
 

 

 
 
 

 
 

 های دکترین انطباق دقیق اسناد محدودیت

 (BPO)نوین تعهد پرداخت بانکی  شیوهبا تأکید بر

 
 2خدیجه جمالی نیا - 1ابریشمی مقدم علی

 

 5/61/6936تاریخ پذیرش:  -82/6/6936تاریخ دریافت: 

 چکیده
مشکالت عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی 

المللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بین
تعهد »هایی چون سوییفت و ایزو، با همکاری سازمان« اعتبار اسنادی الکترونیک»درزمینه 

، ارائه اطالعات از سوی BPOترین بخش . عمدهکندرا عرضه  )BPO(« پرداخت بانکی
از  آنگیرد. هدف های الکترونیکی صورت میکه در قالب داده استفروشنده به بانک 

یکسو به حداقل رساندن خطراتی است که در انطباق دستی، بانک و مشتریان را تهدید 
این  .استکند و از سوی دیگر کاهش هزینه و زمان برای بررسی اطالعات و پرداخت می

زد با این هدف که مشخص کند آیا پرداو اعتبار اسنادی می BPOمقاله به بررسی تطبیقی 
عنوان الگوی قادر خواهد بود، خألهای اعتبار اسنادی را برطرف نموده و به BPOنظام 

را گذر زمان و استمرار کاربری آن معین  BPOوری هرچند، بهرهمناسبی در نظر گرفته شود. 
انطباق  ی شیوههاها در مقایسه با کاستید؛ اما کنکاش در سیستم انطباق دادهکرخواهد 

حالل برخی مشکالت است؛ اما برای پاسخگویی به  این شیوه، هرچند دهددستی، نشان می
 پیش دارد. تجاری، مسیری طوالنی در نیازهای جامعه

 
ها، تعهد تجارت الکترونیک، دکترین انطباق دقیق اسناد، انتقال داده گان کلیدی:واژ

 پرداخت بانکی، اعتبار اسنادی
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  مقدمه

باق اسناد، همواره مبحثی جنجالی بوده و حقوقدانان در باب آن مقاالت و کتب بسیار انط

6«(تعهد پرداخت بانکی»جدید پرداخت تحت عنوان  شیوهحال، در مورد اند. باایننوشته
(BPO - 

پژوهش و تحقیقات  -گشایدخصوص در مبحث انطباق اطالعات میکه فصل جدیدی را به

جدیدی از پرداخت است که عملکردی مشابه اعتبار  شیوه BPOت. زیادی انجام نگرفته اس

های حساب باز یا نسیه و اعتبار اسنادی است. اسنادی داشته و ساختار آن برگرفته از پرداخت

 کامالًطور بانکی و بین بانک صادرکننده و بانک ذینفع، بهبین ، در یک شبکهBPOعملیات 

ذینفع  گیرد؛ بنابراین ریسک عدم پرداخت از فروشنده، انجام میالکترونیکی و مبتنی بر مبادله داده

 شود. به بانک ذینفع منتقل می

سعی  -ها استکه مبتنی بر یک سیستم اتوماسیون و مبادله الکترونیکی داده -در این شیوه 

 های ایجادیکی از انگیزه ها در بررسی و انطباق اطالعات به حداقل برسد.شده تا نقش بانک

OBP، ها نسبت به بررسی اسناد، با سپردن این امر به یک مرجع صالح فارغ حذف مسئولیت بانک

از تعهد پرداخت و باال بردن دقت بررسی اطالعات با ارجاع آن به یک مرجع متخصص است که 

از  URBPO)8(مقررات تعهد پرداخت بانکی  این مراجع که .کندفعالیت می هصرفاً در این زمین

کند، مراجع مستقلی هستند که با دارا یاد می TMA)9(یا « مراکز بررسی داده»عنوان آنها تحت 

بودن امکانات فنی و دانش تکنولوژی، صرفاً وظیفه بررسی و اعالم انطباق و یا عدم انطباق 

منظور استفاده از خدمات این های درگیر رادارند. بههای ارسالی از سوی بانک و یا بانکداده

های درگیر، ضرورتاً باید پیش از ورود در عملیات تعهد پرداخت بانکی، در این نکمراکز، با

ها ممکن است وابسته به سوییفت نام و حق عضویت پرداخت کنند. مرکز بررسی دادهمراکز ثبت

و تابع مقررات این سازمان و یا مرکزی مستقل از سوییفت باشد. همچنین ممکن  TSU)4(بوده 

سته به بانک صادرکننده باشد. مراکز بررسی داده خواه وابسته به سوییفت و است این مرکز واب

 XMLکارگیری استاندارد در خصوص به URBPOخواه مرجعی مستقل باشند، ناگزیر از اعمال 

                                                                                                     
6. Bank Payment Obligation 

8. Uniform Rules for Bank Payment Obligation 

9. Trade Matching Application (TMA) 
4. Trade Service Utility (TSU) 
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ISO 81188 باشند.های مربوط به تعهد پرداخت بانکی میدر مبادله داده 

ها را هایی هستند که قابلیت بانکژیکی، شاخصهدارا بودن دانش فنی و توانایی مالی و تکنولو

گیرد. کنند. این برآورد و انتخاب از سوی سوییفت صورت می، تعیین میBPOمنظور اجرای به

وی ـبانک در دنیا، برای این منظور از س 21بانک و در پی آن تا به امروز قریب به  62چنانچه بدوا 

ها هنوز هیچ بانک ایرانی وجود ندارد؛ اما این امر اند. در بین این بانکدهشسوییفت انتخاب 

های ها نیست، بلکه عوامل مختلفی ازجمله، وضعیت تحریمصریحاً به معنای عدم قابلیت این بانک

 6کنند.ای ایفا میبانکی و مشکالت سیاسی در این امر نقش عمده

ذف ابهامات و ـحمی است که قادر به ـاد این نظام، ارائه سیستـن هدف از ایجـهمچنی

الخصوص اعتبار اسنادی باشد. هرچند این مقاله از های پرداخت، علیهای سایر سیستمکاستی

العات، ـ، در موضوع انطباق اطBPOت اعتبار اسنادی و ـپرداخ شیوه طریق بررسی تطبیقی بین دو

ی عملکرد گیرد؛ اما هدف آن صرفاً بیان تفاوت و شباهات این دو ابزار و چگونگام میـانج

تا برآمد این پژوهش تطبیقی را پاسخگویی  قصد داریمانطباق، در آنها نیست؛ بلکه در این مسیر، 

 به این سواالت قرار دهیم: 

 چیست؟ BPOنقاط قوت و ضعف سیستم اجرای دکترین انطباق دقیق، در 

 ن الگوی عنواتواند موجب پذیرش این شیوه بهمی BPOها در نظام آیا سیستم بررسی داده 

 د؟گردالملل مناسب پرداخت در تجارت بین

بررسی  فرایندحل جامعی در جهت حــذف مشکالت ناشی از قادر است راه BPOآیا نظام 

بدین منظور ابتدا به بیان اهمیت این دکترین و صور خطرات  د؟کناسناد در اعتبار اسنادی ارائه 

و  هامحدودیتسپس  و پرداخته BPO جاری در عدم انطباق اطالعات در اعتبار اسنادی و

 دهیم. پیامدهای آن را در دو ابزار فوق، مورد کنکاش قرار می

 

 الف. اهمیت دکترین انطباق دقیق در اعتبار اسنادی و تعهد پرداخت بانکی
توان گفت دکترین های قضایی در باب قراردادهای اعتبار اسنادی میبا نگاهی به سیر پرونده

                                                                                                     
ک های متقاضی، سوییفت مکلف به تجهیز و آموزش بانک های عضو، در قبال هزینه ی تعریف شده در پی درخواست بان  .6

می باشد. به عالوه به دلیل ابهامات قانونی و عدم رویه ی جاری در خصوص تعهد پرداخت بانکی که بهینه بودن عملکرد آن را 
گ جهان نیز هنوز درخواستی مبنی بر الحاق به بانک های در بسیاری موارد مورد سوال قرار می دهد، بسیاری از بانک های بزر

 گروه فوق به سوییفت ارسال نکرده اند.
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سو منافع خریدار را که تا از یک .استچند وجهی با صوری چندگانه ناد یکانطباق دقیق اس

گونه قدرتی بر آن ندارد با تصدیق ادله استیالی ید بر کاالی ارسالی از سوی فروشنده، هیچ

از سوی دیگر به فروشنده طیب خاطر در  .کندوسیله بانک مطابق نظر خریدار تأمین میمکتوب به

همچنین ابزاری برای حمایت از بانک است؛ زیرا  .کندن کاال اعطا میباب دریافت قطعی ثم

که روزانه با تنوع زیاد و مقدار کالن در  -توانایی کارشناسی خبرگان بانکی در کاالهای تجاری 

معنا که فروشنده بدین  رسد.دور از ذهن به نظر می کامالً -شود جا میالمللی جابهعرصه بین

کیفیت برای خریدار ارسال کند و یا هرگز کاالیی ارسال نکند. وب و یا بیممکن است کاالی معی

 هها با اسناد معامله و صرف تعهد ایشان در قبال این اطالعات، دامندر این صورت تقابل بانک

ها ها در دادگاهحال سیر دعاوی که به طرفیت بانکبااین .سازدمسئولیت بانک را محدود می

چندان نیز جوشن رخنه ناپذیری نیست؛  ،هد که دکترین انطباق دقیق اسناددجاری است نشان می

 .تواند منجر به عدم بازپرداخت وجه اعتبار گرددترین سهوی از سوی بانک میزیرا کوچک

 BPOدیگر نبض حیات بیانبه و دـکنایفا می یترنقش بسیار مهم BPOدکترین انطبــاق دقیق، در 

 همحض انعقاد قرارداد بین خریدار و بانک بر عهدر اعتبار اسنادی به. برخالف تعهدی که داست

های اولیه به مرکز بررسی منوط به ارسال داده BPOگیرد، ایجاد تعهد، در بانک صادرکننده قرار می

ها است. قرارداد خریدار با بانک خود )خواه ها و اعالم انطباق آنها از سوی مرکز بررسی دادهداده

 د باشد و یا نباشد( هیچ تعهدی بر عهده بانک خریدار ایجاد نخواهد کرد.بانک متعه

با عنایت به دکترین انطباق که؛  ها در دست داردشریان حیات این تعهد را مرکز بررسی داده

. در صورت شودمیگیری این تعهد های اولیه، باعث شکلدقیق اطالعات و با اعالم پیام تائید داده

ق ـراین دکترین انطباق دقیـد. بنابـچ تعهدی ایجاد نخواهد شـذکور، هیـهای معدم تائید داده

در ایجاد  ،ترین عاملکند، بلکه اصلیتنها سرنوشت پرداخت را تعیین مینه ،BPOاطالعات، در 

BPO .است 

 

  ب. ریسک عدم انطباق
این عدم  .عدم انطباق اسناد است کندکه اعتبار اسنادی را تهدید می ترین خطریبزرگ

که قبل از پرداخت وجه اعتبار کشف شود خطری برای ذینفع بوده و در انطباق، درصورتی
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  .خواهد کردرا تهدید   بانک ،صورت کشف دیرهنگام و پس از پرداخت وجه اعتبار

ها در اعتبار اسنادی ارائه دقیق اسناد، مطابق با شرایط قرارداد پایه امری ضروری است و بانک

؛ زیرا تعهد فقط زمانی کنندطور دقیق این شرایط را از محتوای اسناد احراز اند بهنیز مکلف

طور دقیق منطبق با شرایط اعتبار باشد؛ اما سوال این شده به ایشان بهاجرا است که اسناد ارائهقابل

اسناد معموالً در نوع اشتـباهاتی که منجر به رد شود؟ است که میزان دقت انطباق چگونه تعیین می

 6رو هستیم.با دو گروه روبهشود میدر اعتبار اسنادی 

  مؤثراشتباهات . 6

 مؤثراشتباهات غیر . 8

« مؤثر »ها در درک مفهوم دهد که رویه دادگاهنگاهی به رویه قضایی در این زمینه نشان می

که همیشه خطر  باشد. بدین معنامتفاوت است و این تفاوت، عمدتاً وابسته به شرایط هر قرارداد می

ن ـوع آرای قضایی در ایـهمین امر موجب تنو  ود داردـط غیرحقیقی در اسناد وجـکاس شرایـانع

حکم  Equitable Trust Co. Of New York v. Dawson Partnersدر دعوای مثالً  .شودمیباب 

رائه ق شرایط اـدرجایی که اسناد باید مطاب: »استمجلس لردها چنین صادره از سوی مجلس 

متحده های ایاالتدادگاه رویهاما در  «8ایی برای ارائه اسناد تقریباً مشابه، وجود ندارد؛ـشوند، ج

 .Bank of New York & Trust Co vارزیابی متفاوتی از این واژه وجود دارد. چنانچه در دعوای 

Atterbury Bros, Inc  :ود ـاند وجشدهائهاسناد به بانک ار کلیهکه درحالی»قاضی چنین حکم داد

                                                                                                     
، طرفین دعاوی غالبا تعیین این معیار را به دادگاه ها واگذار کرده اند و دادگاه  UCPبه علت عدم وجود استاندارد دقیق در   .6

 ها داشته اند.برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به: ها در گذر زمان، نقش عمده ای در تعیین این استاندارد
Che Hashimi Rosmawani (8169), Principle of Strict Compliance in Letter of Credit (LC): 

Towards a Proper Standard of Compliance, LNS (A) Lix, p. 4 

 Seaconsar Far East Limited v. Bank Markazi Jomhouri Islami Iran (6334) 6بعنوان مثال در:

Lloyds Rep. 6.  خواهان مدعی بی اهمیت و جزئی بودن اشتباه در شماره ی اعتبار و نام خریدار بود. قاضی با تعریف ایراد و
 اشتباه جزئی بیان کرد: آنچه که حیات اعتبار را تضمین می کند نمی تواند جزئی قلمداد شود.

اتاق بازرگانی امضا شود اما به دلیل عدم وجود اتاق  سناد اعتبار باید توسط کارشناس قسم خوردهدر این مورد شرط شده بود که ا .8
عالوه فقط بداد امضا شده بود. کارشناسی از مرکز تجاری در محل که وظایف اتاق بازرگانی را انجام می محل، بوسیله بازرگانی در

ه به دلیل عدم وجود اتاق بازرگانی در محل، امضای مرکز تجاری را ه بانک تحویل شده بود. دادگال بحم سنداز سه  عدددو 
 که مبنی بر تعداد امضاها شده بود، بر دعوای خواهان صحه گذاشت. ن. ک: پذیرفت اما به دلیل عدم توجه بانک به شرطی

Equitable Trust Company Of New York V. Dawson Partners, Ltd. (6381) 81 Ll.L.Rep.43. 



686 
 

 

 7931 پاییزو چهارم،  بیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

توان گفت تشخیص ضریب تأثیر امری در رد یا پذیرش میین بنـابرا 6«اهمیت است.بی، دـاین سن

 شود. است که در انطباق اسناد و اطالعات، به کار گرفته می« میزان دقتی»گرانـاد، نشـاسن

 UCPبق عبارت )دقت متعارف( را در مقررات استفاده کرده بود، مطا  8511UCPدرگذشته

این مقررات، نوسان در  91 مادهدر  9، انطباق کلمه به کلمه اسناد با شرایط اعتبار الزم نیست.611

شده است. درصد پذیرفته 5درصد و گاهی تا  61مبلغ اعتبار، مقدار و قیمت واحد در مواردی تا 

4های استاندارد بانکیها از رویهدر مورد اشتباهات تایپی معموالً بانک
ISBP کنند. بر تبعیت می

که معنای کلمه را تغییر نداده باشند اشتباهات تایپی درصورتی ISBP-8111 85اساس پاراگراف 

ها در باب تعیین میزان دقت بنابراین در اعتبار اسنادی، بانکشوند؛ عدم انطباق محسوب نمی

روز اختالف در این گیرند و در صورت برا به کار می ISBPو  UCP 611های انطباق، دستورالعمل

ها صرفاً در روابط بین بانک URBPOکننده خواهد بود؛ اما خصوص، تصمیمات دادگاه، تعیین

ها در انطباق اسناد دخالتی ندارند، مقررات مذکور نیز به آن حکومت دارد و ازآنجاکه بانک

 TSUباشد. بر می و یا مرجعی مستقل ها یا وابسته به سوییفت بودهپردازد. مرکز بررسی دادهنمی

از آنها  URBPOمقررات سوییفت حاکم است؛ اما هیچ توضیحی در باب مراکز بررسی داده که 

در « استانداردهای بانکی»و « دقت متعارف»کند وجود ندارد. در حقیقت مفاهیمی مثل یاد می

TMA دهند. معنای خود را از دست می 

رسد؛ زیرا اوالً ممکن نباشد، بسیار بعید به نظر میها نیز اگر غیرواگذاری چنین امری به دادگاه

 ثانیاً. استها قدری دور از ذهن طلبد، به دادگاهای میواگذاری امری تخصصی که دانش ویژه

که در عرصه اعتبار  شودروزرسانی مشکالتی میبر بوده و موجب بهرویه سازی در این باب، زمان
                                                                                                     

اسناد  در قرارداد شرط شده بود که فروشنده عالوه بر تقدیم کلیه اسناد به بانک، سندی اضافی که مشتمل بر لیستی از کلیه  .6
 باشد را نیز به بانک تقدیم کند. ن. ک: می الزم جهت ارائه

Bank of New York & Trust Co. v. Atterbury Bros., 886 A.D. 661, 894 N.Y.S. 
8. Uniform Customs and Practice. 

برای را بیان می کند.  ”Substantial Compliance“که نوعی انطباق انعطاف پذیر یا  UCP 611 64ماده ی  dبند  .9
و بررسی مذاکرات کمیته بانکی اتاق بازرگانی در این خصوص ن.  UCPاطالعات بیشتر در مورد چگونگی روند تغییرات در 

 :ک
Manganaro Nicholas P (8166), About Face: The New Rules of Strict compliance Under the 

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 611), Int’l Trade & Bus. L. 

Rev, Vol 64. P. P. 819-831. 
4. International Standard Banking Practice. 
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انطباق اساسی که گاهی در اعتبار  شیوهاز سویی  اند.فتهیاو یا کاهش اسنادی تقریباً حذف شده

کاربرد ندارد؛ زیرا مرجع  BPOشود در منظور حل مشکالت فوق به کار گرفته میاسنادی به

منظور اعالم انطباق و یا عدم انطباق، ماشینی است که فارغ از هوش انسانی ها بهبررسی داده

ن ـالمللی که با تعییانی بینـاتاق بازرگ .اسی نداردظرفیتی برای درک مفاهیم اساسی و غیراس

گام بلندی در جهت استانداردسازی اطالعات و تسهیل بررسی آنها   681188ISOاستاندارد

مؤید چه میزانی از ، برداشته، هرگز بدین موضوع نپرداخته است که دقیق بودن انطباق اطالعات

، ایفای تعهد بانک متعهد، منوط به RBPOUدر دقت است و چه معیاری برای آن وجود دارد. 

ها از هیچ استاندارد و اق دادهـگیری در باب شرایط انطبهاست؛ اما اساس تصمیمداده کلیهانطباق 

ها واگذار ها و بانکبه مراکز بررسی داده این امر را URBPOکند و خاصی تبعیت نمی دهـقاع

 8است. کرده

 

 یق اسناد های دکترین انطباق دقج. محدودیت
مطابق دکترین انطباق دقیق اسناد، ذینفع مکلف است جهت دریافت وجه اعتبار، اسنادی را به 

منطبق با شرایط اعتبار باشند. فقط در چنین وضعیتی، بانک وجه اعتبار را  کامالًکه  کندبانک ارائه 

فروشنده را  نوعی خریدار و بانک و. وجود این اصل، هرچند بهکردبه ذینفع پرداخت خواهد 

. در اعتبار اسنادی، بالتکلیفی خواهد بودکند؛ اما منشأ مشکالت حقوقی بسیاری نیز حمایت می

اسناد، عدم پرداخت بر مبنای  4، اشتباهات تایپی9ها در قبال ارائه ی اسناد جعلی و یا معیوببانک

                                                                                                     
6. International Standard Organization 

 URBPO 6ماده ی   .8

 برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به:  .9
Edward Owen Engineering Ltd v Barclays Bank International Ltd: CA [6312] 6 Lloyd's 

Rep. 666 و 
Inflatable Toy Co v State Bank of. New South Wales (6334) 94 NSWLR 849, 856 

اغلب اسناد به علت انطباق واژه به واژه ی "لی در یک بررسی در باب اعتبارات اسنادی بیان می دارد: اتاق بازرگانی بین المل  .4
آنها با اعتبار مورد رد قرار گرفته اند. همچنین بسیاری از عدم انطباق ها ناشی از اشتباهات تایپی و نظرات شخصی بوده است. 

 کن. "تنوع نظرات کارشناسان موجب رد اسناد شده است.
Rosener James D (8116), Recent Developments: Letter of Credit Transactions, J. Payment 

Sys. L., Vol 6, p. 691 
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ترین مشکالتی است که بر بودن روند بررسی اسناد از اصلی، هزینه و زمان6اغماضاشتباهات قابل

ها در اعتبار اسنادی، نماید. از سوی دیگر، بانکاصل فوق در جهت پرداخت وجه اعتبار ایجاد می

باشند. بدین معنا که حکومت اصل انطباق هم تحت حاکمیت این اصل بوده و هم مجری آن می

گونه ادعای طرفین ها را محدود ساخته و سپری در مقابل هردقیق اسناد، دامنه مسئولیت بانک

عنوان مجری این اصل، ها بهمعامله پایه، نسبت به مشکالت اسنادی است. از سوی دیگر بانک

 8قدرت وسیعی در اجرای منویات خوددارند.

BPO نماید و در حقیقت، یکی از اهداف نیز از این دکترین تبعیت میBPO  این است که با

ع دکترین فوق قرار دهد. ـثالث، بانک را صرفاً یک تاب عـها به مرجت بررسی دادهـانتقال مسئولی

ها حذف تنها روند پیچیده ی بوروکراسی را در بانکپرداخت، نه شیوهبینیم که این حال میبااین

ولوژیکی از سوی دیگر، در مواردی به ـسو و فنی و تکنهای قانونـی از یکه کاستیـبلک ؛کندنمی

، «هامسئولیت بانک»که در باال بیان شد در ادامه در سه عنوان زند. آنچه را ن هم میـآن دام

 دهیم.موردبحث قرار می« نقش خریدار در تعیین انطباق سند»و « اد و تقلبـانطباق دقیق اسن»
 

  هامسئولیت بانک. 1

دارند؛ اما مقاله ی حاضر صرفاً به آن دسته ها تعهدات وسیعی بر عهدهدر اعتبار اسنادی بانک

 .پردازد که در ارتباط با موضوع این پژوهش هستندعهدات بانک میاز ت

. از باشندمیعنوان واسطه ی پرداخت بین خریدار و فروشنده همیشه در معرض خطرها بهبانک

سو ممکن است خریدار با دلیل پنهان عدم رضایت از معامله و با طرح ادعای عدم توجه بانک یک

وجه اعتبار به بانک خودداری کند و از سوی دیگر فروشنده به  به شرایط اعتبار از بازپرداخت

ها هرگز ازآنجاکه بانک .دلیل نکول بانک از پرداخت وجه اعتبار در مقابل بانک به دادگاه برود

در قرارداد پایه داخل نشده و تعهدی نیز در این باب ندارند، تمسک به دکترین انطباق دقیق اسناد 

 رویهحال نگاهی به بااین .ناشی از پرداخت و یا عدم پرداخت استراهی برای کاهش خطرات 

                                                                                                     
6. JH Rayner and Company, LTD. v. Hambros Bank LTD, Court of Appeal, [6349] 6 K.B. 

91 
 . ن.کت وجه به دلیل ورشکستگی خریداراستفاده ی بانک از ایراد عدم انطباق، به منظور عدم پرداخ  .8

Bombay Industries, Inc., Respondent, v. Bank of New York [6336] 899 A.D.8d 646 
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ها به علت نقض این اصل از بانک یهها علقضایی موجود مؤید این امر است که اغلب آرای دادگاه

 6.ها بوده استسوی بانک

ان ـعالوه بر خطاهای مکرر انسانی که درروند انطباق اسناد با شرایط اعتبار، از سوی کارکن

دیده، بودجه ی کافی و ها برای این منظور نیازمند نیروهای آموزشدهند، بانکها رخ مینکبا

 .باشندمنظور بررسی اسناد میزمان مناسب به

با کاهش مسئولیت بانک نسبت به بررسی و انطباق  BPOچنانکه بیان شد یکی از اهداف 

ها و ها(، کاهش مسئولیتدهاطالعات و واگذاری این روند به مرجع ثالث )مرکز بررسی دا

کند؛ اما واقعیت این است که نوین خطراتی است که بانک را درروند اعتبار اسنادی تهدید می

های اساسی و مقررات جامع برای آن، این سو و عدم وجود زیرساختبودن این شیوه از یک

 دهد.هدف را مورد سوال قرار می

ه در حمایت از بانک در جهت بررسی اسناد و کننددامنه و شدت انطباق، دوعامل تعیین

باشند. دو عامل مزبور هرچند نقاط قوتی در اعتبار اسنادی بوده و به محدودیت اطالعات می

ضعف بزرگی نیز در روابط بانکها و مشتریان آنها  نقاط اما همچنین؛ انجامدمسئولیت بانک می

درنتیجه حکومت قانون ذینفع بر اعتبار زنی خریدار و که گاهی عدم قدرت چانهطوری. بهاست

د. کنها قدرتی فراتر ازآنچه دکترین انطباق دقیق اسناد در نظر دارد، اعطا میاسنادی، به بانک

تواند بدون دغدغه از جانب خریدار، بدون سوءنیت و یا بدین معنا که در چنین شرایطی بانک می

 8با سوءنیت، حتی اسناد جعلی را نیز پذیرا شود.

URBPO  با خارج کردن خریدار و فروشنده از محدوده  قراردادBPOتری در ، چالش بزرگ

مابین مشتریان و بانک در شرایطی مشابه مورد فوق، ایجاد کرده است. بدین معنا که روابط فی

ممکن بود نسبت به وی اعمال  UCPترین حمایتی را که در وضعیت بغرنج خریدار، حتی کوچک

 شود. خریدار دریغ می از BPOد، در کن
                                                                                                     
6. Equitable Trust Company Of New York V. Dawson Partners, Ltd. (6381) 81 Ll.L.Rep.43  

 Expertارشناس و پذیرش نظر یک ک Expertsعدم توجه بانک به شرط کارشناسان 

 Bank Melli Iran v. Barclays Bank DCO [6356] 8 Lloyd’s Rep 961 

 توصیف می کرد. "خوب"و پذیرش گواهی که کاال را در وضعیت  "نو بودن"عدم توجه بانک به شرط 
8.  Standard Chartered Bank v. Pakistan National Shipping Corporation (8111) 6 Lloyds 

Rep  
 بانک انگلیسی که با آگاهی اسنادی با تاریخ مقدم دریافت کرده بود، مطابق قانون انگلستان عمل متقلبانه شناخته نشد. عمل
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المللی در باب چنین مشکالتی انعقاد قرارداد مستقل خریدار کرات پاسخ اتاق بازرگانی بینبه

 با برخوردار بودن ازباشد؛ اما حقیقت این است که قراردادی وجود ندارد که با بانک خود می
ابهام قرار دارد پوشش را که در ابری از  BPOبتواند مشکالت عدیده ناشی از ، چنین جامعیتی

منظور هرگونه ادعای آتی خریدار نسبت به بانک ذینفع که قطعاً دو تابعیت بههمچنین دهد. 
چنین دعاوی  UCPاست؛ چراکه  BPOمتفاوت دارند، انعقاد قراردادی مستقل، نقض غرض ایجاد 

د که شومطرح میدهد. از سوی دیگر این سوال را بدون نیاز به انعقاد قرارداد مستقل پوشش می
ها در ها به یک مرجع ثالث، مسئولیت بانکانطباق داده توان گفت محدود ساختن دامنهآیا می

بررسی  فراینددهد؟ پاسخ به این سوال مستلزم گذری مجمل بر انطباق اطالعات را کاهش می

 .استها داده

را بر آن داشت تا در باب عدم قطعیت در بررسی دستی اسناد در اعتبار اسنادی، اتاق بازرگانی 

ای را ارائه نماید که راهکاری در حل ویژهراه BPOبررسی و انطباق مدارک الکترونیکی، در 

شده از سوی اتاق های الکترونیکی است. راهکار ارائهجهت برطرف ساختن مشکالت انطباق داده

های و بانکشد د ـنده منعقوقتی قرارداد پایه بین خریدار و فروش»شود: بازرگانی چنین خالصه می

های اولیه مثل ایجاب و قبول برای تشکیل پایه اولیه داده وها آغاز ادله دادهـمب، مربوطه تعیین شدند

محض حمل کاال، اسناد، از طرف فروشنده مستقیماً برای خریدار ارسال شود. بهبه بانک ارسال می

   6«شده تا موردبررسی واقع شوند.ا ارسالهاد به بانکـشده از این اسن های استخراجداده و

ونقل و بیمه و ... توسط های حملهای معامله پـایه مثل فاکتـور و دادهنظر از ساختار دادهصرف

شود، بانک، باید اطالعات را در قالب ها ارسال میها جهت انطباق به مرکز بررسی دادهبانک

منظور مبادله با ها ارسال کند. اطـالعاتی که بهداده به مرکز بررســی XML ISO 81188استــاندارد 

در ادامه بحث به آنها  شوند کهگردند، به دودسته تقسیم میها به بانک ارسال میمرکز بررسی داده

 پرداخت:خواهیم 
 

 اطالعاتی که قابلیت تولید به شکل داده ندارند

 هایراحتی به دادهتوان بهرا نمی بعضی از اسناد که نقش مهمی در ایفای تعهد پرداخت، دارند

                                                                                                     
6. Hennah David (8169), ICC Guide to the Uniform Rules for Bank Payment Obligations, 

ICC Publication, Burnham,  p. 646. 
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های فنی در برخی د. علل این امر یا به نارسایی تکنولوژی و عدم زیرساختکرالکترونیکی تبدیل 

گردد و یا ناشی از نبودن بستر قانونی مثل عدم وجود قانون و یا مجمل بودن آن از کشورها بازمی

گانه دارد. قرارداد حمل، اند. بارنامه ماهیتی سهدستهدر این مورد است. اسنادی مثل بارنامه ازاین

آن  کل ماهیت. تبدیل این سند به داده باید همراه با حفظ استرسید کاال و سند مالکیت کاال 

ناخواه ارزش قانونی یک بارنامه عنوان جایگزین سند، پذیرفته شود. خواهگیرد تا بتواند بهبصورت 

 8رود.، از بین می6های قضاییپذیرش آن در برخی از سیستم پس از تبدیل به داده، به دلیل عدم

های بعالوه بارنامه گاهی سندی قابل معامله است. تبدیل اسناد قابل معامله، به داده

شده: هاست. در خصوص این مشکل گفتهالکترونیکی، مشکل بزرگی در مسیر انتقال این داده

یچ مانعی برای انتقال حقوق غیرقابل معامله اما ه موجود نیست؛هرچند کاغذی برای مالکیت »

توان زها را میـشوند و خیلی چیطور مکرر انتقال داده میود بهـراردادهای نامشهـوجود ندارد. ق

 که نیازی به ثبت عمومید، خواه شفاهی و خواه کتبی، بدون اینکرق قرارداد واگذار ـاز طری

 9«باشد.

یح و علمی است؛ اما نباید فراموش کنیم ما در یک دنیای البته چنین پاسخی ازنظر مبنایی صح

کنیم و شاهد آن هزاران پرونده اعتبار اسنادی و دعاوی تقلب است. بعالوه ایده آل زندگی نمی

ماند و بر در فضای مجازی همیشه رویدادهایی وجود دارد که از چشمان کاوشگر قانون به دور می

آوری، ابراین پیش از عرضه هرگونه فنـایبر باالتر است. بنوع تخلف در سـهمین مبنا احتمال وق

 د.شوهای امنیتی آن فراهم لزوماً باید زیرساخت
 

 کند.دار میرا خدشهشان اند و تبدیل آنها، اصالتصورت داده تولیدشدهاطالعاتی که به

طی بر آن که شراما درصورتی؛ ها، مثل گواهی بازرسی، اهمیت بارنامه را ندارندبرخی داده

 وسیلهها بهشده باشد، ضرورتاً باید مطابق شرط مذکور ارائه شوند. ممکن است این دادهقرار داده

ها مطابق که ساختار این دادهها ارسال شوند. درصورتیمراجع ذیصالح تولیدشده و برای بانک

به  نباشد، بانک مکلف است آنها را تغییر دهد و URBPOشده توسط استاندارد تعریف

                                                                                                     
 فا به طور کاغذی به رسمیت می شناسد.ایران سند مالکیت را صر  .6

8. Dubovec Marek (8116), The Problems and Possibilities for Using Electronic Bills of 

Lading as Collateral, Ariz. J. Int'l & Comp. L., Vol 86, p. 442. 
9. Whitaker R. David (6336), Electronic Documentary Credits, 46 Bus. Law., Vol 46, p. 6124. 
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امضای  مثالًبرد. ها ارزش قانونی آنها را از بین میاستانداردهای مناسب تبدیل کند. تبدیل این داده

 URBPO 3 مادهرود. این در حالی است که بنا بر بند سوم ها از بین میالکترونیکی با تبدیل داده

کند، دقیقاً ها ارسال میهایی را که به مرکز بررسی دادهداده بانک درگیر باید اطمینان حاصل کند

 BPOمنظور اجرای های قرارداد پایه دریافت کرده است. پس بههمان اطالعاتی است که از طرف

 شوند.  تبدیل ،هایی با استانداردهای مقبولبه دادهضرورتاً باید اطالعات اسناد، 

ل و صحت ها بلکه در باب تبدیتنها در مورد مبادله صحیح دادهبر این اساس، بانک نه

تواند دست، میهایی ازاینها نیز مسئولیت دارد. مسئولیت ناشی از تولید دادهتبدیل داده

سیون بانکی اتاق بازرگانی یباشد. کم BPOکارگیری ها در بهترین دلیل توقف بانکبزرگ

خطر و مدیریت آن، بانک این کردن دهد برای برطرف المللی، در این مورد پیشنهاد میبین

اما باید  6، در نظر بگیرد؛شودمیای که بین او و مشتری منعقد ه را در قرارداد جداگانهنکت

ها عموماً افراد متخصص در این زمینه نیستند. هرچند وجود توجه داشت که مشتریان بانک

دانش و تکنولوژی الزم، متکفل این امر شوند؛ ضروری به نظر  ای که بامراجع جداگانه

شده برای این مراجع، های تعریفیقت این است که بدون وجود زیرساختاما حق 8رسد؛می

 BPOهمچنین هرگاه  است. BPOماند و مانعی برای پیشرفت نشده باقی میل حلـاین مشک

عنوان ابزار تأمین مالی مورد کاربرد واقع شود، اسناد، مورد استناد بانک خواهند بود و هر به

یک ابزار تأمین مالی مورداستفاده قرار گیرد، ارسال اسناد به ان عنوبه BPOای زمان در معامله

در حقیقت وجود اسناد  9ها خواهد بود.ها به مرکز بررسی دادهبانک برابر با ارسال داده

 URBPO 1 مادههرچند  ینبنابرا 4ضروری است. BPOعنوان بخشی از جریان عملیات به

کند؛ اما حقیقت این است که این لی محدود میاـهای ارسها را در حد دادهمسئولیت بانک

                                                                                                     
6. ICC Banking Commission (8166), BPO Frequently asked questions for Banks, [Online] 

Available at: http://www.iccwbo.org/Data/Documents/Banking/6815rev8-BPO-Frequently-

asked-questions_Banks_81-April-8166/ accessed 81.9.8166 
8.  Essdocs  پلت فرمی است که در حال حاضر به طور محدود در تبدیل اسناد اصلی به منظور صادرات و حمل فعالیت می

 کند. برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به:
http://www.essdocs.com/solutions/trade-finance/bank-payment-obligation-plus  accessed 
81.66.8165 

9. Hennah David , Ibid, pp 22-23. 

4. Ibid, p.22. 
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ف به پذیرش اسناد باشد؛ ـتوان پذیرفت بانک مکلزیرا چگونه می؛ محدودیت مطلق نیست

که تائید این اسناد، درحالیباشد، ا مسئولیتی در باب بررسی و تائید صحت آنها، نداشته ـام

 است. BPOنبض حیات 

 

 انطباق دقیق اسناد و تقلب. 2

یک  ،کننده و ذینفعتوان گفت در قرارداد بین بانک پرداختمبنای فرعی می وان یکبه عن

وجه اعتبار را  ،که بانک صرفاً در برابر ارائه صادقانه اسنادشرط ضمنی وجود دارد مبنی بر این

رد اسناد متقلبانه  .خواهد بودکند و بر این اساس ذینفع مکلف به ارائه صادقانه پرداخت می
ترین پرونده در های قضایی بر آنها تأکید شده است. مهمکه در بسیاری از پرونده 6داردشرایطی 

است که در آن  (United city merchants Ltd v. Royal Bank of Canada)این مورد پرونده 

اینگونه بیان کرد: تقلب باید مربوط به  مؤثرو غیر مؤثرقاضی، شرایط تقلب را تحت عنوان تقلب 

عتبار باشد. شرایطی که در پرداخت وجه اعتبار اثرگذار است. تقلبی که بر شرایط شرایط ا

اگر جعل تاریخ بارنامه داخل در  مثالًشود. اهمیت و نامربوط تلقی میپرداخت اثرگذار نباشد بی

اهمیت است؛ زیرا تا جایی که شرایط اعتبار فراهم باشد االجل اعتبار باشد، این تقلب بیضرب

باید از عدم صحت کند ارائه میاسناد متقلبانه لف به پرداخت است. همچنین شخصی که بانک مک

عدم ویا  آگاهی به عدم صحت اسناد»کند: آگاهی را چنین معنا می Jackقاضی  8اسناد آگاه باشد.

اما ؛ مشکوک است اسناد درستی یا نادرستی کننده بهآگاهی به صحت یا عدم صحت اسناد. )ارائه

  9«کند.(میاسناد را تقدیم آن  و اعتنا نکردهشک  اینبه 
                                                                                                     

برخی از حقوقدانان معتقدند صرفا در صورتی تقلب می تواند دلیل بانک برای عدم پرداخت قرار گیرد که شواهد آن قبل از   .6
 ارائه اسناد، در اختیار بانک قرار گرفته باشد. ن ک

Clark L. Derck (6311), An Issuing Bank's Duty Of Paymient Under An Irrevocable Letter 

Of Credit: Asociacion De Azucareros De Guatemala V. United States National Bank Of 
Oregon, Ariz. L. Rev, Vol 68, p.246. 

با این حال قاعده ی منع ایفای ناروا، محدود به زمان نیست و مطابق این قاعده هر زمان که بانک متوجه متقلبانه بودن ارائه شود 
مکلف است از پرداخت خودداری نماید. از طرفی تقلب، مثبت عدم رعایت اصل حسن نیت، بوده و بنا به نظر بعضی علمای 

 حقوق نقض این اصل از سوی بانک، حتی منافع استفاده از دکترین انطباق دقیق اسناد را نیز در هم می شکند. ن. ک
Holbrook Deborah (8161), Documentary Letters Of Credit: Banks' Obugation To Payee Ma 

Involve Duty Of Good Faith, Banking L. J, Vol 681, P. 252. 

8. United City Merchants Ltd v. Royal Bank of Canada [6328] QB 812;[6329]6AC662. 

9. Jack Rymond, Malek Ali, Quest David (8113), Documentary Credits, Totel publising, 
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اعتبار آن . منظور از اسناد بیاست اعتبارارزش و اسناد بیاز اسناد بی متقلبانه اعم ارائه اسناد

اعتبار دسته از اسناد هستند که یا مجعولند یا خارج از شرایط اعتبار می باشند. اسناد ممکن است بی

کاالیی که قبل از  د. در این صورت نیز ارائه آنها متقلــبانه است. مثل سیاههارزش باشناما بینبوده 

، به BPOبه دلیل الکترونیکی بودن و سرعت در انتقال اطالعات تجاری، بارگیری نابودشده باشد. 
گام دنبال کرده و از خط سیر آن بهدهد تا روند معامله را گامطرفین قرارداد پایه، این امکان را می

شده را دریافت تواند قبل از سررسید، گواهی حمل کاالی ارسالخریدار می مثالًطمینان حاصل. ا
تر انطباق و تائید و یا رد آن سرعت بیشتری داشته و باعث انتقال سریع فرایندکند. از سوی دیگر 

ه مبادله ک -همچون سرعت، امنیت مبادالت و دقت انطباق –اما با تمام مزایایی  ؛گرددوجه نیز می
کند؛ هنوز مشکالت حقوقی که موانعی در جریان الکترونیکی و هوشمند به این شیوه اعطا می

معنا که این شیوه پتانسیل کاهش  ینبد 6اند؛ به قوت خود باقی است.انجام اعتبار اسنادی بوده
له های ناشی از آن را دارد؛ اما مبادی از عدم انطباق اسناد و سردرگمیـحجم دعاوی ناش
 8ها، تأمینی بر کاهش کثرت دعاوی ناشی از تقلب و نکول بانک از پرداختالکترونیکی داده

نخواهد بود. با این توضیح که در اعتبار اسنادی، درجه صحت اسناد، بر اساس ظاهر سنجیده 
 هابه دلیل عدم اعتماد اشخاص به داده شود؛ اما در تجارت الکترونیکی این امر متفاوت است.می

ها در فضای الکترونیکی درجه سنجش بسیار باالتری نسبت به اسناد در نظر در سایبر، برای داده
ها وجود دارد. این درجه با توجه به عواملی های متفاوتی برای سنجش دادهشود. درجهگرفته می

ای ها، انتظارات مشتریان، محتوشده در تبدیل و مبادله دادههمچون تکنولوژی به کار گرفته
ای به تنها از معاملهها نهترین درجه پذیرش دادهاطالعات و عرف تجاری متفاوت است. پایین

                                                                                                     
London, p. 31. 

6.  BPO  نه تنها راه حلی برای حذف و کاهش تقلب در قرارداد پایه ندارد. به عالوه همیشه امکان ارسال اطالعات متقلبانه
 وجود دارد. ن. ک:

 Sztejn v.  J. Henry Schroder Banking Corporation 96 NYS 8d 696 [6346] also United City 

Merchants Ltd v. Royal Bank of Canada [6328] QB 812;[6329]6AC662 
بیان در شرایط سیاسی و تحریم ابزار پرداخت بین المللی نیز تحت تاثیر سیاست دول واقع می شوند. در این پرونده خواهان   .8

نپذیرفت و بیان نمود کرد که تحریم با مقاصد سیاسی وضع می شود و نه برای جلوگیری از امور مشروع جامعه. دادگاه توجیه را 
 ن. ک: که در قانونگزاری تفاوتی بین منافع سیاسی و اقتصادی نیست...

Shanning International Ltd v Lloyds TSB Bank PLC and Lloyds TSB Bank PLC v 
Rasheed bank SBG Holdings Ltd [8111] EWCA Civ 611, [8111] 9 CMLR 451  also Bombay 

Industries, Inc., Respondent, v. Bank of New York [6336] 899 A.D.8d 646. 
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شده ؛ بلکه این امر وابستگی شدیدی به نوع تکنولوژی به کار گرفتهاستمعامله دیگر متفاوت 
  6دارد.

به بانک های معامله پایه، های طرفحلی برای تقدیم دادهگونه راههیچ URBPOوجود بااین

های همساز با های ارسالی از سوی ایشان به دادهارائه نکرده است؛ مشکالت ناشی از تبدیل داده

تواند در د بود که میـها خواهل جدیدی بر سر راه انطباق دادهـ، مشکURBPOاستانداردهای 

اعتبار اسنادی ها را همانگونه که در روابط بین بانک و مشتری، امکان جعل و تقلب و نارسایی داده

، در URBPOهرچند،  نیز فراهم کند. BPOو اعتبار اسنادی الکترونیک وجود داشت، کماکان در 

دلیس و یا تغییر اطالعات ت باب وظیفه بانک در صورت کشف اشتباه از جانب فروشنده، نسبت به

 کهساکت است؛ اما حقیقت این است که حتی در صورت عدم وجود شواهد ظاهری، درصورتی

مطابق قاعده ایجاد مسئولیت نسبت به ایفای ناروا، مکلف به رد  8بانک آگاه بر عمل متقلبانه باشد

بانک اسناد را تأمینی جهت باشد. بعالوه در اعتبار اسنادی، شده میهای ارائهاسناد و داده

ادر به پردازد و در صورت موثق نبودن آنها قداند که به ذینفع میبازپرداخت وجه اعتباری می

ها را دریافت کرده داده است که اسناد و ، این بانکBPOاما در ؛ جبران پرداخت خود نخواهد بود

باشد. درصورت آگاهی بانک بر ها و بانک متعهد، میو متولی ارسال آنها به مرکز بررسی داده

این بدین بود. ها و یا اسناد، عمل وی نسبت به بانک متعهد، متقلبانه خواهد تقلب و عدم رد داده

معنا نیست که بانک باید در مورد معتبر بودن مطالبه، خارج از وظایف قراردادی خود کنکاش 

تواند تقلب و سوءنیت در مطالبه را دلیل عدم پرداخت قرار دهد که تقلب کند و فقط زمانی می

 ت.ای اسیک فهم متعارف عرفی و حرفهرسد معنای آنآشکار باشد و به نظر می کامالً
 

  نقش خریدار در تعیین انطباق سند. 3

                                                                                                     
6. Byrne James E.,Taylor Dan (8118), ICC issues Guide to the eUCP, Paris, p.83. 

پس از این که بانک یک اعتبار یا ضمانت نامه صادر کرد مکلف به انجام تعهدی است که هیچ ادعایی حتی تقلب نمی تواند   .8
ت وی را از نسبت به پرداخت وجه از بین ببرد؛ مگر در صورتی که بانک از وجود تقلب مطلع و زمان آگاهی وی قبل از مسئولی

پرداخت وجه به ذینفع باشد. تنها در چنین صورتی می توان گفت بانک از وجود تقلب مطلع بوده است. )این حکم در باب 
ستقالل بانک در آن مداخله ای ندارد و به طریق اولی در مورد اسناد بانکی تقلب در معامله ی پایه صادر شده که مطابق اصل ا

 صادق است.(  ن.ک
Czarnikow-Rionda Sugar Trading Inc. V. Standard Bank London Ltd. And Others [6333] 8 

Lloyd's Rep. 621. 
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وی ذینفع تعیین ـرای ارائه از سـن است خریدار ضمن افتتاح اعتبار، مدارک متعددی را بـممک

ای در نظر بگیرد. در این حالت پس از ارائه مدارک از نموده و برای ارائه آنها نیز شرایط ویژه

تا به معاینه اسناد پرداخته و آنها را مطابق  سوی ذینفع و مطالبه وجه اعتبار، بانک مکلف است

 شده است موردبررسی قرار دهد. شرایطی که از سوی خریدار تعیین

اما وجه اعتبار را دریافت خواهد نمود؛  ،در صورت مطابقت اسناد با شرایط اعتبار، ذینفع

از عدم انطباق دهد، اغلب مناقشات، ناشی همانگونه که سیل دعاوی ناشی از اعتبارات نشان می

در حقیقت با انعقاد قرارداد پایه بین خریدار و فروشنده، فروشنده  .اسناد با شرایط اعتبار است

. ارائه کاال مطابق با شرایط اعتبار و یا تعهد و ارائه اسناد منطبق خواهد بودمتعهد به اجرای دو تعهد 

عدم اجرای کامل تعهد،  دلیل، بهبا شرایط مذکور. در صورت نقض هرکدام از شرایط فوق

 .فروشنده مستحق پرداخت نیست

منظور رد و یا قبول  رویه در چنین مواردی مراجعه بانک به خریدار و کسب تکلیف از وی به

. این گزینه به خریدار فرصتی اندپذیرفته URBPOو هم   UCPهمرا باشد. این راهکار عدم انطباق می

ی دسازی پرداخت در اعتبار اسنانوعی بهینه ،دهد. این روشنظر کردن از عدم انطباق میبرای صرف

ها ازآنجاکه بانک 6گردند.است که در آن تقریباً نصف مطالبات پرداخت، منتهی به عدم انطباق می

ای جز تمکین به خواسته خریدار ندارند، در صورت رد خریدار، بر مبنای دکترین انطباق دقیق، چاره

 .ماندای جز مراجعه به دادگاه نمیند و برای فروشنده چارهکناز پرداخت امتناع می

ت تائید و ـست که بانک صادرکننده، هنگام پرسش از خریدار جهـدر اعتبار اسنادی مرسوم نی

ها وجود برخی بانکبااینکند. رد عدم انطباق، اسناد یا رونوشتی از آنها را برای خریدار ارسال  یا

کند، اسناد را برای راتی که آنها را در پرداخت، تهدید میمنظور کاهش خطممکن است به

، عمالً فقط زمانی ممکن است که خریدار قادر به BPOاین شیوه در  8خریدار ارسال نمایند.

 وتحلیل آنها باشد. های الکترونیکی بانک و تجزیهدریافت پیام

شود، احتمال ارسال می POBها در که منجر به انطباق داده فرایندیحال، با توجه به بااین

رسد؛ زیرا ارسال اسناد برای خریدار در اعتبار اسنادی، هرچند که ها به خریدار، به صفر میداده

                                                                                                     
6. King Tak (8114), Leading Court Cases on Letters of Credit. ICC Publication 625, P. 666. 

8. Ibid. p. 24. 
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منظور کسب تکلیف از صرفاً پس از کشف ناهمخوانی اسناد توسط بانک ممکن است و به

ف ـنیت پنهان کشاما غالباً با  ؛شوداق، انجام میـت تائید و یا رد عدم انطبـخریدار جه

گیرد. اعمال این رویه منظور کاهش ریسک بانک صورت میهای جدید، در اسناد بهناهمخوانی

توجه با  6شود.ها منجر به ایجاد مشکالت و تنوع آرای قضایی در اعتبار اسنادی میاز سوی بانک

دم انطباق ، نقش خریدار، محدود به پذیرش و یا رد عBPOها در مرکز بررسی داده به وجود

و مشکالتی که از این رهگذر در اعتبار اسنادی وجود دارد، شود میشده توسط این مرجع اعالم

 را نخواهد گرفت. BPOدامن 

اما گاهی عدم   باشد؛عدم انطباق گاهی واقعی بوده و بیانگر تخلف ذینفع از شرایط اعتبار می

 آنکه بامالحظه سایر مدارک، توجه به بدین معنا  .اغماض استانطباق در اسناد مختصر و قابل

حال ینباا 8است. عدالتیمبنای آن نوعی بی بررسد و عدم پرداخت ارزش به نظر میحتی بی

زیرا چنین پرداختی  د؛کننگونه موارد ریسک پرداخت را بر خود متحمل نمیها در اینبانک

عوای خریدار، به طرفیت بانک و ممکن است بر مبنای عدم رعایت دکترین انطباق دقیق اسناد با د

حال در باب عدم انطباق جزئی منصفانه نیست بااین .دشوعدم بازپرداخت وجه از سوی وی مواجه 

زمانی که  مثالً .که اعمال حق مسلم یکی از طرفین را منوط به تصمیم و اجازه طرف مقابل کنیم

جام تعهد فروشنده مطابق سیاهه تجاری، گواهی بازرسی و مدارک مستدلی در باب اثبات ان

تعیین و تکلیف پرداخت در قبال کلمه و یا   شرایط اعتبار و یا تعهد وجود دارد، صرفاً احاله امر

 مثالًخصوصاً اگر بنا به شرایطی   آزارد.به خریدار، وجدان سلیم انسانی را می مؤثرتاریخی غیر

منظور عدم ای بهخریدار به دنبال بهانهبحران مالی خریدار و یا نوسانات بازار و کاهش قیمت کاال 

                                                                                                     
 برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به:  .6

Dole Richard F. Jr (8115), Application Ad Hoc Waiver of Discrepancies in the Documents 

Presented Under Letters of Credit, SMU Law Review, Vol 52, p. 6438. 

بانک حق رد اسناد را به  Bankers Trust Co v. State Bank of India [6336] 8 Lloyd’s Rep. 449 CAدر 
دلیل عدم رعایت مهلت بررسی از دست داد؛ زیرا اسناد را به منظور معاینه برای خریدار ارسال کرده بود و دادگاه اعالم کرد که 

 :ر مخالف ن. کمدت زمان استعالم پاسخ از خریدار، داخل در مهلت بانک می باشد. برای نظ
Co Operative Central etc v. Samitomu Bank Ltd. The Royan [6321] 6 Lloyds Rep. 945 

های بازرسی که به اشتباه اما با حسن نیت از سوی ذینفع امضا شده بود،  خواهان ، مدعی عدم صحت یکی از گواهی نامه  .8
خت ندانست. هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظر، دعوای خواهان گردید. بنابراین بانک پرداخت کننده را مستحق بازپردا

 :را رد کرده و به دلیل عدم احراز تقلب از سوی ذینفع به نفع خوانده رای صادر نمودند. ن.ک
Montrod Ltd v Grundkotter Fleischvertriebs-GmbH & Ors [8116] CLC 466. 
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  .6پرداخت ثمن کاال باشد

حال در بااین  در چنین مواردی ارسال اخطار رفع نقص برای ذینفع است. UCPراهکار دیگر 

  االجل آن، این شیوه نیز راهگشا نخواهد بود.اسناد و ضرب زمانی کوتاه بین ارائه صورت فاصله

اخطار رفع  URBPOاما در   پتانسیل حذف این مشکل را دارد؛ BPO هرچند سیستم اتوماسیون

مقررات، این درواقع،  .نشده استبینیشده به بانک، پیشهای ارسالنقص نسبت به اصالح داده

بانک در صورت کشف اشتباه از جانب فروشنده، نسبت به تبدیل و یا تغییر  حتی در باب وظیفه

عنوان ابزاری جدید که یکی از اهداف آن به BPO توان گفتاطالعات نیز ساکت است. می

نقائص آن و کاهش حجم دعاوی ناشی از کردن های اعتبار اسنادی و برطرف کاهش محدودیت

باشد، با حذف اخطار رفع نقص نسبت به پیام عدم انطباق، دامنه این مشکل را عدم پرداخت می

 جاد کرده است.تر ساخته و در حقیقت یک پای چوبین استداللی ایوسیع

های ای برای ورود اصالحیه به دادهمنظور رفع این مشکل، ایجاد روزنهحل بهبهترین راه

سرعت مبادله که با توجه بهاست ها ارسالی از سوی بانک فروشنده، پس از اعالم عدم انطباق داده

در اعتبار اسنادی تواند مشکل زمان را نیز که در چنین مواردی پرداخت های الکترونیکی میداده

 .کند، حذف نمایدرا تهدید می
 

 گیرینتیجه
ام ـها و یک مرجع ثالث غیر وابسته به بانک انجکه بر مبنای مبادله داده BPOها در انطباق داده

گیرد، پتانسیلی قوی برای رفع مشکالت ناشی از انطباق دستی اسناد و کاهش هزینه و زمان می

شیوه ریسک انطباق و یا عدم انطباق اطالعات را از بانک به یک مرجع  این ؛ زیرابررسی آنها دارد

حال عدم وجود مقررات مدون و خاص و تفاسیر در باب مفاهیم ثالث منتقل نموده است. بااین

هام ـای از ابپرداخت را در هاله شیوهیت این ـاند، موقعشده، بیانURBPOجدیدی که در 

ها، ازجمله ابهاماتی است منظور انطباق دادهاستاندارد معین، بهدم وجود ـین عـهمچنبرد. فرومی

                                                                                                     
امتیاز گیری خریدار از فروشنده می شود. مثال خریدار به ازای تایید عدم انطباق، این مذاکرات، منتهی به  معموال نتیجه  .6

 تخفیف در مبلغ کاال و یا استمهال برای پرداخت را طلب می کند. برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به: 
Bergami Roberto (8113), UCP 611 rules – changing letter of credit business for 

international traders, Int. J. Economics and Business Research, Vol. 6, No. 8, p. 811. 
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تواند روند اجرای پرداخت را به مشکلی ، گاهی میURBPOاجمال  وجود دارد. BPOکه در 

، BPOعنوان مبنای اصلی ایجاد قرارداد بدین معنا که خریدار و فروشنده، به .کندپیچیده تبدیل 

اند. این وضعیت، اختیار وسیعی به قرارداد کنار گذارده شده عمالً و به شکلی قانونی از این

طرفین قرارداد که کند؛ بدون اینها و پیامدهای ناشی از آن اعطا میها نسبت به مبادله دادهبانک

 طرفین قرارداداز  UCPقرار گیرند. حمایتی که  URBPOو  BPOقرارداد پایه، در چتر حمایت 

 URBPOوسیله های ارسالی از سوی مشتریان بهن استاندارد در باب دادهاز عدم تعیی کند.دریغ نمی

که مسئولیت  نتیجه ایناسناد حمل، در قالب داده،  مانندبرخی از اسناد ضروری  و عدم قابلیت ارائه

 .دارای ابهامات شدید است، BPOها در بانک

عمومی جامعه  ، عدم دسترسیBPOقضایی در رویه و عدم وجود  URBPOبه دلیل اجمال 

های قانونی ها و توابع آن، کاستیجهت بررسی داده URBPOتجاری به استانداردهای مذکور در 

پرداخت، در تجارت  شیوهو عدم وجود مراجع فنی و قانونی در این خصوص، اجرای این 

، ای همراه است. حتی با ایجاد بستر قانونی مناسب برای این شیوهالملل با مشکالت عدیدهبین

  استانداردسازی مطابق معیارهای ضروری، به زمان زیادی نیاز دارد.

الملل را ای از دنیای تجارت بینطور معدود، بخش ویژهدر حال حاضر این روش، هرچند به

های بزرگ و جوامع تجاری پیشرفته هستند، تحت پوشش قرار داده است. اگر که عمدتاً بانک

الملل، گردش پول و توسعه اقتصادی جوامع در تجارت بین ابزارکلیه بپذیریم که هدف غایی 

های مالی فعلی مدت، بحرانای نیست که بتواند در کوتاه، شیوهBPOتوان گفت جهانی است، می

حلی جامع برای حل راهدر وضعیت فعلی،  BPOتوان گفت جهانی را پوشش دهد؛ بنابراین نمی

که گفته یگزینی برای اعتبار اسنادی است؛ زیرا چنانالمللی و جات در عرصه بینـمشکالت پرداخ

المللی دارد و این بسترسازی مستلزم یابی به فضای بیننیاز به بسترهای مناسب جهت راه BPOشد 

عنوان ابزاری در کنار اعتبار اسنادی به حیات خود تواند بهزمان طوالنی است و تا آن زمان می

 ادامه دهد.
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