گرفته عمل کرده و وجوهی را که نزد او سپرده

موجب دسکتور پرداخکت، ازآنجاکه بکهها ازجمله تراکنش انتقال بدهی و انتقال اعتبار، تراکنش

گیرد، دستور پرداخت، صرفاً ای ای تعهد نیست بلککه یک  بان  تعهدا  جدیدی بر عهده می

. 1پذیر نیسکتنو  قرارداد است زیرا اگر دستور پرداخت صرفاً ای ای تعهد باشد، ل و آن امکان

مکانی ککه قطعیکت نیافتکه که در حقوق همه کشورها ازجمله ایران، دستور پرداخت تا زدرحالی

دسککتورالعمل صککدور دسککتور پرداخککت و انتقککال وجککه،  98موجب مککاده قابککل ل ککو اسککت. بککه

ازتکاری  مکاثر انتقالکا ، ل کو دسکتور پرداخکت را از ماسسکه مکالی تواند تا پیشصادرکننده می

صادرکننده بخواهد و ماسسه مالی نیز در ای  صکور  مکلکف بکه اجکرای دسکتور صکادرکننده 

هد بود. در حقوق آمریکا دستور پرداخت هناامی قطعکی اسکت ککه توسکط بانک  ذین ک  خوا

ای حکاوی کنکد و یکا اعلامیکهکننده منتقل حساب دریافتقبول شود. اگر بان  ذین   وجه را به

دستور پرداخت یا انتقال وجه به ذین   ابلاغ کند به معنی قبکول اسکت امکا پکیش از آن، مشکتری 

 .2رداخت را ل و کندتواند دستور پمی

در خصو  اینکه دستور پرداخت در رابطه بی  صادرکننده دستور و بان  وی، چه نکو   
                                                                                                   
1. Wo, Lam Win, "fund transfer: a risk analysis", Journal of International law, vol: 16, 

2004. 
2.United State Uniform Commercial Code, article 4A-404a, (2012). 
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عنوان مثکال در های زیادی شده اسکت. بکهقراردادی است در حقوق کشورهای مختلف، تحلیل

اما برخکی دیاکر معتقدنکد  1دانندحقوق انالیس برخی دستور پرداخت را نوعی انتقال قلب می

یک  از قکرفی  شکده و هیچقال قلب، نوعی عقد لاز  است و پس از وقو  آن، قلکب منتقلانت

کککه دسککتور پرداخککت پککس از صککدور قطعیککت نیافتککه و تواننککد آن را فسکک  کننککد درحالینمککی

. در حقوق 2اندرو، آن را نوعی عقد غیر معی  دانستهازای  تواند آن را فس  کندصادرکننده می

 1ماده  989بهتی که دستور پرداخت با عقد وکالت دارد، قسمت الف بند آمریکا باوجود مشا

آ قانون متحدالشکل تجار ، دستور پرداخت را وکالت ندانسته اسکت. ایک  مکاده مقکرر ککرده 

بان ، وکیل صادرکننده دستور یا ذین   دستور پرداخت که دسکتور پرداخکت را قبکول » استد

های اند رابطه بان  و مشتری ت او  سیر ای  ماده گ تهحقوقدانان در ت 3«باشدکرده است نمی

تواند زیادی با عقد وکالت دارد ازجمله اینکه وکالت عقدی جایز است و هری  از قرفی  می

ککه بانک  حکی نکدارد از انجکا  تکراکنش خواهد عقکد را بکه هکم بزنکد درحالیهر زمان که می

قط وظی ه دارد در حد عرف برای انجکا  انصراف دهد. از قرفی وکیل، امی  محسوب شده و ف

که در رابطه بان  و مشتری، بان  انجکا  تعهکد کاری که به او واگذارشده تلاش کند درحالی

داننکد رو آن را نوعی عقد غیر معکی  مکیگرفته است و ازای صور  تعهد به نتیجه برعهدهرا به

در حقوق ایران نیز باوجود شباهت  .4شودکه شرایط و آثار آن بر اسای توافی قرفی  تعیی  می

ها، دسکتور پرداخکت نکوعی عقکد دستور پرداخت به عقود مذکور، به دلیل وجود همی  ت او 

 .5قانون مدنی است 89غیر معی  مشمول ماده 

 

 رابطه قراردادی بانک واسط و مشتری -4
شکخص  مرکز پایاپای و بانک  واسکط در ظکاهر بکا مشکتریان ارتبکای مسکتقیمی نکدارد زیکرا

دهد سپس بانک  مکذکور ایک  دهنده تحویل میدهنده، دستور پرداخت را به بان  انتقالانتقال
                                                                                                   
1 Pennington, Hudson, Commercial Banking Law, (England, Evans press,1978), p.286. 
2.Arora, Alexander, Electronic Banking and the law, (London, IBC Financial Book, 
2004),p.51.  
3. United State Uniform Commercial Code, Article 4A, (2012). 
4.Felsenfel, Carl, “the Compability of UNCITRAL Model Law on International Credit 
Transfer with article 4A of the UCC”, Fordham law review, vol.60, Issue 6, (2011), 
p:58. 

 در هابان  حقوقی مسوولیت محبوبه، عبدالهی، به کنید رجو  قرارداد ای  آثار و ماهیت خصو  در بیشتر مطالعه برای .5
 .19-11   ،8921 خرسندی، وجوه، الکترونیکی هایتراکنش
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-کند. مرکز پایاپای یا بان  واسط از قبکل بکا بانک  انتقکالدستور را به مرکز پایاپای ارسال می

 ای اسکت ککه در مبحکث قبکلنامهدهنده دارای رابطه قراردادی است که مبتنی بر همان موافقت

هکا منعقدشکده اسکت نامه که بی  مرکز پایاپکای و بان در مورد آن توعیح دادیم. ای  موافقت

نامکه، مرککز موجب ایک  موافقتبکه قکانون مکدنی اسکت. 89نوعی عقد غیر معی  مشمول مکاده 

گیکرد ازجملکه اینککه های عضو بر عهکده مکیپایاپای یا بان  واسط، تعهداتی را در قبال بان 

دهنده را پذیرفتکه و های ارسالی از جانب بان  انتقالی متعهد است دستور پرداختمرکز پایاپا

نامه عضویت در سامانه ناخالص آنی، سکاتنا موافقت 1موجب ماده عنوان مثال، بهتبادل کند. به

هکا را هکای صادرشکده از سکوی بان عنوان ی  مرکز پایاپای موظف است دسکتور پرداختبه

مقکررا  حکاکم  9عنوان ی  مرکز پایاپای قبی ماده   مرکز شتاب نیز بهپردازش کند. همچنی

کنند مکلف بکه هایی که قرارداد عضویت مرکز شتاب را امضا میبر مرکز شتاب در قبال بان 

ها، پردازش و تهاتر اقلا  مربکوی بکه انجا  تعهداتی ازجمله دریافت اقلاعا  مربوی به تراکنش

 هاست.تراکنش

دهنده را بکرای مرککز دهنده، دستور پرداخت صادره از جانب انتقالان  انتقالکه بهناامی

نامه منعقکده بکی  وی و بانک  کند، مرکز پایاپای یا بان  واسط قبی موافقتمی پایاپای ارسال

یعنی ای  عمل وی، نوعی ای ای تعهد اسکت  دهنده ملز  به پذیرش دستور پرداخت استانتقال

موجب دستور پرداخت، شرایط خاصی به قرارداد سکابی وجود، بهکه باای اما باید توجه داشت 

کنکد ککه در زمکان معینکی، شود به ای  معنی که بان  واسط یا مرکز پایاپای تعهد میاعافه می

حساب شخصی منتقل نماید بنابرای  دستور پرداخت، ی  متمم قکرارداد اسکت مبل  معینی را به

موجب آن بانک  شکود و بکهدهنده عمیمه مکیمرکز و بان  انتقال که به قرارداد سابی بی  ای 

دهکد ککه عنوان قکرف عقکد، ایک  تکلیکف را بکر عهکده مرککز پایاپکای قکرار مکیدهنده بهانتقال

 دهنده و گیرنده انجا  دهد.ای از عملیا  تراکنش را به ن   انتقالمرحله

انجا  ندهد و خسارتی وارد شود، ای  درستی اگر بان  واسط یا مرکز پایاپای، تراکنش را به

صادرکننده دستور پرداخت با بان  واسط یا مرککز پایاپکای رابطکه  شود که آیاابها  مطر  می

قراردادی دارد که بتواند بکر مبنکای آن، مطالبکه خسکار  قکراردادی نمایکد یکا خیکر. در حقکوق 

دهنده ی و شخص انتقالکشورهای مختلف، در خصو  وجود رابطه قراردادی بی  مرکز پایاپا
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، دادگاه دعوای 1نظر وجود دارد. در دعوای شرکت تولیدا  سلطنتی علیه بان  داخلیاختلاف

تواند به دلیل کوتاهی مشتری علیه بان  واسط را رد کرده و اظهار داشت که بان  واسط نمی

قکرار گیکرد زیکرا  دهنده، قرف دعوادر انجا  تراکنش انتقال اعتبار توسط مشتریان بان  انتقال

در مقابل، برخی از حقوقدانان اسکاتلند در ای   .2ها وجود نداردرابطه قراردادی مستقیمی بی  آن

موجب منکدرجا  دسکتور پرداختکی ککه اند اگر بهشده و اظهار کردهخصو  قائل به ت کی 

 ن ک  دسکتور،شده باشد که ذیروشنی تصریحکند بهدهنده به بان  واسط ارسال میبان  انتقال

مشتری است، مشتری مجاز است علیه بان  واسط مستقیماً اقامه دعوا کند امکا اگکر در دسکتور 

پرداخت، تعهد بان  واسط در مقابل مشتری تصریح نشده و بان  صرفاً مکلف به انتقال وجه به 

دارد دهنده اعلا  کرده است شود، مشتری حی مطالبه خسار  از او را نحسابی که بان  انتقال

زیرا بان  رابطه قراردادی با وی ندارد. دلیل ای  ت کی ، قاعده تعهد به ن ک  ثالکث اسکت. در 

ثالث  عنوان ذین  رو وی بهفرض اول، دستور پرداخت حاوی تعهدی به ن   مشتری است ازای 

 .3حی دارد علیه بان  اقامه دعوا نماید

موجب رویکه بکه سکار  شکود،در حقوق آلمان، اگر کوتاهی بان  واسط موجکب بکروز خ
قضایی، صادرکننده دستور پرداخت حی دارد برمبنای رابطه قراردادی مسکتقیماً علیکه وی اقامکه 

در خصکو  تکراکنش انتقکال اعتبکاری  8219 در سال Olg Dusseldorf DBدعوا کند. قاعی 

هکار که بان  انتقال گیرنده در انجا  آن کوتاهی کرده و موجب بکروز خسکار  شکده بکود اظ
کرد که صادرکننده حی اقامه دعوا و مطالبه خسار  قراردادی از بان  انتقال گیرنکده را دارد 

زیرا بر اسای قرارداد منعقده بی  بان  صادرکننده و بان  واسط، بانک  واسکط تعهکد ککرده 

قور صکحیح در حکی صکادرکننده انجکا  داده و قبکی قکرارداد، وظی که است که تکراکنش را بکه
گرفته است و شکخص صکادرکننده، در انجکا  ایک  مناف  مالی صادرکننده را برعهدهمراقبت از 

دیککوان عکالی آلمککان در خصککو   8211شکود. در سککال تکلیکف، ذین کک  ثالکث محسککوب مککی

تراکنش انتقال بدهی چنکی  رویکی صکادر ککرده و دعکوای مطالبکه خسکار  قکراردادی توسکط 

ذین   ثالث عنوان ککرده  و وی را را پذیرفتهصادرکننده دستور پرداخت در مقابل بان  واسط 

                                                                                                   
1. Royal Product ltd v Midland Bank ltd, 1981. 
2. Algudah, Fayyad, The Liability of Banks in Electronic Fund Transfer Transactions, 
Phd thesis, University of Edinburgh, 1992, P.92. 
3.Ibid,p.93. 
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 .1بود

رسد مشتری با همکی  اسکتدلال، حکی اقامکه دعکوای قکراردادی در حقوق ایران نیز به نظر می

دهنکده بکه موجب دسکتور پرداختکی ککه بانک  انتقکالمستقیم علیه بان  واسط را دارد زیکرا بکه

دهنکده تعهکد رنکده در مقابکل بانک  انتقکالنماید، بان  انتقال گیبان  انتقال گیرنده ارسال می

حسککاب انتقککال دهنککده کسکر و بهکنککد ککه تککراکنش را انجکا  و مبل ککی را از حسککاب انتقکالمکی

شکده و دهنده و انتقال گیرنده در دسکتور پرداخکت تعیی گیرنده منتقل کند. ازآنجاکه نا  انتقال

قور صکحیح بکه انجکا  تعهکد را بکهبان  واسط و مرکز پایاپای با پذیرش ای  دستور پرداخت، 

دهنکده و انتقکال گیرنکده در قکرارداد گرفته اسکت، شکخص انتقکالن   ای  دو شخص را برعهده

شکوند. تعهکد بکه دهنده و بان  انتقال گیرنده، ذین   ثالث محسوب مکیمنعقده بی  بان  انتقال

نکو  اصکلی و تبعکی قانون مدنی آمده است و ممک  است یککی از دو  821ن   ثالث در ماده 

. در دسکتور 2باشد. در تعهد به ن   ثالث اصلی، موعو  عقکد همکان تعهکد بکه ن ک  ثالکث اسکت

دهنده و بان  واسط، حی مشتری برمبنای تعهد بکه ن ک  ثالکث پرداخت منعقده بی  بان  انتقال

ت و پذیر است یعنی بان  واسط یکا مرککز پایاپکای بکه ازای دریافکت حکی عضکویاصلی توجیه

دهکد. اگرچکه بانک  دهنده، تراکنش را به ن   مشتری انجا  میارمزد خدما  از بان  انتقالک

دهنده، قرف اصلی قرارداد است اما در صور  تخلف بان  واسط یکا مرککز پایاپکای از انتقال

عنوان ذین ک  اقامکه دعکوا ککرده تواند با استناد به ای  قرارداد بکهانجا  تعهدا  خود، مشتری می

 البه خسار  نماید.و مط
 

 تحلیل مبنای مسئولیت بانک واسط در برابر مشتری  -5
بان  واسط در مقابل مشتری هم دارای رابطکه قکراردادی اسکت و هکم الزامکا  قکانونی بکر 

دهنده تحلیل شد اما علاوه بر ای  دهنده و شخص انتقالعهده دارد. رابطه قراردادی بان  انتقال

ها در نظر گرفته است که بانک  موجب مقررا ، الزاماتی برای بان به گذار نیزقرارداد، قانون

هاست و هدف از وع  ای  مقررا ، حمایکت از مشکتریان ای ملز  به رعایت آنبه لحاظ حرفه

                                                                                                   
1.Stockman, Rainer, "Liability of Intermediary and Beneficiary Bank in fund Transfer: 
a Comparative Study of American and German Law", Berkeley Journal of International 
Law, Vol.8.Issue2, (1991), p.247-248. 

 .819  ( 8911 ،1چ  میزان،ب قراردادها، عمومی قواعد حسی ، سید ص ایی، .2
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رو، برای تحلیل مسوولیت بانک ، لکاز  اسکت کنندگان نظا  بانکی است. ازای عنوان مصرفبه

ن  بر کدا  مبنا استوار است. آیا ای  مسکوولیت، قکراردادی تحلیل کنیم که مسوولیت حقوقی با

 است یا مدنی و یا مبنای دیاری دارد.

در حقوق ایران، برخکی حقوقکدانان مسکوولیت را بکه دو نکو  مسکوولیت قکراردادی و مکدنی 

رسد به نظر می 2ای دیار، قائل به وحد  ای  دو نو  مسوولیت هستنداما عده 1کنندت کی  می

لاف بی  حقوقدانان در خصو  وحد  یا تعدد مسکوولیت مکدنی، وجکود اقسکامی از علت اخت

ای های حرفکهمسوولیت است که هر دو جنبه قراردادی و مدنی رادار است و غالباً در مسکوولیت

کننکدگان کالکا یکا سکایر مکوارد ونقکل و عرعکهازجمله مسوولیت پزش ، وکیل، متصدی حمل

شود. رابطه بانک  و نداردهای خاصی را الزامی دانسته، دیده میمشابهی که قانون، رعایت استا

 مشتری نیز یکی از ای  اقسا  است.

حقوقدانانی که معتقد به وحد  ای  دو نو  مسوولیت هستند، برای اثبا  نظریه خویش، به 

اند. در ای  موارد، اگرچکه رابطکه قکراردادی ای تمس  جستههای مسوولیت حرفهیکی از نمونه

ها قرفی  وجود داشته و شخص دارای مسوولیت قراردادی است اما مقررا  و دستورالعمل بی 

هکا هسکتند. در ای مقرر کرده اسکت ککه صکاحبان حکرف ملکز  بکه اجکرای آننیز وظایف حرفه

تکوان گ کت ککه شکخص متعهکد در چنکی  روشنی نمیها، بهصور  تخلف از ای  دستورالعمل

ها کرده و یا حکم قانون را نادیده گرفته است. ای  دستورالعمل حالتی، م اد قراردادی را نق 

ای در مواردی که رابطه قراردادی بی  صاحب حرفکه و مشکتری وجکود نکدارد، و نظاما  حرفه

هکا موجکب عکمان قهکری اسکت امکا در صکور  وجکود رابطکه شکود و تخلکف از آناعمال می

رود. حتی در صور  وجود قرارداد، ایک  نمیقراردادی نیز، الزا  وی به رعایت نظاما  از بی  

 الاجرا هستند.نظاما  نیز شروی عم  عقد تلقی شده لاز 

ای مسکوولیت دارد، ت کیک  بکی  مسکوولیت مکدنی و در مواردی که شخص به لحاظ حرفه

هرحال، چه برحسب قانون و چه برحسب قرارداد، شخص ملکز  قراردادی معقول نیست زیرا به

توانکد شکروقی را بکه ن ک    واحدی است و تنها اثر قرارداد ای  اسکت ککه مکیبه اجرای نظاما

                                                                                                   
 .881   ،8912 ،2 چ تهران، دانشااه انتشارا  ،8 ج ،یمدن تیمسوول ناصر، ان،یکاتوز. 1
. 29   ،(8929 سکمت،ب، (قکرارداد از خکارج  الزامکاب مکدنی مسکوولیت اللکه،حبیب رحیمکی، حسی ، سید ص ایی، .2

 .98   ،(9،8911 چ میزان،ب مدنی، مسوولیت علیرعا، باریکلو، همچنی 
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مشتری مقرر کند. در حقوق فرانسه نیز برخی بر عرور  ایجاد ای  نو  مسوولیت تأکید ککرده 

 .2اندرا برای آن پیشنهاد کرده 1«مسوولیت قانونی»و عنوان 

مککذکور اسککت یعنککی  ای و مشککابه مککواردمسککوولیت بانکک  نیککز نککوعی مسککوولیت حرفککه

هکا و یکا رعایکت ها و مصوباتی که بان  مرکزی در خصو  شیوه انجا  تراکنشدستورالعمل

حقوق مشتری مقرر کرده است، هم در دعوای مسکوولیت قکراردادی و هکم مکدنی قابکل اسکتناد 

است و اگر قراردادی بی  مشتری و بان  وجود نداشته باشد و یکا بکه دلیلکی مثکل عکد  اهلیکت 

تعهکدا  بانک  در مقابکل « مسوولیت قانونی»ی، قرارداد منعقده باقل شود بر اسای نظریه مشتر

ای  مشکتری بکا سکایر مشکتریانی ککه دارای رابطکه قکراردادی بکا بانک  هسکتند ت کاوتی نخواهکد 

 داشت.

« مسوولیت قکانونی»گذار صریحاً رسد باوجودآنکه قانونبا توجه به موارد مذکور به نظر می

ان نو  سکومی از مسکوولیت عنکوان نککرده امکا عملکاً آن را در مکواردی مثکل مسکوولیت عنورا به

توان استنبای کرد. اقامه دعوا بکر اسکای چنکی  مبنکایی ونقل میپزش ، وکیل و متصدی حمل

عنوان خواهکان قبی قوانی  آئی  دادرسی مدنی با مان  عملی روبرو نیست یعنی اگکر مشکتری بکه

امه دعوا کند مکلف نیست دعوای خود را بر اسای یکی از مبانی قهری برای مطالبه خسار  اق

بندی تعهد بان  در زمره تعهدا  قانونی یکا قکراردادی، در یا قراردادی استوار سازد زیرا دسته

شده حقیقت نوعی توصیف است. توصیف فرایندی است که ماهیت حقوقی موعوعا  مطر 

. با توجکه بکه تعری کی ککه از امکور 3کندی خا  میرا معی  و آن موعوعا  را مشمول احکام

زیکرا اعمکال قواعکد حقکوقی، رابطکه  4شده است، توصیف جزء امور حکمی اسکتحکمی ارائه

مستقیمی با توصیف دارد. در حقوق ایران، اصحاب دعوا فقط مکلف به اثبا  امور موعکوعی 

ه اثبکا  آن نیسکتند و هستند و بررسی امور حکمی از اختیکار  قاعکی بکوده، ایشکان مکلکف بک

                                                                                                   
1. Responsabilite´ le´gale  

 .18   ،(8912 صادق، اما  دانشااه انتشارا ب مدنی، مسوولیت دامنه احمدعلی، هاشمی، .2
 ،«مکدنی دادرسکی در موعوعی امر از حکمی امر ت کی  نظری و ملیع فواید» مجتبی، آرانی، اشراقی مجید، غمامی، .3

 .911   ،(8912ب ،1 ، ش19 حقوق، دوره فصلنامه
 ،اجراقابکل یقاعکده حقکوق یازجمله جستجو گذارد،می تأثیر قانون اعمال بر آنچه هر اند،گ ته حکمی امور تعریف در .4

 . 919   یشی ،منب  پ ید،مج ی،است. غمام یحکمدر قلمرو امور  یو استنتاج حقوق ی وقا یحقوق یفتوص
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 .1دانندهای ایران نیز قرفی  را مکلف به توصیف نمیدادگاه

دیکده بخواهکد های مسوولیت قانونی ای  است که در مسوولیت قکانونی اگکر زیکاناز ویژگی

قابکل  بکارمطالبه خسار  کند لاز  نیسکت اثبکا  نمایکد ککه ورود عکرر بکرای فاعکل فعکل زیان

ای باید با توجه به تخصص خود، کلیکه خسکارا  عرفاً اشخا  حرفهبینی بوده است زیرا پیش

هکای ناشکی از بینکی نماینکد و مسکوول کلیکه زیاناحتمالی ناشی از خطاهای ش لی خود را پکیش

گکذار از ایجکاد مسکوولیت همچنی  باید توجه داشت یککی از اهکداف قانون 2اعمال خود هستند

جه به ای  هدف، ای  نو  مسوولیت بکانظم عمکومی کننده است با توای حمایت از مصرفحرفه

ای بانک  بایکد باقکل تلقکی مرتبط است و قبی ای  مبنا، شری عد  یکا تحدیکد مسکوولیت حرفکه

ها مکلف به اجرای . مقررا  موجود در خصو  مسوولیت بان  آمره بوده و کلیه بان 3شود

هکا را مکلکف بکه پرداخت، بان  دهندگان خدما مقررا  ناظر بر ارائه 82 ها هستند. مادهآن

های هکا و دسکتورالعملهای صادره و تطبیی عملیا  خود با ایک  بخشکنامهرعایت کلیه بخشنامه

ای  مصوبه عکد  رعایکت ایک  مقکررا ،  91موجب ماده مصوب بان  مرکزی دانسته است. به

 شود.هایی همچون اخطار، تعلیی و ل و مجوز بان  متخلف میمنجر به مجازا 

راهنمای آنسیترال توصیه کرده است ککه بهتکر اسکت شکری معافیکت از مسکوولیت فقکط در 

مواردی پذیرفته شود که بان ، نهایت احتیای عرفی را بکرای جلکوگیری از ورود عکرر انجکا  

عنوان مثال اگر ارائه خدما  ارتبکاقی و مخکابراتی در انحصکار شکخص خاصکی به 4داده است.

جب قرارداد، مسوولیت مستند به فعل آن متصدی را از خود رف  کنکد موتواند بهباشد بان  می

زیرا در چنی  حالتی، بان  هیچ راهی برای اجتناب از عرر نداشته و نهایت احتیای عرفی را به 

 و شری معافیت از مسوولیت در چنی  حالتی صحیح است. آورده استعمل
 

 ونیکیهای الکتربررسی مبنای مسئولیت بانک در تراکنش -6

حال که نو  مسوولیت بان  را بررسی کردیم لاز  است مبنای مسکوولیت مرککز پایاپکای را 

تر ای به کدامی  از نظریا  مسکوولیت نزدیک مورد تحلیل قرار دهیم تا بدانیم مسوولیت حرفه

                                                                                                   
 .911  ( 1،8919 چ میزان، انتشارا ب ،9 ج مدنی، دادرسی آئی  عبدالله، شمس، .1
 .11   ،(8911 گند ، نشر ،8 چب دادگستری، وکیل مدنی مسوولیت نصراله، قهرمانی، .2
 .919   پیشی ، احمدعلی، هاشمی، .3

4.Uncitral, opcit,p.63. 
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است. به ای  معنا که برای اثبا  مسوولیت ای  مرکز آیا لکاز  اسکت تقصکیر وی ثابکت شکود یکا 

 ت وی، مح  بوده و صرف اثبا  ورود عرر از جانب وی، موجب مسوولیت است؟مسوولی

کارگیری آن بکرای مصکلحت تری  هدف بانکداری، ح ظ امکوال و وجکوه مکرد  و بکهمهم

های اقتصادی اسکت. بکرای تکأمی  ایک  وظی که لکاز  اسکت مسکوولیت جامعه و کم  به فعالیت

ب شده و حقکوق آنکان تضکمی  شکود در غیکر ایک  ای باشد که اعتماد عمو  جلگونهها بهبان 

هکا صور ، تمایل مشتریان به است اده از خدما  بانکداری کم شده و درنهایت به منکاف  بان 

 شود.نیز صدمه وارد می

حمایت از مشتری اقتضا دارد که مسوولیت مرکز پایاپای، مسوولیت محک  باشکد بالکاخص 

کننکده خکدما  کنندگان، عرعهقانون حمایت از مصرف 8قبی تعریف ماده  که مرکز پایاپای

رو در قبال خساراتی که مستند به عملیا  اوسکت مسکوول اسکت و اگکر شود ازای محسوب می

افکزار افزار، سکختبرای انجا  ای  عملیا  از مشارکت اشخا  دیاری ازجمله سازندگان نر 

نیز در قبال اعمال ایشان نیز مسوول است؛ اثبا  تقصیر  و متصدی خدما  ارتباقی است اده کند

تواند بانک  را از ای  عوامل و اشخا  موجب رف  مسوولیت از وی نیست و تنها عاملی که می

نبایکد بکا  2باید توجه داشت که مسکوولیت محک  1مسوولیت معاف سازد اثبا  قوه قاهره است.

تواند بکه هکیچ دفکاعی متوسکل طلی، خوانده نمیاشتباه شود زیرا در مسوولیت م 3مسوولیت مطلی

توانکد موجکب رفک  مسکوولیت وی دیده نیکز نمکیشود و حتی اثبا  قوه قاهره یا مشارکت زیان

 مانند مسوولیت غاصب. 4شود

در مقکررا  موجکود در نظککا  حقکوقی ایکران، نککو ، مبنکا و دایکره مسککوولیت مرککز پایاپککای 

توان از برخی مکواد اد است اما مسوولیت مح  بان  را مینشده است که ای  امر قابل انتقبیان

کننده اسکتنبای قانون پولی و بانکی کشور و مقررا  حمایت از مصرف 91ازجمله بند ج ماده 

هر بان  در مقابل خساراتی که در اثکر عملیکا  آن متوجکه ». در ای  بند مقررشده استد 5کرد

                                                                                                   
1. Ibid. 
2. Strict Liability. 
3. Absolute Liability. 

 .989   ،(8911 انتشار، سهامی شرکتب مدنی، مسوولیت فلس ه  حس ، بادینی، . 4
 حقکوق دانشکنامه ،«وجکوه الکترونیککی هکایتراکنش در دهندهانتقال بان  حقوقی مسوولیت تحلیل» محبوبه، عبدالهی، .5

 . 19   ،(8921ب ،89 ش اقتصادی،
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ای  بند، صرف استناد خسار  به بان  را «. بود شود مسوول و متعهد جبران خواهدمشتریان می

داند و برای مسوولیت بان  نیکازی بکه اثبکا  تقصکیر نیسکت و مشکتری برای مسوولیت کافی می

 تواند مطالبه خسار  نماید.صرف اثبا  رابطه سببیت بی  بان  و ورود عرر میبه

قور غیرمستقیم به را بهلاز  به ذکر است اگرچه مرکز پایاپای و بان  واسط، خدما  خود 

کننکد، ستقیماً به مشتری خدما  ارائکه مکیکنند اما ایشان نیز مانند کسانی که ممشتریان ارائه می

 8مکاده  9کننده خکدما  در قبکال مشکتری مسکوول هسکتند. بنکد عنوان صاحب حرفه یا عرعهبه

ککرده اسکتد  کننده را بکه ایک  شککل تعریکفکنندگان، عرعهقانون حمایت از حقوق مصرف

کننککدگان، کنندگان کالککا و خککدما ، بککه کلیککه تولیدکننککدگان، واردکننککدگان، توزی عرعککه»

ها، ای و همچنکی  کلیکه دسکتااهدهندگان خدما  اعم از فنکی و حرفکهفروشندگان کالا و ارائه

قور مسکتقیم یکا ها مستلز  ذککر نکا  اسکت و بکههایی که شمول قانون بر آنماسسا  و شرکت

نماینکد، اقلکاق کننده ارائکه مکیصور  کلی یا جزئی، کالا یا خدمت به مصرفستقیم و بهغیرم

کننکد، قور غیرمستقیم و جزئی ارائه خکدمت مکیای  ماده عا  بوده و کسانی را که به«. شودمی

کننده منکدرج در مکاده داند بنابرای  ایشان نیز باید تکالیف عرعهکننده میمشمول عنوان عرعه

قانون در خصو  صحت و سلامت کالاها و خکدما  را رعایکت نماینکد و در غیکر ایک   ای  9

شکده و ورود عکرر، صرف اثبا  رابطه سکببیت بکی  خکدمت ارائهصور ، مشتری حی دارد به

کنندگان کالکا موجب ای  ماده کلیه عرعهبدون اثبا  تقصیر از ایشان مطالبه خسار  نماید. به

شکده هسکتند. رکاً مسکوول صکحت و سکلامت کالاهکا و خکدما  عرعهو خدما ، من رداً یا مشت

مسوولیت بان  واسط مشابه شخصی است که مواد اولیه ناسالمی را بکه تولیدکننکده یک  کالکا 

تحویل داده است و آن تولیدکننده با است اده از مواد اولیه ناسالم، کالای معیوبی تولید ککرده و 

ر چنی  حالتی، ازآنجاکه ممک  است تمکا  یکا بخشکی کنندگان عرعه کرده است. دبه مصرف

تکوان از خسار  مستند به عمل تولیدکننده کالای نهایی باشکد، تولیدکننکده مکواد اولیکه را نمکی

مسوول کل خسارا  ناشی از کالای حاصله دانست ما اگر خسار  وارده ناشکی از مکواد اولیکه 

 .1مسوول استناسالم باشد، تولیدکننده مواد اولیه در قبال آن 

                                                                                                   
 EC product liability Directive)اروپکا  یکهاتحاد یکدتول یکوباز ع یناشک یتدستورالعمل مسوول 9ماده  8بند  .1

از  یمحسکوب و او را مسکوول خسکارا  ناشک یدکنندهتول نیزکالا را  یبیترک یسازنده اجزا یا یهمواد اول یدکنندهتول 1985
 داند.یم یوبع
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مقررشکده اسکت اگکر تولیدکننکده،  EC/8222/91دستورالعمل اروپکایی  1ماده  1در بند  

کننده قطعه یا جزئی از کالا باشد و عیب در بخش نهایی فرایند تولید کالا ککه وی در آن تأمی 

 دخیل نبوده به وجود آمده باشد، تولیدکننده قطعه مسوول جبران ای  خسارا  نیست.
 

 دات مرکز پایاپایتعه -7
همانطورکه گ تیم مسوولیت مرککز پایاپکای، مسکوولیت قکانونی اسکت یعنکی نقک  یککی از 

بار محسوب شده و موجب مسکوولیت اوسکت و تعهدا  قراردادی یا الزاما  قانونی، فعل زیان

نیازی به ت کی  تعهدا  او به دودسکته قکراردادی و قکانونی نیسکت. البتکه غالکب ایک  الزامکا  

های مصوب بان  مرککزی مقررشکده اسکت. در ایک  مبحکث ایک  نی از قریی دستورالعملقانو

 گیرند.تعهدا  موردبررسی قرار می

 دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه مقرر کرده استد 19ماده 

 مرکز پایاپای حداقل وظایف زیر را بر عهده داردد

 شده ماسسا  مالی قی عملیا  انتقال.های ارسالپذیرش، پردازش و سوئیچ پیا  -الف

 های حسابداری مربوی به هر ی  از انتقالا  ماسسا  مالی.انجا  ثبت -ب

پایاپای و خالص کردن مانده بدهکار یا بستانکار هر ی  از ماسسا  مکالی عضکو در  -پ

 شده.زمان معی مد 

بهسیسکتم تسکویه  9نکد بکانکی بکر اسکای نتیجکه پایاپکای بتهیه و ارسال پیکا  تسکویه بی  - 

 ناخالص و بلادرنگ.

 تهیه و تنظیم صورتحساب و عملکرد هر ی  از اعضا. -ج

قور که در ماده آمکده اسکت ایک  مکوارد، موارد مذکور در ای  ماده حصری نیستند و همان

موجب سکایر حداقل وظای ی است که برای مرکز پایاپکای مقررشکده اسکت و ممکک  اسکت بکه

کی به ای  وظایف افزوده شود. علاوه بر وظایف مقرر در ماده فوق، وظی که های باندستورالعمل

روزرسانی و نظار  بر اجرای استانداردهای فنی ها و تدوی ، بهثبت و ذخیره اقلاعا  تراکنش

 پردازیم.ها مینشده است و به شر  آننیز بر عهده مرکز پایاپای است که در ای  ماده بیان

 

 هااعا  تراکنشثبت و ذخیره اقل -8
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مرکز پایاپای موظف است اقلاعا  مربوی به تکراکنش را ذخیکره کنکد. در صکور  بکروز 

عنوان دلیکل الکترونیککی در محکاکم عنوان دلیکل، معتبکر و بکهاختلاف بی  اعضا ای  اقلاعا  به

ای  مرککز را  8918مقررا  حاکم بر مرکز شتاب مصوب  91. ماده 1قضایی قابل استناد است

دانکد. در ایک  مکاده مقررشکده اسکتد نوان ی  مرکز پایاپای موظف به ذخیره اقلاعا  مکیعبه

ها تا مد  شش شود. ای  تراکنشهای بی  اعضا در پایااه داده شتاب ذخیره میکلیه تراکنش»

در  3صکور  ارتبکای ناپیوسکتهازایک  مکد ، بهشکده و پسذخیره 2صور  ارتبای پیوسکتهماه به

همکی  مکاده اعضکای شکتاب یعنکی  8همچنکی  تبصکره «. شکودناهداری مکی 4انیابزارهای پشتیب

های خود بکا دیاکر ها و ماسسا  مالی را نیز مکلف به ثبت، ذخیره و ناهداری تراکنشبان 

شکده در اعضا کرده است اما در صور  وجود اختلکاف بکی  ایک  اقلاعکا  و اقلاعکا  ذخیره

تنها اقلاعا  موجود در پایااه داده شکتاب مربکوی  همی  مقررا ، 91مرکز شتاب، قبی ماده 

باشد. ای  اقلاعا  از اعتبار کافی جهکت ارائکه های بی  اعضا معتبر و قابل استناد میبه تراکنش

 به محاکم قضایی برخوردار است.

عنوان ی  مرکز پایاپای، قبی مقررا  موظف به ذخیکره اقلاعکا  اسکت. مرکز ساتنا نیز به

 8911نامه عضویت در سامانه تسویه ناخالص آنی بسکاتنا( مصکوب موافقت 11موجب ماده به

شده توسط اعضا، تنها اقلاعا  ساتنا قابلیکت اسکتناد خواهکد در صور  م ایر  اقلاعا  ارائه

 داشت.

زمانی که دهندگان خدما  پرداخت، حداقل مد مقررا  ناظر بر ارائه 81موجب ماده به

باشد. ناهداری از اسناد الکترونیکی باید سال می 89لاعا  است ناهداری اق بان  موظف به

شده است. در ای  قانون تجار  الکترونی  بیان 89بر اسای عوابط خاصی باشد که در ماده 

 ماده آمده استد

دارد ککه اسکناد، رکوردهکا یککا اقلاعکا  ناهکداری شکود ایکک  ککه قکانون مقکرر مککیهناامی

 شود مشروی بر آنکه شرایط زیر رعایت شوددبرآورده میپیا  عرور  با ناهداری داده

کککه بککرای ارجاعککا  بعککدی نحویاقلاعککا  منککدرج در آن در دسککتری بککوده به -الککف

                                                                                                   
 .21   ،(8928 خرسندی،ب دعوا، اثبا  ادله نظا  در الکترونیکی دلیل محبوبه، عبدالهی، .1

2. On-line. 
3. Off-line.  
4. Backup Storage Devices. 
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 است اده باشد.قابل

پیا  در همان قالبی که تولید، ارسال یا دریافت شکده و یکا قکالبی ککه بتوانکد دقیقکاً داده -ب

 را نمایش دهد ناهداری شود. اقلاعا  تولید، ارسال یا دریافت شده

پیکا ، مبکدو و مقصکد، تکاری  و زمکان اقلاعا  به نحوی ناهداری شود که هویت داده -پ

 پیا  مشخص باشد.ارسال و دریافت داده

ها یا بی  بان  و مرکز پایاپای دعکوای اگر بی  مشتری و بان  یا مرکز پایاپای یا بی  بان 

توانند بکه سکوابی تکراکنش اسکتناد ککرده و از قریکی یحقوقی مطر  شود، هر ی  از قرفی  م

قکانون آئکی   989دادگاه ارائه ای  اسناد را مطالبه کنند در ای  صور  مرکز پایاپای قبی ماده 

هرگکاه سکند یکا اقلاعکا  » دادرسی مدنی موظف به ارائه است. در ایک  مکاده مقررشکده اسکتد

ها یا ماسساتی ککه ها یا شهرداری، بان دیاری که مربوی به مورددعواست در ادارا  دولتی

شود موجود باشد و دادگاه آن را ماثر در موعو  تشخیص با سرمایه دولت تأسیس و اداره می

قور کتبکی بکه اداره یکا سکازمان مربکوی، ارسکال دهد به درخواست یککی از اصکحاب دعکوا بکه

ه یا سازمان مربوی مکلف است دارد. اداررونوشت سند یا اقلا  لاز  را با ذکر موعد، مقرر می

فوری دستور دادگاه را انجا  دهد مار اینککه ابکراز سکند بکا مصکالح سیاسکی کشکور و یکا نظکم 

ای  ماده حتی اگر بانک ، خکود قکرف دعکوا  9موجب تبصره به« ...عمومی منافا  داشته باشد

ناد اسکت. عکمانت باشد و مشتری به ای  اسناد استناد نموده باشد نیکز بانک  ملکز  بکه ارائکه اسک

در صکور  امتنکا ، کسکی ککه مسکوولیت »اجرای عد  ارائه اسناد در ادامه ماده ذکرشده استد 

عد  ارائه سند متوجه اوست پکس از رسکیدگی در همکی  دادگکاه و احکراز تخلکف بکه ان صکال 

بنابرای  عمانت اجکرای  ؛«موقت از خدما  دولتی از شش ماه تا ی  سال محکو  خواهد شد

ان  به ارائه اسناد، محکومیت اداری شخص مسوول و اقامکه دعکوای مسکوولیت مکدنی تکلیف ب

علیه اوست اما عد  ارائه اسناد توسط بان ، دلیلی برای اثبا  ادعکای اسکتناد کننکده محسکوب 

. 1شود و درنتیجه، ممک  است مشتری به علت ناتوانی در اثبا  از حی خکود محکرو  شکودنمی

 عمانت اجرای ای  ماده، ععیف است. رسدرو به نظر میازای 

توان مرکز پایاپکای یکا بانک  واسکط را ملکز  بکه لاز  به ذکر است که صرفاً در صورتی می

                                                                                                   
 .811   ،(8911 ،9 چ دراک، انتشارا ب ،9 ج مدنی، دادرسی آیی  عبدالله، شمس، .1
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هکای دولتکی محسکوب شکده یکا بکا سکرمایه دولکت رعایت م اد ای  ماده دانست که جکزء بان 

 .1های خصوصی مشمول مقررا  ای  ماده نیستندتأسیس و اداره شود یعنی بان 

 روزرسانی و نظار  بر اجرای استانداردهای فنیدتدوی ، به -9 

افکزاری افکزاری و نر استانداردهای فنی سکخت ها ومرکز پایاپای مکلف است دستورالعمل

هکا و کرده و به تائید بان  مرکزی برساند و پس از تائید به اعضا اعلا  کند. کلیکه بان را تهیه

آیند موظ ند ای  استانداردها را رعایت کنند پایاپای درمی ماسسا  مالی که به عضویت مرکز

و مرکز پایاپای باید مکلف به نظار  بر اجرای استانداردها توسط ای  اعضا باشد. همچنکی  بکا 

های بکانکی هسکتند، های رخنه به سامانهگران همواره در حال کشف روشتوجه به آنکه رخنه

روزرسکانی های علمکی روز، اسکتانداردها را بها پیشکرفتمرکز پایاپای باید موظف شود مطابی ب

شکده توسکط های فنکی ارائهکند تا احتمال رخنه به سامانه وجود نداشته باشد. اگر دسکتورالعمل

مرکککز پایاپککای مطککابی اسککتانداردهای روز نباشککد و درنتیجککه سککامانه مککورد رخنککه قرارگرفتککه و 

 ه جبران خسار  است.خسارتی به اشخا  وارد شود ای  مرکز مکلف ب

روزرسانی و نظکار  در مقررا  بانکی کشورمان، ذکر ای  موارد م  ول مانده و تدوی ، به

عنوان یکی از وظایف مرککز پایاپکای ذککر نشکده بلککه ایک  امکر بر اجرای استانداردهای فنی به

 11ده عنوان مثکال، در مکاشکده اسکت. بکهعنوان حی مرککز پایاپکای و نکه تکلیکف وی شمردهبه

صرفاً مرکز شکتاب حکی ت ییکر، اصکلا ، توسکعه یکا »مقررا  حاکم بر مرکز شتاب آمده استد 

افزار را بعد از تائید بان  مرککزی افزار و نر های فنی، سختسازی مقررا ، دستورالعملبهینه

 «.باشدرسانی به اعضا میدر اختیار دارد و در ای  زمینه متعهد اقلا 

مقررا  حکاکم بکر مرککز شکتاب نیسکت بلککه در مقکررا   قط منحصر بهای  ایراد قانونی ف

حاکم بر سایر مراکز پایاپای ازجمله ساتنا، سحاب و پایا نیز ای  خلأ قانونی وجود دارد ککه در 

 نامه عضویت در سامانه تسکویه ناخکالص آنکیموافقت 92توان از تبصره ماده ای  خصو  می

 .2ساتنا( یادکردب

                                                                                                   
 .811   پیشی ، منب  عبدالله، شمس، .1
 فنی شرایط و الزاما  ساتنا، راهبری فنی استانداردهای و مشخصا  اصلا  یا ت ییر حید »است آمده ماده ای  تبصره در  .2

 ککاری سکاعا  و روزهکا و مکرتبط هکایسکامانه ح کاظتی و ایمنی هایمشخصه ساتنا، به هابان  داخلی هایسیستم اتصال
 بکه نسکبت شکدهتعیی  مهلکت ظکرف مکل ند نیز اعضا. است مح وظ مرکزی بان  برای اعضا به قبلی اعلا  با ساتنا عملیا 
 اسکتانداردها روزرسکانیبه و ت ییکر بکه مکلکف را مرککزی بان  آنکه بجای ماده ای . «نمایند اقدا  شدهاصلا  موارد تطابی
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ر اجرای استانداردهای فنی نیز ایک  عکعف قکانونی وجکود دارد و در در خصو  نظار  ب

عنوان تکلیف مرکز پایاپای ذکر نشده است بلکه بازهم ایک  مقکررا  از ای ای  امر بههیچ ماده

مقکررا  مکذکور  11عنوان مثال در مکاده به برده است.مرکز پایاپای در ای  خصو  نا « حی»

ای عضکو یکا تخطکی از های رایانکهیا خرابککاری در سیسکتمدر صور  بروز رخنه »آمده استد 

تواند از اعضکا جریمکه اخکذ ککرده، عضکویت های فنی، مرکز شتاب میمقررا  و دستورالعمل

ای  ماده تکلی ی را ککه منطقکاً بکر «. قور موقت معلی یا از ایشان سلب عضویت نمایدها را بهآن

شکمارد. خارج ککرده و صکرفاً آن را حکی وی مکیعهده مرکز پایاپای است از زمره تعهدا  او 

ها یا ماسسا  مالی عضو مرکز شتاب، استانداردهای فنی را رعایت درنتیجه اگر یکی از بان 

شکود بلککه ایک  اختیکار بکه نکرده یا به سامانه وی رخنه شود، لزوماً تعلیی یا سلب عضویت نمی

و  وی اعمال کنکد یکا از تخلکف وی شده است که ای  مجازا  را در خصمرکز پایاپای داده

اغماض کند. روش  است  ح ظ ایمنی سامانه در بانکداری الکترونیکی امکری بسکیار عکروری 

شود و ای  خلأ قانونی بکرای نظکار  بکر است و فقدان آن موجب بروز خسار  به مشتریان می

 قبول نیست.امنیت سامانه، قابل
 

 حدود مسئولیت مرکز پایاپای -8
ای ه گ تیم بان  واسط و مرکز پایاپای در مقابل مشتری نکوعی مسکوولیت حرفکههمانطورک

ای دارند که هم مبتنی بر تعهد به ن   ثالث بوده و هم مبتنکی بکر تعهکدا  حرفکهقانونی بر عهده

ناشی از مقررا  بانکی است و در صکور  نقک  ایک  تعهکدا ، ایک  نهادهکا ملکز  بکه جبکران 

ای  مشتری حی اقامه دعوا علیه ایشان را دارد اما در ای  خصکو  بنابر خسار  مشتری هستند؛

باید توجه داشت دایره مسوولیت مرکز پایاپای محدود به بخشی از عملیا  ازجملکه پکذیرش و 

هاست که بر عهده اوست. در تکراکنش ها و پایاپای کردن حساب تسویه بان تبادل پیا  بان 

دهنکده و بانک  پای، نهادهای دیاری ازجمله بان  انتقالالکترونیکی وجوه علاوه بر مرکز پایا

دهنکد و مرککز پایاپکای در قبکال اعمکال ایشکان انتقال گیرنده نیز بخشی از عملیا  را انجکا  مکی

دهنکده بکه مسوولیت ندارد. عملیا  مرکز پایاپای با ارسال دستور پرداخت توسکط بانک  انتقکال

                                                                                                   
 .است یادکرده حی عنوانبه امر ای  از نماید
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پکذیرد و ساب تسویه بان  انتقکال گیرنکده پایکان مکیای  مرکز آغازشده و با بستانکار کردن ح

نامه عضویت در سامانه تسکویه ناخکالص آنکی بسکاتنا( نیکز موافقت 91گونه که در تبصره همان

 92حساب ذین   نهایی مسکوولیتی نکدارد. مکاده آمده است، مرکز پایاپای در قبال واریز وجه به

صکرف کر کرده اسکت. بکه همکی  جهکت، بهمقررا  حاکم بر شتاب نیز مشابه همی  حکم را ذ

تواند از مرکز پایاپای مطالبه خسار  کند بلکه لاز  اسکت وقو  تراکنش نادرست، مشتری نمی

 شده است.اثبا  شود ورود خسار  مستند به عملیاتی است که توسط او انجا 

ا  با توجه به آنکه مسوولیت بان  واسط، نوعی مسوولیت مح  است اگر ای  بانک  اثبک

شود. لاز  بکه ذککر اسکت نماید که خسار  ناشی از قوه قاهره است از جبران خسار  بری می

دهنده خدما  مخابراتی است بکرای مرککز خساراتی که مستند به نهادهای همکار ازجمله ارائه

هایی برای کنترل ای  اشخا  و احتراز از ورود عرر پایاپای در حکم قوه قاهره نیست زیرا راه

درخواست کند تا مطمو  شود « تائید دریافت»تواند عنوان مثال مرکز پایاپای میدارد؛ بهوجود 

بنابرای  امکان کنترل فعالیت وی وجود  که متصدی ارتباقا  به وظی ه خود عمل کرده است؛

ای را نکرده است. همچنی  دارد و اگر ای  کار را انجا  ندهد در حقیقت رعایت احتیای حرفه

قرف مقابکل های ایمنی برای تبادل اقلاعا  وجود دارد ککه اگکر پیکا  بکهعر روشدر حال حا

ها اسکت اده نکنکد و خسکارتی روشو اگر از ای   شود؛تحویل داده نشود مرکز پایاپای مطل  می

 1تواند خود را از مسوولیت بری کند.ایجاد شود، نمی

عکده خاصکی نیسکت. رعایکت  علاوه در عصر حاعر، ارائه خکدما  ارتبکاقی در انحصکاربه

ای اقتضا دارد که مرکز پایاپای متصدیان لایقی را برای خکود برگزیکده و احتیای عرفی و حرفه

از خدما  چندی  متصدی ارتباقی مختلف اسکت اده کنکد تکا در صکور  عکد  ارائکه خکدما  

فزارهکا و او همچنکی  بایکد از نکر  2توسط یکی از ایشان، جایازینی برای آن وجود داشته باشد

 خوبی تضمی  کند.افزارهایی است اده کند که امنیت سامانه را بهسخت
 

 مسئولیت بانک مبدأ در قبال اقدامات مرکز پایاپای -9
بان  مبدو بانکی است که صادرکننده دستور پرداخت، دسکتور پرداخکت را خطکاب بکه او 

                                                                                                   
1. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), op cit, p.63. 
2. Ibid, p.48 
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صکدور دسکتور پرداخکت و دسکتورالعمل  82کند. قبی ماده صادر کرده و تراکنش را آغاز می

دهنکده، بانک  مبکدو اسکت و انتقال وجه، در انتقال مسکتقیم وجکه بانتقکال اعتبکار( بانک  انتقکال

که در انتقال معکوی، بان  انتقال گیرنده آغکازگر تکراکنش کند درحالیتراکنش را آغاز می

تور پرداخکت را خواهکد ککه دسکدهنده ارسال ککرده و از او مکیبوده و پیامی را به بان  انتقال

نظریکه »ای بکا عنکوان دهد. راهنمکای آنسکیترال در خصکو  مسکوولیت بانک  مبکدو نظریکهانجا 

موجب ای  نظریه با توجه به اینکه بان  مبدو بکا انعقکاد به ارائه کرده است. 1«مسوولیت معاملاتی

قور دستور پرداخت که در حقیقت قرارداد بی  بانک  و مشکتری اسکت، انجکا  تکراکنش را بکه

گرفته است اگر نتواند به ای  نتیجه دسکت یابکد در قبکال مشکتری مسکوول اسکت. صحیح برعهده

برای ایجاد ای  مسوولیت کافی است که بانک  صکریحاً یکا برحسکب امکارا  عرفکی و قکانونی، 

صور  موفی قبول کرده باشد. اگکر بانک  بکرای رسکیدن بکه ایک  نتیجکه از انجا  تراکنش را به

مند شود یا بکرای انجکا  امکور کسکی را نایکب خکود قکرار دهکد دیاری بهره مشارکت اشخا 

. بان  مبدو برای انجا  تراکنش از مشارکت ی  مرکز پایاپای مثل 2مسوول اعمال او نیز هست

کند پس اگر تراکنش ناموفی بوده و عد  انجا  صکحیح شتاب، سحاب، پایا و ساتنا است اده می

کنکد، بانک  مبکدو در مقابکل پایاپایی باشد که با وی همکاری میتراکنش، مستند به فعل مرکز 

 مشتری مسوول جبران خسار  است.

صکور  تعهکد بکه نتیجکه اسکت ککه در قکانون مسوولیت معاملاتی شبیه مسوولیت اشخا  به

قورکلی ای  قاعکده شده است. بهبینیونقل پیشایران، در مواردی مثل مسوولیت متصدی حمل

ای گونکهای بر عهده شخصی قرار گیکرد بهرگاه تکلیف به دست آوردن نتیجهوجود دارد که ه

تنهایی بکرای او عکمان آور باشکد، واگکذاردن اجکرای آن تکلیکف بکه که انجا  ندادن تعهد بکه

شخص دیار حتکی اگکر رابطکه تبعیکت نداشکته و مسکتقل باشکد از بکار مسکوولیت متعهکد اصکلی 

با  اینککه عکد  انجکا  تعهکد ناشکی از وقکو  حادثکه یکا کاهد و او همچنان مسوول است. اثنمی

تواند موجب تقصیر شخص دیار است نیز موجب رف  تکلیف از او نیست و تنها عاملی که می

 .3دیده استرف  مسوولیت شود اثبا  قوه قاهره یا تقصیر زیان

                                                                                                   
1. Transaction Liability Approach. 
2.United Commission in International Commerce Law (UNCITRAL), op cit, p.59. 

 .92   ،(8911 ،9 چ انتشار، یسهام شرکتد تهرانب ،1 ج ،( یمع عقودب یمدن حقوق ناصر، ان،یکاتوز 3
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 جمع مسئولیت بین مرکز پایاپای و بانک مبدأ -11
ای داشکته و م مرکز پایاپای در مقابل مشتری مسکوولیت حرفکهقور که در بند قبل گ تیهمان

در صور  استناد خسار  به عملیا  وی، مشتری حی رجو  به وی را دارد. از قرفکی، بانک  

ایک  سکاال مطکر  رو، مبدو نیز در قبال اعمال بان  واسط و مرکز پایاپای مسوول اسکت. ازایک 

بان  مبدو در قبال اعمال او با یککدیار چاونکه شود که مسوولیت مرکز پایاپای و مسوولیت می

 شود.جم  می

در پاس  باید گ ت انتخاب با مشتری است که علیه کدامی  از ای  اشکخا ، اقامکه دعکوا 

توانکد اقمینکان کند. اگرچه در غالب موارد، در صور  انجکا  تکراکنش نکامعتبر، مشکتری نمکی

ه است یا در اثکر اهمکال اشکخا  دیاکری حاصل کند که خسار ، مستند به مرکز پایاپای بود

ات اق افتاده است و برای مطالبه خسار ، باید اثبا  کند که خسار  مستند بکه مرککز پایاپکای 

تری است زیرا دایره مسکوولیت او حل معقولبوده است؛ بنابرای  اقامه دعوا علیه بان  مبدو، راه

مه دعوا کنکد؛ ایک  بانک ، پکس از جبکران دهنده اقاتر است. اگر مشتری علیه بان  انتقالوسی 

تواند به بان  واسط یا مرککز پایاپکای رجکو  ککرده و خسکار  خسار  در مقابل مشتری، می

 پرداختی را از وی مسترد کند.
 

 گیرینتیجه
انجکا   هکامراکز پایاپای نهادهایی هستند ککه عملیکا  انتقکال و تسکویه وجکوه را بکی  بان 

ی  مرککز پایاپکای وجکود دارد ککه شکامل شکبکه تبکادل اقلاعکا  دهند. در کشکور مکا چنکدمی

بانکی بشتاب(، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی بشکاپرک(، سکامانه پایاپکای الکترونیک  بی 

 بانکی بسحاب( و سامانه تسویه ناخالص آنی بساتنا( است.بپایا(، سامانه حواله الکترونیکی بی 

ن، نککو ، مبنکا و دایکره مسککوولیت مرککز پایاپککای در مقکررا  موجکود در نظککا  حقکوقی ایکرا

گونکه تکوان ایک نشده است اما با توجه به نقشی که ای  مرککز در انجکا  تکراکنش دارد مکیبیان

کننکده خکدما  در مقابکل عنوان یک  صکاحب حرفکه و عرعکهتحلیل کرد که مرکز پایاپای به

ا  قکراردادی و هکم مبتنکی بکر ای بر عهده دارد که هکم مبتنکی بکر تعهکدمشتری مسوولیت حرفه

ای، مسکوولیت شکود. مسکوولیت حرفکهاقلاق می« مسوولیت قانونی»الزاما  قانونی است و به آن 
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مح  است و مرکز پایاپای در قبال کلیه خساراتی که مستند به عملیا  اوست مسوول بکوده و 

کنکد ازجملکه مکی در قبال اعمال اشخاصی که برای انجا  وظای ش از مشارکت ایشکان اسکت اده

توانکد موجکب رفک  مسکوولیت از ایک  متصدی خدما  ارتباقی مسوول است. تنها عاملی که می

 مرکز شود اثبا  قوه قاهره است.

دیده برای با توجه به اینکه ای  مرکز فقط بخشی از عملیا  تراکنش را بر عهده دارد، زیان

ا وقکو  تکراکنش نکامعتبر ناشکی از آن مطالبه خسار  باید اثبا  کند که عد  انجا  تراکنش یک

دهنده نیز بکا توجکه بکه بخش از عملیا  است که بر عهده مرکز پایاپای است. البته بان  انتقال

توانکد بکه او در قبال اعمال مرکز پایاپای مسوولیت دارد و مشتری می« مسوولیت معاملاتی»نظریه 

 نیز مراجعه کند.

تنها نو ، مبنا و دایره مراکز بسیار مجمل است و نهمقررا  ایران در خصو  مسوولیت ای  

نشکده و قور کامل بیانصراحت و بهنشده بلکه حتی تکالیف وی نیز بهمسوولیت ای  مراکز بیان

دستورالعمل صدور دسکتور پرداخکت و انتقکال وجکوه فقکط برخکی از تککالیف مرککز  19ماده 

کز پذیرش و تبادل پیا  بکی  بانک  مبکدو و تری  وظایف ای  مرپایاپای را ذکر کرده است. مهم

مقصد، پایاپای کردن حسکاب تسکویه اعضکا، ذخیکره و ناهکداری اقلاعکا  تکراکنش، تکدوی  

ها توسط اعضاست امکا بکا توجکه بکه ها و استانداردهای فنی و نظار  بر اجرای آندستورالعمل

مراکز پایاپکای ازجملکه  مهنانقص قانون، ای  تکلیف اخیر در مقررا  ذکر نشده و م اد موافقت

 برده که لاز  است ای  قاعده اصلا  شود.شتاب، ساتنا و ... از آن تنها با عنوان حی نا 
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فواید عملی و نظری ت کی  امر حکمکی از امکر »غمامی، مجید، اشراقی آرانی، مجتبی،  -
 (.8912ب1 ش ،19 دوره ،حقوق فصلنامه، «وعی در دادرسی مدنیموع
 (.8911، بنشر گند ، مسوولیت مدنی وکیل دادگستریقهرمانی، نصراله،  -
سککهامی  شککرکت دتهککران، ب9 چ، 1 ج عقککود معککی (،ب یمککدنحقککوق ، ناصککر، کاتوزیککان -
 (.8911،انتشار
 (.8912ان،انتشارا  دانشااه تهرب ،8 ج ،مسوولیت مدنی،  _____________ -

سیر تحولا  نظری در مورد وحد  یکا تعکدد مسکوولیت قکراردادی و »هاشمی، احمدعلی، 
دامنکه ، ______________(.8911ب91 ، شرهنمون ،«خارج از قرارداد در حقوق فرانسه

 (.8912، بانتشارا  دانشااه اما  صادق، مسوولیت مدنی
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