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  قانون جمهوری ارمنستان

 با دستور پرداختوجوه  تانتقاالپيرامون 
 )١٣٧۵ آذر سال ١۴برابر با ( ١٩٩۶سال  دسامبر ۴مصوب 

 

  مفاد کلی. ١فصل 

  موضوع تنظيم قانون. ١ماده 

، حقوق و نقل و انتقالت وجوه با دستور پرداخت در جمهوری ارمنستان یحقوق ميرژ. اين قانون ١

ن در معامله انتقال وجوه با دستور پرداخت و همچنين مسئوليت آنان در قبال عدم انجام وظايف شرکت کنندگا

  را وضع می نمايد.يا انجام نادرست تعهدات 

  

  انتقال وجوه با دستور پرداخت. ٢ماده 

که با  سری عمليات انجامیيک وجوه با دستور پرداخت (منبعد: انتقال وجوه) ترکيبی است از  انتقال

مندرج در آن به ذينفع صورت به منظور پرداخت وجه ه دستور پرداخت از سوی پرداخت کننده شروع ارائ

يا بانک واسط به بانک  پرداخت کننده ارسال شده از سوی بانکدستور پراخت می گيرد. انتقال وجوه شامل 

پرداخت  با پذيرش دستور اجرای سفارش پرداخت پرداخت کننده می باشد. انتقال وجوه بعدی به منظور

  پرداخت کننده به نفع ذينفع از سوی بانک ذينفع خاتمه می يابد.

  

  . دستور پرداخت٣ماده 

. دستور پرداخت (به صورت شفاهی، کتبی يا الکترونيکی) تکليفی است داده شده به بانک مبنی بر ١

  :ثابت يا مورد نظر به ذينفع، اگر مبلغدر خصوص پرداخت  به بانک ديگرسفارش پرداخت يا 

  و الف) دستور بغير از مهلت پرداخت، شرط ديگری برای پرداخت به ذينفع تعيين نمی نمايد،

غرامت فرستنده از  یيا به شکلحساب فرستنده  در ستون بدهی گذاشتن ب) بانک دريافت کننده با

  ، ودريافت می نمايد

ستم انتقال وجوه يا يک عامل، سي قياز طر ميرمستقيغ اي ميبه طور مستقرا  دستورالعمل فرستندهپ) 

  کننده ارسال می نمايد. افتيدرسيستم مخابراتی به بانک 

اگر دستورالعمل مربوط به الزامات وضع شده به موجب پاراگراف اول اين بند انجام بيش از يک 

پرداخت به ذينفع در نظر داشته باشد، در اين صورت آن برای هر پرداخت دستور پرداخت جداگانه 

  باشد. می

  .فرستاده شده محسوب خواهد شدفرستاده بشود، تور پرداخت موقعی که آن به بانک دريافت کننده دس

  .پرداخت می شود. مبلغ دستور پرداخت آن مبلغی است که در دستور پرداخت ذکر شده و به ذينفع ٢



٢ 

 

مات الزا اتيتواند جزئ یم. بانک مرکزی جهت تامين عملکرد بدون اشکال سيستم پرداخت و تسويه ٣

  وضع نمايد.را رسانی  و اطالعها آنلغو  تپرداخت، دستورا اتدستور

  

  . شرکت کنندگان در معامله انتقال وجوه۴ماده 

شرکت کنندگان در معامله انتقال وجوه، طرفين معامالت الزم جهت اجرای انتقال وجوه بوده و شامل . ١

  فرستنده، بانک دريافت کننده و ذينفع می باشد.

کننده ارسال می نمايد (انتقال شخصی است که  دستور پرداخت را به بانک دريافت . فرستنده ٢

  دهد). پرداخت کننده، بانک  پرداخت کننده و بانک (بانک های) واسط می توانند فرستنده باشند. می

  . پرداخت کننده، ارائه کنندۀ اولين دستور پرداخت انتقال وجوه می باشد.٣

  می باشد.نک دريافت کنندۀ دستور پرداخت از پرداخت کننده . بانک پرداخت کننده، با۴

  . بانک واسطه، بانک دريافت کننده بغير از بانک های پرداخت کننده و دينفع می باشد.۵

  که دستور پرداخت فرستده خطاب به آن باشد.. بانک دريافت کننده، بانکی است ۶

  .شداخت کننده می ب. ذينفع مخاطب نهايی انتقال مبلغ دستور پرداخت پردا٧

  . بانک ذينفع آن بانک مندرج در دستور پرداخت پرداخت کننده است:٨

حساب ذينفع که بنا به دستور پرداخت پرداخت کننده مبلغ انتقالی در ستون بستانکار آن که در آن  الف)

  واقع باشد، ،خواهد شد وارد

پرداخت می بايستی به ذينفع پرداخت که طبق دستور پرداخت پرداخت کننده مبلغ مندرج در دستور ب) 

  شود.

حقوق و انتقال وجوه بشمار می روند.  شرکت کنندگان مستقلآن ی اتيدفاتر عمل. بانک، شعب و ٩

تعهدات ناشی از انتقال وجوه که به موجب اين قانون برای بانک ها وضع می شود، به همان شکل شامل 

  حال شعب و دفاتر عملياتی بانک نيز می شود. 

  

  سيستم های انتقال وجوه. ۵ماده 

سيستم های تخصصی ارتباطی بانک مرکزی، بانک يا بانک ها هستند که شامل سيستم های انتقال وجوه 

گواهی تمکن از طريق آنها دستور پرداخت ها، دستورات لغو آنها و (يا) اطالع رسانی در باره حساب ها (

  می شوند.مندرج در آنها منتقل به اشخاص  )مالی

  

  تعهد توضيح شرايط مهم قرارداد به مشتری. ۶ماده 

. در موقع انعقاد قرارداد انتقال وجوه، بانک مکلف است مشتری را بطور شايسته با وظايف و ١

  اختيارات وی و نيز شرايط مهم قرارداد آشنا سازد.



٣ 

 

د بنا به ، قرارداد می تواناين ماده قرر. از سوی بانک در صورت عدم اجرای تعهدات خود به م٢

  درخواست مشتری بی اعتبار شناخته شود.

  

  . روز عملياتی. زمان دريافت دستور پرداخت٧ماده 

روز انجام عمليات انتقال وجوه (منبعد: روز عملياتی) عبارت است از آن دوره زمانی تقويمی که در . ١

می نمايد و همچنين در باره  طی آن بانک دستور پرداخت ها، دستورات لغو آنها را پذيرفته و ارسال (منتقل)

  حساب اطالعات در اختيار می گذارد (گواهی تمکن مالی).

بانک روز عملياتی انتقال وجوه را مستقًال تعيين می نمايد. بانک مکلف است به محض دريافت 

پيرامون ساعات عملياتی بانک در خصوص درخواست مشتری يا در موقع انعقاد قرارداد مورد نظر با وی، 

  قال وجوه به اطالع وی برساند.انت

پس از پايان روز عملياتی انتقال وجوه دريافت شده باشد، در . اگر دستور پرداخت يا دستور لغو آن ٢

  اين صورت آنها در ابتدای روز عملياتی بعدی انتقال وجوه دريافت شده محسوب خواهند شد.

  

  دستور پرداخت. ارسال، پذيرش و لغو ٢فصل 

  ت امنيتی. تشريفا٨ماده 

شامل رويۀ وضع شده بر اساس توافق متقابل فی مابين طرفين در معامله انتقال . تشريفات امنيتی ١

) تاييد، گزارشات و شناسايی (ها يت دستور پرداختقابليت اطمينانی تعلقموجودی ها، به منظور تامين 

  اشتباهات موجود در آنها می باشد.

ل و بکارگيری الگوريتم های ويژه، رمزهای عبور، کدگذاری و برحسب تشريفات امنيتی می تواند اعما

  ساير امکانات رمزگذاری و تاييد هويت پيش بينی شود.

فرستنده  انتقال وجوه را تامين نمايد.آزادانه و بدون مانع . تشريفات اعمالی بانک می بايستی اجرای ٢

ر پرداخت ها و ديگر گزارشاتی که داده مجاز است از بانک گيرنده درخواست نمايد تا برای انتقال دستو

 قرارداد يا مقررات سيستم انتقال وجوه را اعمال نمايد. است ديگر تشريفات امنيتی پيش بينی شده به موجب

در اعمال تشريفات امنيتی پيشنهادی فرستنده، بانک گيرنده برای عدم اجرا يا اجرای نادرست تعهدات 

وط بر ضعف و کمبودهای موجود در تشريفات ياد شده مسئول نخواهد برعهده گرفته در قبال فرستنده مشر

  بود.

. بانک مرکزی می تواند الزامات مربوط به تشريفات امنيتی مورد اعمال از سوی سيستم های انتقال ٣

  وجوه را وضع نمايد.

  

  . اعتبار دستور پرداخت٩ماده 



٤ 

 

شخص مندرج در آن بعنوان فرستنده يا  . دستور پرداخت زمانی معتبر خواهد بود که اگر آن از سوی١

  از سوی نماينده وی ارسال شده باشد.

  ماده نباشد نيز زمانی معتبر خواهد بود که اگر:اين  ١مطابق با بند . دستور پرداختی که ٢

الف) طبق قرارداد منعقد شده فی مابين بانک و فرستنده، دستور پرداخت ارسال شده به بانک از سوی 

  ام وی از طريق تشريفات امنيتی مشخص تحت تاييد اعتبار قرار گيرد، ومشتری يا به ن

شده به موجب قرارداد کتبی منعقد تشريفات امنيتی پيش بينی با ب) بانک آن را با حسن نيت و مطابق 

آن دستورات  نيست بانک مکلفباشد. پذيرفته شده فی مابين بانک و فرستنده و ديگر سفارشات مشتری 

اجرا را بتواند اقدامات مناسب طريقی که بانک به ه مغاير با قرارداد کتبی بوده يا در مهلت و کرا فرستنده 

  .انجام دهددريافت نشده باشد، نمايد 

بی اعتبار خواهد بود اگر فرستنده ثابت نمايد زمانی اين ماده  ٢. دستور پرداخت پذيرفته شده طبق بند ٣

  که:

  (اشخاصی) ارسال نشده باشد:الف) دستور پرداخت از سوی آن شخصی 

انجام عمليات مربوط به اعمال  يا دستور پرداخت ها و ارائه جهت ارسال یبه و آنکه فرستنده تا  -

  و ،عتماد کرده باشدوکالت داده باشد يا اتشريفات امنيتی 

هم فرا راامکان انتقال مورد نظر ی که اطالعاتبه ، گيرندهبانک  که بدون داشتن اختيار تام از سوی -

می نمايد از منابع تحت تسلط ارسال کننده، صرفنظر از مقصر بودن فرستنده يا نحوۀ دسترسی به اطالعات، 

  بدست آورده باشد، و

  از امکانات يا ابزار انتقال فرستنده استفاده نشده باشد. ب) در موقع ارسال دستور پرداخت مورد نظر

ماده  ٣تی وضع شده از سوی بانک مرکزی طبق بند . در صورت وجود حداقل الزامات تشريفات امني۴

اين قانون، دستور پرداخت در صورتی معتبر خواهد بود که تشريفات امنيتی پيش بينی شده به موجب بند  ٨

  اين ماده حداقل الزامات مورد نظر را کفايت دهد. ٢

می تواند بر اساس اين ماده ن ۴و  ٢، ١. حقوق و وظايف شرکت کنندگان انتقال ناشی از بندهای ۵

  سيستم انتقال وجوه تغيير نمايند.قرارداد يا مقررات 

  . اين ماده شامل حال دستورات لغو دستور پرداخت نيز می شود.۶

  

  . پيامدهای نامعتبر بودن دستور پرداخت١٠ماده 

ر ) و فرستنده به تعهد خود د٩. اگر بانک گيرنده دستور پرداخت بی اعتبار را می پذيرد (ماده ١

)، در اين صورت بانک گيرنده بنا به درخواست فرستنده مکلف ٢۶و  ٢۵پرداخت عمل کرده باشد (مواد 

خواهد بود تا مبلغ دستور پرداخت و درصد بهره تعلق گرفته به مبلغ مذکور که از روز دريافت مبلغ از 

ده در صورتی از حق فرستن سوی بانک لغايت روز عودت کامل مبلغ مذکور محاسبه شده باشد، عودت دهد.



٥ 

 

روز از  ٢٠دريافت درصد بهره محروم می شود که وی حتی المقدور در مدت کوتاه و حداکثر در طی 

زمان کسب اطالع (شفاهی، کتبی يا بصورت الکترونيکی) پيرامون پذيرش دستور پرداخت ارسال شده از 

خود را به بانک ارائه نکرده  مخالفت ،فرستندهحساب در ستون بدهی گذاشته شدن سوی بانک گيرنده يا 

  باشد.

تعهدات بانک ها که به مقرر اين ماده وضع شده است برحسب قرارداد يا مقررات سيستم انتقال . ٢

  تابع تغييرات نمی باشند. وجوه

  

  پرداختدستور خطا در . ١١ماده 

  . اگر دستور پرداخت فرستنده با رعايت تشريفات امنيتی منتقل شده باشد، اما:١

  ) در دستور پرداخت اشتباهًا نام ذينفعی که مدنظر وی نبوده است ذکر شده باشد، ياالف

  ب) اشتباهًا پرداخت مبلغ بيشتری از آنچه که مدنظر وی بوده است ذکر شده باشد، يا

پ) فرستنده اشتباهًا نسخه المثنی دستور پرداختی که قبًال از طرف وی ارسال شده است فرستاده باشد و 

است و اگر بانک گيرنده هم آنها را نده ثابت کند که الزامات تشريفات امنيتی را رعايت نموده اگر فرست

رعايت می نمود خطا مورد شناسايی واقع می شد، در اين صورت فرستنده مکلف نخواهد بود که مبلغ 

ر دستور اين ماده مابه التفاوت مبلغ اشتباه ذکر شده د» ب«و در صورت مورد تبصره  ،دستور پرداخت

که را . بانک گيرنده می تواند مبلغی را به بانک پرداخت نمايدپرداخت فرستنده و مبلغ مورد نظر فرستنده 

  .عودت آن نمايداز وی درخواست است به مقرر قانون اشتباهًا به ذينفع پرداخت شده 

  . اگر:٢

مبلغ دستور پرداخت يا  فرستنده دستور پرداخت اشتباه مکلف به پرداخت ،اين ماده ١الف) طبق بند 

  بخشی از آن به بانک گيرنده نباشد، و

در ستون بدهی گذاشته شدن ب) فرستنده از سوی بانک گيرنده در باره پذيرش دستور پرداخت يا 

  فرستنده (شفاهًا، کتبًا يا بصورت الکترونيکی) مطلع شده باشد،

زمان کوتاه اما حداکثر در ظرف  حتی المقدور در يک مدت خواهد بوددر اين صورت فرستنده مکلف 

فوق الذکر اشتباه مذکور را شناسايی نموده و در اين باره بالفاصله به شصت روز پس از دريافت اطالعيه 

در غير اين صورت، اگر بانک ثابت نمايد که فرستنده به مقرر اين بند به تعهد  بانک گيرنده اعالم نمايد.

ه است، فرستنده موظف خواهد بود تا زيانی را که بانک در پی اشتباه خود عمل نکرده يا با تاخير عمل نمود

متحمل شده است جبران نمايد، به نحوی که مقدار غرامت نمی تواند از مبلغ دستور پرداخت مورد نظر 

  تجاوز نمايد.

  . اين ماده شامل حال دستورات لغو دستور پرداخت نيز می شود.٣

  



٦ 

 

  طريق انتقال وجوه يا سيستم ارتباطی ديگر. ارسال دستور پرداخت از ١٢ماده 

از طريق انتقاالت وجوه يا ساير سيستم های ارتباطی بانک گيرنده ارسالی به اگر دستور پرداخت . ١

فرستاده شود، در صورت عدم مطابقت دستور پرداخت های ارسالی به سيستم و دريافتی از سيستم با 

  د.ادخواهد از سيستم را مبنا قرار  افت شدهی دري، بانک گيرنده دستور پرداخت هايکديگر

اين ماده شامل حال سيستم انتقال وجوه بانک مرکزی نمی شود. بانک مرکزی برای اجرای  ١. بند ٢

  نادرست دستورات پرداخت بعنوان بانک واسط مسئول می باشد.

  . اين ماده شامل حال دستورات لغو دستور پرداخت نيز می شود.٣

  

  ی ذينفع. شناساي١٣ماده 

نام ذينفع، شماره حساب يا شماره شناسه . اگر در دستور پرداخت دريافت شده از سوی بانک ذينفع ١

، در اين صورت دستور پرداخت غير برای بانک مورد نظر ذکر شده باشدناشناخته يا شناسايی غير قابل 

حقوق ذينفع ديگری ، هيچ کس اين ماده ٢موجب بند قابل پذيرش خواهد بود و بجز موارد پيش بينی شده به 

  .خواهد آوردنبدست 

. اگر ذينفع مندرج در دستور پرداخت دريافت شده از سوی بانک ذينفع برحسب نام و شماره حساب ٢

در اين شناسايی می شود،  اوتیبانکی يا شماره شناسه ديگر شناسايی می شود، اما نام و شماره اشخاص متف

  پيروی خواهد کرد:صورت بانک ذينفع از مقررات زير 

ماره حساب يا شناسه مبنا قرار در شناسايی ذينفع شاين ماده،  ٣الف) بجز موارد مندرج در بند 

شناسايی می نمايند. به متفاوتی را گيرد، اگر بانک ذينفع مطلع نباشد که نام و شماره ذينفع اشخاص  می

و شماره همان شخص را شناسايی مشخص نمايد آيا نام که نحوی که بانک ذينفع مکلف نخواهد بود 

  ،نمايند می

ب) اگر بانک ذينفع به شخصی که با نام شناسايی شده است پرداخت می نمايد يا اين که مطلع است که 

را شناسايی می نمايند، در اين صورت بغير از شخص دريافت کنندۀ مبلغ متفاوتی نام و شماره، اشخاص 

موجب قانون يا قرارداد حق دريافت وجه از شخص پرداخت  که به دستور پرداخت از سوی بانک ذينفع

اگر هيچ کسی حقوق ذينفع بدست  .کننده داشته است، هيچ کس ديگری حقوق ذينفع بدست نمی آورد

  .خواهد شد، در اين صورت دستور پرداخت پذيرفته نشده محسوب آورد نمی

ذيرفته شده باشد، نام و شماره ذينفع اين ماده پ ٢. اگر دستور پرداخت پيش بينی شده به موجب بند ٣

مندرج در دستور پرداخت پرداخت کننده اشخاص متفاوتی را شناسايی نمايد و بانک ذينفع پرداخت را طبق 

  :خواهند شداين ماده انجام دهد، در اين صورت مقررات زير اعمال  ٢بند » الف«تبصره 

را پرداخت نمايد، اگر پرداخت کننده بانک  مبلغ دستور پرداخت خواهد بودپرداخت کننده موظف الف) 

  باشد،
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ب) پرداخت کننده موظف به پرداخت نخواهد بود، اگر پرداخت کننده بانک نباشد و ثابت نمايد که 

طبق قانون يا قرارداد حق دريافت پرداخت از پرداخت کننده شخص شناسايی شده با شماره دستور پرداخت 

  نداشته است،

ف به پرداخت خواهد بود، اگر پرداخت کننده بانک نباشد و بانک پرداخت کننده پرداخت کننده موظپ) 

به اثبات می رساند که تا پذيرش دستور پرداخت پرداخت کننده از سوی آن، پرداخت کننده پيرامون حق 

  بانک ذينفع در شناسايی ذينفع با شماره حساب مطلع بوده است.

اين ماده بانک ذينفع به شخص شناسايی  ٢بند » الف«بصره . اگر در مورد پيش بينی شده به موجب ت۴

، اما وی حق نداشته است که از پرداخت کننده وجه دريافت پرداخت نمايد پرداختشماره دستورشده برحسب 

  اين صورت برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان: ، درنمايد

اين ماده  ٣غرامت مطالبه نمايد، اگر وی طبق بند الف) پرداخت کننده می تواند از شخص مذکور 

  مکلف به پرداخت مبلغ مندرج در دستور پرداخت باشد، يا 

ب) بانک پرداخت کننده می تواند از شخص مذکور غرامت مطالبه نمايد، اگر پرداخت کننده بانک نباشد 

  و مکلف به پرداخت مبلغ مندرج در دستور پرداخت نباشد.

  

  و بانک ذينفع هی بانک واسط. شناساي١۴ماده 

. اگر بانک واسطه مندرج در دستور پرداخت يا بانک ذينفع فقط با شماره (با کد) شناسايی شده باشند، ١

و  هدادر اين صورت بانک گيرنده در شناسايی آنها فقط شماره بانک واسطه يا بانک ذينفع را مبنا قرار د

 و از طرفی ديگر ،بانک مورد نظر را شناسايی می نمايدکه مشخص نمايد آيا شماره،  نخواهد بودمکلف 

با مبنا قرار در پی اجرای دستور پرداخت يا سعی در اجرای آن را که  یخسارت خواهد بود تافرستنده مکلف 

  دادن شماره بانک واسطه يا بانک ذينفع به بانک گيرنده وارد شده است، جبران نمايد.

مندرج در دستور پرداخت با نام و شماره (با کد) شناسايی شوند ولی . اگر بانک واسطه يا بانک ذينفع ٢

نام و شماره اشخاص متفاوتی را شناسايی می نمايند، در اين صورت در شناسايی آنها مقررات زير اعمال 

  می شوند:

الف) اگر فرستنده بانک باشد، بانک گيرنده می تواند شماره را مبنا قرار دهد، اگر بانگ گيرنده در 

موقع اجرای دستور پرداخت آگاه نباشد که نام و شماره مندرج در دستور پرداخت اشخاص متفاوتی را 

شناسايی می نمايند. به نحوی که بانک گيرنده مکلف نخواهد بود معلوم نمايد که آيا نام و شماره همان بانک 

جرای دستور پرداخت يا سعی ؟ فرستنده مکلف خواهد بود تا خسارتی را که در پی ارا شناسايی می نمايند

در اجرای آن با مبنا قرار دادن شماره بانک واسطه يا بانک ذينفع به بانک گيرنده وارد شده است، جبران 

  نمايد،
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ب) اگر فرستنده بانک نباشد و بانک گيرنده اثبات می نمايد که تا موقع پذيرش دستور پرداخت از سوی 

ی داشته شماره آگاه توسطناسايی بانک واسطه يا بانک دينفع فقط حق بانک گيرنده در شاز فرستنده  ،بانک

اين » الف«در اين صورت تبصره  است (حتی اگر نام و شماره بانک در دستور پرداخت ذکر شده باشد)،

  بند اعمال خواهد شد،

 در موقع اجرای دستور پرداخت پ) صرفنظر از اين که فرستنده بانک باشد يا خير، اگر بانک گيرنده

آگاه نباشد که نام و شماره مندرج در دستور پرداخت اشخاص متفاوتی را شناسايی می نمايند، بانک مذکور 

به نحوی که بانک گيرنده مکلف نيست معلوم  می تواند نام بانک واسط يا بانک ذينفع را مبنا اختيار نمايد.

  ؟يا خير نمايد که آيا نام و شماره همان بانک را شناسايی می نمايند

اگر بانک گيرنده با داشتن اطالع از اين که نام و شماره مندرج در دستور پرداخت اشخاص ت) 

متفاوتی را شناسايی می نمايند، با اين وجود در شناسايی آنها فقط نام يا فقط شماره را مبنا اختيار نموده 

اين قانون محسوب خواهد  ٢٠ماده  ١بند » الف«به موجب تبصره انجام نادرست تعهد مقرر ، اين مورد باشد

  شد. 

  

  . پذيرش دستور پرداخت١۵ماده 

اين ماده، زمانی که  ۴. بانک گيرنده (بغير از بانک ذينفع) بجزء موارد پيش بينی شده به موجب بند ١

  دستور پرداخت را اجرا می نمايد دستور پرداخت را مورد پذيرش قرار می دهد.

اين ماده، موقعی دستور پرداخت از سوی  ۴و  ٣جب بندهای . بغير از موارد پيش بينی شده به مو٢

  بانک ذينفع پذيرفته شده محسوب می شود که:

وارد کردن به ستون الف) بانک به ذينفع پرداخت می نمايد يا به وی درباره دريافت دستور پرداخت يا 

ايد (بصورت شفاهی، کتبی ارسال می نم اطالعيهدر ارتباط با دريافت دستور پرداخت  بستانکار حساب ذينفع

يا الکترونيکی)، بغير از مواردی که در اطالعيه مذکور ذکر شده باشد که ذينفع تا پرداخت مبلغ دستور 

پرداخت از سوی فرستنده قادر به برداشت وجوه دريافتی نخواهد بود و يا بانک دستور پرداخت را رد نمايد 

  )،١۶(ماده 

  بانک ذينفع پرداخت می نمايد، يا فرستنده مبلغ دستور پرداخت بهب) 

در آغاز روز عملياتی بانک ذينفع پس از روز بعد از پرداخت مندرج در دستور پرداخت، اگر در پ) 

باقيمانده حساب واقع در بانک زمان مذکور فرستنده مبلغ دستور پرداخت را به بانک پرداخت کرده باشد، يا 

فی باشد، به استثنای مواردی که دستور پرداخت تا آغاز روز مورد نظر برای جبران مبلغ دستور پرداخت کا

  عملياتی مورد نظر مردود شناخته شده باشد، يا

  يادر طی يک ساعت پس از آغاز روز عملياتی بانک ذينفع،  -
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پس از آغاز روز عملياتی (کاری) فرستنده بعد از روز پرداخت مذکور در دستور در طی يک ساعت  -

ديرتر از روز عملياتی بانک گيرنده  ، اگر روز عملياتی (کاری) فرستندهته شده باشدمردود شناخ پرداخت

  آغاز شده باشد.

پذيرش دستور دستور پرداخت تا دريافت آن از سوی بانک گيرنده پذيرفته شده محسوب نخواهد شد. . ٣

اين ماده  ٢بند » پ«و » ب«پرداخت از سوی بانک ذينفع در موارد پيش بينی شده به موجب تبصره های 

صورت نخواهد گرفت اگر ذينفع مندرج در آن در بانک مورد نظر حساب نداشته باشد يا حساب ذينفع که در 

دستور پرداخت ذکر شده است بسته شده باشد، يا بانک در موارد وضع شده به موجب قانون مجاز به 

  .دريافت وجوه به حساب ذينفع نباشد

ت از سوی بانک پرداخت کننده پذيرفته شده محسوب نخواهد شد، اگر دستور پرداخت تا روز پرداخ. ۴

بانک مذکور بانک ذينفع باشد يا اگر بانک مذکور تا روز اجرا بانک ذينفع نباشد. اگر بانک پرداخت کننده 

تا روز دستور پرداخت را تا روز اجرای آن که در دستور پرداخت ذکر شده است اجرا می نمايد، يا 

اين قانون دستور لغو  ١٧، اما پرداخت کننده بعدًا طبق ماده ينفع مندرج در آن پرداخت می نمايدپرداخت به ذ

دستور پرداخت را می دهد، پرداخت کننده مذکور مکلف به پرداخت مبلغ دستور پرداخت به بانک نخواهد 

  بود و بانک می تواند به مقرر قانون مبلغ مذکور را از ذينفع مطالبه نمايد.

  يرش دستور پرداخت مانع از اين می شود که بعدًا آن مردود شناخته شود.. پذ۵

  

  . رد دستور پرداخت١۶ماده 

. بانک گيرنده می تواند دستور پرداخت را ضمن مطلع ساختن فرستنده (بصورت شفاهی، کتبی يا ١

  شد.الکترونيکی) رد نمايد. دستور پرداخت پس از دريافت اطالع رسانی رد شده محسوب خواهد 

در صورت عدم اجرا يا اجرای نادرست دستور پرداخت  . بانک گيرنده (بغير از بانک ذينفع)٢

فرستنده، موظف است به فرستنده در ازای مبلغ دستور پرداخت از روز اجرا لغايت روز رد دستور 

  پرداخت، درصد بهره پرداخت نمايد، اگر:

  رداخت برای اجرای آن کافی باشد، والف) مانده حساب فرستنده برحسب روز اجرای دستور پ

  ب) دستور پرداخت تا پايان روز اجرا رد نشده باشد، و

مانده حساب فرستنده (از روز  به مانده حساب فرستده مورد نظر درصد بهره تعلق نمی گيرد. اگرپ) 

صورت کاهش يابد، در اين  )از سوی فرستندهاجرا لغايت روز دريافت اطالع رسانی رد دستور پرداخت 

  شد.خواهد مبلغ درصد بهره مورد پرداخت بابت مدت زمان مذکور، متناسبًا از سوی بانک گيرنده کسر 

  . دستور پرداخت پذيرفته نشده از موقعی رد شده محسوب خواهد شد که٣

الف) اعتبار مجوز فعاليت بانکی بانک گيرنده به انقضاء رسيده باشد يا بی اعتبار شناخته شده باشد، اگر 

  ياانک مذکور ذينفع نباشد ب
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ب) ورشکستگی بانک گيرنده در جريان رسيدگی قرار گرفته باشد و برای آن سرپرست اوليه، 

  سرپرست يا مدير انحالل تعيين شده باشد، يا

پ) بانک گيرنده پرداخت ها را متوقف می سازد يا از انجام آن خودداری می نمايد يا در اين باره به 

  هد.اطالع می د هفرستند

  رد دستور پرداخت مانع از اين می شود که بعدًا آن را مورد پذيرش قرار گيرد.. ۴

  

  لغو دستور پرداخت. پذيرش دستور لغو. ١٧ماده 

لغو دستور پرداخت عبارت است از توقف انتقال وجه دستور پرداخت مورد نظر مشروط به عودت . ١

پرداخت پذيرش آن مورد تاييد قرار گرفته و  در صورت لغو دستور فوری مبلغ مورد نظر به فرستنده.

  متوقف می يابد.ناشی از پذيرش آن طرفين در انتقال وجوه متعاقبًا حقوق و وظايف 

دستور پرداخت می تواند طبق قانون و بر اساس دستور داده شده از سوی فرستنده يا دادگاه مبنی بر لغو 

  دستور پرداخت، لغو گردد.

اخت به موجب قرارداد منعقد شده بين بانک گيرنده و فرستنده يا برحسب دستور لغو دستور پرد. ٢

گيرنده ارسال می شود (بصورت شفاهی،  بر اساس قواعد سيستم انتقال وجوه به بانکمقررات وضع شده 

کتبی يا الکترونيکی). برحسب قرارداد يا مقررات سيستم انتقال وجوه می تواند شرايط و الزامات دستور لغو 

  ر پرداخت وضع بشود.دستو

برعهده گرفتن تعهد لغو دستور پرداخت. پذيرش . پذيرش دستور لغو دستور پرداخت عبارت است از ٣

  دستور لغو دستور پرداخت مانع از پذيرش بعدی دستور پرداخت مورد نظر می شود.

  :ش خواهد بودپذيربوده و قابل . دستور لغو دستور پرداخت در موارد زير معتبر ۴

  اين ماده باشد، ٢اگر آن مطابق با الزامات بند  الف)

از سوی بانک گيرنده تا پذيرش دستور پرداخت مورد نظر با نحوه و در مهلت فراهم کننده انجام ب) 

  .عمليات مربوطه از سوی بانک دريافت شده باشد

اين  ٧و  ۶ . پس از پذيرش دستور پرداخت، دستور لغو آن در موارد پيش بينی شده به موجب بندهای۵

ماده مورد پذيرش قرار خواهد گرفت، اگر بانک گيرنده موافقت می نمايد تا آنرا بپذيرد يا مقررات سيستم 

  انتقال وجوه اجازه می دهند تا آن بدون موافقت بانک گيرنده مورد پذيرش قرار گيرد.

رداخت پذيرفته . بغير از بانک ذينفع، دستور لغو دستور پرداخت صادر شده در خصوص دستور پ۶ 

نمی تواند مورد پذيرش قرار گيرد، بغير از مواردی که دستور پرداخت  شده از سوی بانک گيرنده ديگر

  مورد نظر:

الف) جهت اجرای يک دستور پرداخت ديگر ارسال شده باشد، که بعنوان شخص فرستنده مندرج در آن 

  يا از سوی نماينده تام االختيار وی ارسال نشده باشد، يا
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  ) در پی اشتباه فرستنده:ب

  که اشتباهًا المثنی دستور پرداختی که از سوی فرستنده در گذشته ارسال شده است ارسال شده باشد، يا -

  در دستور پرداخت اشتباهًا ذينفعی که فاقد حق دريافت وجه از پرداخت کننده است، ذکر شده باشد، يا -

 ،از پرداخت کننده داشته باشدرا که ذينفع حق دريافت آن مبلغ دستور پرداخت اشتباهًا بيشتر از آنچه  -

  ذکر شده باشد.

در صورت لغو دستور پرداخت بانک ذينفع مجاز است به مقرر قانون مبلغ پرداخت شده به ذينفع را 

  مطالبه نمايد.

دستور پرداخت پذيرفته نشده در لحظه پايان پنجمين روز عملياتی پس از روز اجرا يا پرداخت . ٨

  ندرج در دستور پرداخت لغو می شود.م

اين ماده،  ٧و  ۶، ۵. در صورت پذيرش دستور لغو دستور پرداخت پذيرفته شده طبق بندهای ٩

فرستنده موظف است زيان های وارد شده به بانک گيرنده و هزينه های انجام شده از سوی آن در پی لغو 

قررات سيستم انتقال وجوه مورد ديگری پيش بينی دستور پرداخت را جبران نمايد، اگر طبق قرارداد يا م

  نشده باشد.

محدود، سازماندهی مجدد يا  توانايی کاریمحجور بودن وی يا داشتن . در صورت فوت فرستنده، ١٠

در صورت انحالل آن، دستور پرداخت فرستنده مورد نظر از اعتبار ساقط شده، اگر بانک گيرنده در باره 

از پذيرش دستور پرداخت مورد نظر آگاه بوده و فرصت اجرای اقدامات ضروری  موارد فوق الذکر تا قبل

  را داشته است.

اين ماده مغايرت  ٧. قراردادها يا مقررات سيستم انتقال وجوه بطوری عمل می نمايند که با بند ١١

  نداشته باشند.

  

  بانک گيرنده در پذيرش دستور پرداخت  وظيفه. ١٨ماده 

ف به پذيرش دستور پرداخت نخواهد بود، اگر طبق قرارداد منعقد شده با فرستنده يا بانک گيرنده مکل. ١

  مقررات سيستم انتقال وجوه چنين وظيفه ای پيش بينی نشده باشد.

فقط پس از پذيرش دستور  وضع شده است ناشی از پذيرش که به موجب اين قانون مسئوليت. ٢

به موجب اين قانون مسئوليت بانک و ميزان . چارچوب اين قانون بوجود می آيد ١۵پرداخت طبق ماده 

وضع می شوند، اگر طبق قرارداد يا مقررات سيستم انتقال وجوه موارد غير وضع نشده باشد. مسئوليت 

بانک ها که به موجب اين قانون وضع شده است نمی تواند طبق قرارداد يا مقررات سيستم انتقال وجوه 

  کاهش يابد.

  مايندۀ (عامل) فرستنده دستور پرداخت پذيرفته شده يا ذينفع مندرج در آن نمی باشد.. بانک گيرنده ن٣

  



١٢ 

 

  . اجرای دستور پرداخت فرستنده از سوی بانک گيرنده٣فصل 

  . اجرا و روز اجرای دستور پرداخت١٩ماده 

 دستور پرداخت در صورتی از سوی بانک گيرنده (بغير از بانک ذينفع) اجرا شده محسوب خواهد. ١

دستور پرداخت شد که بانک در قبال اجرای دستور پرداخت دريافت شده، دستور پرداخت ارسال می نمايد. 

  دريافت شده از سوی بانک ذينفع پذيرفته می شود اما اجرا نمی شود.

. روز اجرای دستور پرداخت روز دريافت دستور پرداخت يا روز بعدی آن محسوب می شود که ٢

بانک گيرنده دستورات پرداخت ارسال نموده يا می توانست نسبت به اجرای دستور پرداخت فرستنده ارسال 

  د.اينم

  شد.روز اجرای دستور پرداخت نمی تواند قبل از روز دريافت دستور پرداخت مورد نظر با

اگر در دستور پرداخت فقط روز پرداخت ذکر شده باشد، در اين صورت روز اجرا روز پرداخت يا آن 

روز عملياتی محسوب خواهد شد که ارسال دستور پرداخت مربوطه از سوی بانک گيرنده برای انجام 

  پرداخت به ذينفع در روز پرداخت الزم باشد.

  

  ستور پرداخت. وظايف بانک گيرنده در اجرای د٢٠ماده 

اين ماده، بانک گيرنده در اجرای دستور  ۴و  ٣، ٢. بغير از موارد وضع شده به موجب بندهای ١

  اين قانون مکلف است: ١۵پرداخت پذيرفته شده طبق ماده 

الزامات ارسال نمايد و را دستور پرداخت متناسب با دستور پرداخت گيرنده  ،در طی روز اجراالف) 

ده در خصوص نحوه ارسال و بانک های واسطه انتخاب شده جهت ارسال و سيستم دستور پرداخت فرستن

  های انتقال وجوه را اجرا نمايد،

دستور پرداخت چنين در ارسال نمايد، اگر  به هر نحو سريع که برايش ميسر باشددستور جلسه را ب) 

اشد اما روز اجرا ذکر نشده باشد. اگر در دستور پرداخت فرستنده روز پرداخت ذکر شده بنظر  رالزامی د

باشد، در اين صورت بانک گيرنده موظف است دستور پرداخت خود را در چنان مهلتی و به گونه ای 

ارسال نمايد، که در روز پرداخت به ذينفع يا برای تامين پرداخت حتی االمکان در يک مدت کوتاه الزم 

  باشد.

نيت می تواند مستقًال بانک های واسط يا سيستم . بانک گيرنده در اجرای دستور پرداخت، با حسن ٢

  ، اگر در دستور پرداخت فرستنده چيز ديگری پيش بينی نشده باشد.را انتخاب نمايدانتقال وجوه 

. در صورت پيش بينی نحوه مشخص ارسال در دستور پرداخت، بانک گيرنده موظف است دستور ٣

  مشابه داشته باشد ارسال نمايد.پرداخت خود را به همان نحو يا به نحوی که سرعت 

. بانک گيرنده بدون موافقت فرستنده مجاز به جبران خدمات ارائه شده از سوی خود به حساب مبلغ ۴

  دستور پرداخت فرستنده را نمی باشد.
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  . اجرای نادرست دستور پرداخت٢١ماده 

   :اگر بانک گيرنده دستور پرداخت فرستنده را. ١

  اخت با مبلغ بيشتر از آنچه که در آن پيش بينی شده است، يابا ارسال دستور پردالف) 

  ب) با ارسال المثنی دستور پرداختی که قبًال ارسال شده است اجرا نموده باشد،

اين قانون به بانک  ٢۵ماده  ٢در اين صورت فرستنده مکلف است فقط مبلغ دستور پرداخت را طبق بند 

ضع شده به موجب بند مذکور بر آورده شده باشد. بانک مجاز است ، اگر ساير شرايط وگيرنده پرداخت نمايد

طبق مقررات وضع شده به موجب قانون مابه التفاوت مبلغ دريافت شده با دستور پرداخت اشتباه و مبلغ 

  دستور پرداخت فرستنده را باز پس گيرد.

در آن مبلغ کمتر از آنچه . اگر بانک گيرنده دستور پرداخت فرستنده را با ارسال دستور پرداختی که ٢

ماده  ٢، فرستنده موظف خواهد بود که مبلغ دستور پرداخت را طبق بند که مورد نظر است اجرا نموده باشد

  اين قانون به بانک گيرنده پرداخت نمايد اگر: ٢۵

  اين قانون رعايت شده باشند و ٢۵ماده  ٢الف) ساير شرايط وضع شده به موجب بند 

ارسال دستور پرداخت مکمل به نفع ذينفع مذکور در دستور پرداخت فرستنده، اشتباه  ب) بانک گيرنده با

  را تصحيح نمايد.

ی که از سوی بانک اشتباه را تصحيح ننمايد، در اين صورت فرستنده دستور پرداختاگر بانک گيرنده 

  ده پرداخت نمايد.مذکور پذيرفته شده است مکلف است فقط مبلغ دستور پرداخت اشتباه را به بانک گيرن

اين قاعده در مواردی اعمال نمی شود که بانک گيرنده دستور پرداخت فرستنده را با ارسال دستور 

پرداختی که مبلغ کمتری از مبلغ پيش بينی شده در آن و طبق سفارش فرستنده در پی دريافت وجه (جبران) 

  موده باشد.در ازای خدمات و هزينه های انجامی خود (بانک گيرنده) اجرا ن

ينفعی که در آن ذکر ذاگر بانک گيرنده دستور پرداخت فرستنده را با ارسال دستور پرداخت به اسم . ٣

نشده است اجرا نموده است و انتقال وجوه طبق دستور پرداخت اشتباه خاتمه يافته باشد، در اين صورت 

ان قبل از آن مکلف به پرداخت مبلغ فرستنده   دستور پرداختی که اشتباه اجرا شده است و کليه فرستندگ

بانک فرستندۀ دستور پرداخت اشتباه مجاز  دستور پرداختی که از سوی آنان ارسال شده است نمی باشند.

است از ذينفع مذکور در دستور پرداخت خود برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون مبلغ دستور 

  پرداخت مورد نظر را مطالبه نمايد.

  

  فه فرستنده در اعالم اجرای دستور پرداخت اشتباه. وظي٢٢ماده 

در اين قانون فرستندۀ دستور پرداختی که اشتباه اجرا شده است از سوی بانک گيرنده  ٢١اگر طبق ماده 

(بصورت  مطلع شده باشدحساب فرستنده  در ستون بدهی گذاشته شدن باره پذيرش دستور پرداخت يا

مکلف خواهد بود که حتی المقدور در مهلت کوتاه و  ویين صورت شفاهی، کتبی يا الکترونيکی)، در ا
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حداکثر در طی شصت روز پس از دريافت اطالعيه فوق الذکر اشتباه را شناسايی نموده و مراتب را 

تا درصد بهره ای که حق دريافت بالفاصله به بانک گيرنده اعالم نمايد. در غير اين صورت، فرستنده از 

به مبلغ مورد محاسبه و اين قانون  ٢۵ماده  ٣طبق بند ه خود از سوی بانک گيرنده موقع شناسايی اشتبا

 انجام نادرستوظيفه يا بانک گيرنده برای عدم انجام  محروم خواهد شد. ،گرفتخواهد عودت به وی تعلق 

  د بود.از سوی فرستنده که به موجب اين ماده وضع شده است، مجاز به مطالبه غرامت از فرستنده نخواه آن

  

  . مسئوليت در عدم اجرا يا اجرای نادرست دستور پرداخت ٢٣ماده 

به در صورت تاخير در پرداخت به ذينفع در پی عدم انجام يا انجام نادرست وظيفه بانک گيرنده که . ١

به پرداخت کننده يا شخص ذينفع اين قانون وضع شده است، بانک گيرنده موظف است  ٢٠موجب ماده 

  درصد بهره پرداخت نمايد. ی که تاخير داشته استنظر در قبال مبلغ انتقال مورد

اين قانون وضع  ٢٠اگر در پی عدم انجام يا انجام نادرست وظيفه بانک گيرنده که به موجب ماده . ٢

شده است، انتقال به پايان نرسيده باشد يا از طريق بانک های واسطه که از سوی فرستنده ذکر شده است 

اشد، يا دستور پرداخت مطابق با شرايط دستور پرداخت پرداخت کننده نباشد، در اين صورت اجرا نشده ب

خت کننده وارد شده است به بانک گيرنده موظف خواهد بود کليه زيان هايی را که در پی آن بر پردا

  .ند، جبران نمايدشاباين ماده جبران نشده  ١ای که آنها مطابق با بند  اندازه

اين ماده بانک گيرنده موظف است زيان هايی را  ٢و  ١يش بينی شده به موجب بندهای در موارد پ. ٣

که در عدم انجام تعهدات خود يا انجام نادرست آنها بر فرستنده وارد شده است، از جمله کليه هزينه های 

  جبران نمايد. ،انجام شده از سوی فرستنده به انضمام مبلغ اجرت خدمات حقوقی

يرنده بر حسب قرارداد متعهد شده است که دستور پرداخت فرستنده را مورد پذيرش اگر بانک گ. ۴

قرار دهد اما با وجود نبود پايه و اساس رد دستور پرداخت يا عدم پذيرش آن در قرارداد آن را نمی پذيرد، 

است، در اين صورت بانک گيرنده مکلف است زيان هايی را که در پی عدم پذيرش بر فرستنده وارد شده 

  به انضمام مبلغ اجرت خدمات حقوقی، جبران نمايد.

. مسئوليت بانک گيرنده که به موجب اين ماده مد نظر است نمی تواند برحسب قرارداد يا مقررات ۵

  سيستم شدت يابد.

  

  . پرداخت دستور پرداخت۴فصل 

  . روز پرداخت دستور پرداخت٢۴ماده 

ست که طی آن مبلغ دستور پرداخت از سوی بانک روز پرداخت دستور پرداخت آن روز عملياتی ا

  .شودمی به ذينفع پرداخت ذينفع 
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نمی تواند قبل از روز دريافت آن وليکن  ،روز پرداخت می تواند در دستور پرداخت ذکر شده باشد

  دستور پرداخت مورد نظر از سوی بانک ذينفع باشد.

افت دستور پرداخت از سوی بانک در صورت عدم ذکر روز پرداخت در دستور پرداخت، روز دري

  .خواهد شدذينفع روز پرداخت محسوب 

  

  در پرداخت به بانک گيرنده. تعهد فرستنده ٢۵ماده 

پذيرش دستور پرداخت از سوی بانک ذينفع گيرنده فرستنده را ملزم به پرداخت مبلغ دستور پرداخت . ١

  پرداخت تا روز پرداخت نخواهد بود.می نمايد، به نحوی که فرستنده موظف به پرداخت مبلغ دستور 

اين قانون پذيرش دستور پرداخت  ٢٢اين ماده و ماده  ۴. بغير از موارد پيش بينی شده به موجب بند ٢

فرستنده را ملزم به پرداخت مبلغ دستور پرداخت می نمايد، به  از سوی بانک گيرنده (بغير از بانک ذينفع)

 غ دستور پرداخت تا روز اجرای دستور پرداخت خود نخواهد بود.نحوی که فرستنده موظف به پرداخت مبل

پايان نيافته باشد،  اگر انتقال وجوه با پذيرش مبلغ مندرج در دستور پرداخت به نفع ذينفع از سوی بانک ذينفع

  فرستنده مورد نظر از تعهد پرداخت مبلغ دستور پرداخت خود به بانک گيرنده معاف خواهد شد.

ه مکلف است آن مبلغ پرداخت شدۀ فرستنده که وی موظف به پرداخت آن نبوده است به بانک گيرند. ٣

فرستنده عودت دهد. بانک گيرنده مکلف است که در ازای مبلغ مذکور نيز درصد بهره محاسبه شده از 

  زمان پرداخت آن به بانک گيرنده از سوی فرستنده، پرداخت نمايد.

  . اگر:۴

  ش دستور پرداخت از سوی بانک ذينفع و به نفع ذينفع خاتمه نيافته باشد، وانتقال وجوه با پذيرالف) 

اين ماده مکلف به عودت مبلغ دستور پرداخت باشد اما متکی بر يکی از  ٣ب) بانک واسطه طبق بند 

  اين قانون يا قانون ديگر به تعهد خود عمل ننمايد، ١۶ماده  ٣موارد پيش بينی شده به موجب بند 

دستور پرداخت پيش بينی کنندۀ شرط اجرای انتقال از طريق بانک ت، آن فرستنده ای که در اين صور

از فرستندۀ مجاز است مبلغ دستور پرداخت را  »)الف«، تبصره ١، بند ٢٠واسط را اجرا نموده است (ماده 

پرداخت  اين ماده به بانک واسطه ٣حق مطالبۀ بانکی که طبق بند پرداخت مذکور مطالبه نمايد. دستور 

به فرستندۀ اولين دستور پرداختی که انتقال وجوه از طريق بانک واسطه مورد نظر است  استانجام داده 

  منتقل می شود.

فرستنده نمی توانند برحسب  )٣) و حق دريافت پرداخت (بند ٢. حق معافيت از تعهد پرداخت (بند ۵

  قرارداد يا مقررات سيستم انتقال وجوه تغيير نمايند.

اين قانون موارد ديگری وضع نشده باشد، عمل  ١٣و  ١١مفاد اين ماده به حدی که به موجب مواد . ۶

  می نمايند.
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  . پرداخت فرستنده به بانک گيرنده٢۶ماده 

اين قانون وضع شده است، موقعی  ٢۵تعهد فرستنده در پرداخت به بانک گيرنده که به موجب ماده . ١

  م پرداخت طبق اين ماده صورت پذيرفته باشد.انجام شده محسوب می شود که انجا

. اگر فرستنده بانک باشد، در اين صورت موقعی پرداخت فرستنده انجام شده محسوب خواهد شد که ٢

  تسويه حساب نهايی تعهد را از طريق بانک مرکزی يا سيستم انتقال وجوه دريافت نمايد.بانک گيرنده 

در ستون بستانکار يرنده واقع در نزد خود يا بانک ديگر را و حساب بانک گ است. اگر فرستنده بانک ٣

در ستون  ، در اين صورت پرداخت فرستنده از موقعی انجام شده محسوب خواهد شد که مبلغقرار می دهد

از حساب برداشت شده باشد يا (اگر مبلغ برداشت نمی شود) در پايان روز تقويمی که  ه شدهبستانکار گذاشت

شده می توانست برداشت شود و بانک گيرنده در اين باره مطلع  هر ستون بستانکار گذاشتددر طی آن مبلغ 

  بوده باشد.

، قرار می دهددر ستون بدهی . اگر بانک گيرنده حساب متعلق به فرستنده که در نزد خود می باشد ۴

وب شده، به انجام شده محس حسابدر ستون بدهی گذاشته شدن در اين صورت پرداخت فرستنده از موقع 

نحوی که پرداخت مذکور به آن مقداری انجام شده محسوب می شود که مانده حساب برای رضايت خواست 

  .ف دهدبانک گيرنده کفا

تعهدات  تهاتر حسابپيش بينی کنندۀ سيستم انتقال وجوه يک . اگر فرستنده و بانک گيرنده از اعضای ۵

موقع دريافت تسويه حساب پايانی تعهدات برحسب  متقابل باشند، در اين صورت پرداخت فرستنده از

  انجام شده محسوب خواهد شد. ،مقررات وضع شده به موجب قواعد سيستم از سوی بانک گيرنده

 ٢۵به موجب ماده شده جبران تعهدات متقابل پيش بينی تهاتر حساب و . در صورت وجود قرارداد ۶

حساب برحسب مقررات وضع شده به موجب تهاتر موقع ، از اين قانون فی مابين فرستنده و بانک گيرنده

  پرداخت انجام شده محسوب خواهد شد. عمل حساب شده استتهاتر قرارداد مورد نظر به مقدار تعهداتی که 

تعهد فرستنده در پرداخت به بانک گيرنده زمان انجام در موارد پيش بينی نشده به موجب اين ماده، . ٧

  است، طبق آيين مدنی جمهوری ارمنستان تعيين خواهد شد. نون وضع شدهاين قا ٢۵که به موجب ماده 

  

  وی . تعهد بانک ذينفع در پرداخت به ذينفع و مطلع ساختن٢٧ماده 

، بجز در موارد پيش ن پذيرفته شده است. بانک ذينفع مکلف است مبلغ دستور پرداختی که از سوی آ١

به ذينفع پرداخت نمايد. اگر بانک در روز پرداخت ن قانون، اي ٢٨ماده  ۴و بند  ١٧بينی شده به موجب ماده 

دستور پرداخت را پس از پايان روز عملياتی انتقال وجوه پذيرفته باشد، مکلف است مبلغ مندرج در ذينفع 

  دستور پرداخت را در طی روز عملياتی بعدی انتقال وجوه به ذينفع پرداخت نمايد.

ی وارده بر ذينفع که پيامد عدم اجرای تعهد پرداخت در قبال ذينفع بانک ذينفع مکلف است کليۀ زيان ها

ثابت ننمايد که عدم انجام يا انجام ناشايسته آن از سوی بانک ذينفع بوده است جبران نمايد، اگر بانک ذينفع 
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در نسبت به حق ذينفع  مستدلتعهد خود در قبال ذينفع يا انجام ناشايسته آن در نتيجه داشتن شک و ترديد 

  بوده است.دريافت پرداخت مورد نظر 

به  اگر مبلغ دستور پرداخت طبق دستور پرداخت پذيرفته شده از سوی بانک ذينفع تابع پرداخت. ٢

، در اين صورت بانک )ه باشدگذاشته شددر ستون بستانکار ( واقع در بانک مورد نظر باشدذينفع حساب 

پيرامون دريافت دستور پرداخت به ذينفع  ،ز پرداختذينفع موظف است تا اول روز تقويمی بعد از رو

در ستون قرار گرفتن اطالع بدهد (به صورت شفاهی، کتبی يا الکترونيکی). اگر مبلغ دستور پرداخت تابع 

حساب ذينفع نباشد، در اين صورت بانک ذينفع موظف است فقط در صورتی ذينفع را مطلع سازد  بستانکار

  باشد. که طبق دستور پرداخت ملزم

ماده جاری برای عدم مطلع  ٢بانک ذينفع مکلف است برحسب مقررات وضع شده به موجب بند . ٣

ساختن يا تاخير در مطلع ساختن ذينفع درصد بهره به وی پرداخت نمايد. درصد بهره از آغاز روز تقويمی 

زيان هايی که در پی  بعد از روز پرداخت لغايت روز مطلع شدن ذينفع محاسبه می شود. بانک ذينفع برای

هزينه های عوارض عدم مطلع ساختن يا تاخير در مطلع ساختن ذينفع بر وی متحمل می شود، به استثنای 

دولتی و خدمات حقوقی مربوط به حل اختالف از طريق مراجع قضايی در خصوص پرداخت وجوه درصد 

  .نخواهد بودمسئول بهره پيش بينی شده به موجب اين بند، 

به ذينفع يا به هر شکل  تمکن مالیيا با ارسال برگ گواهی دريافت اطالعيه مربوطه زمان  ازذينفع 

ديگر که از واقعيت امر آگاهی می يابد، مطلع شده محسوب می شود. ذينفع می تواند از طريق تلفن يا ديگر 

به  مئن ديگر)(بصورت سفارشی يا وسيله مط اطالعيه می تواند از طريق پست مطلع شود. یوسايل ارتباط

. بانک مکلف به انتخاب نحوه و چنان نوع وسائل اطالع رسانی می باشد، که دريافت ذينفع ارسال شود

  اطالع رسانی از سوی ذينفع را تامين نمايد.

اين ماده وضع  ١که به موجب بند وارده زيان های ذينفع در ازای . پرداخت و حق دريافت غرامت ۴

قرارداد يا مقررات سيستم انتقال وجوه تغيير يابند. حق دريافت اطالع رسانی و نمی توانند برحسب  شده است

اين ماده پيش بينی شده است می توانند برحسب قرارداد يا  ٣و  ٢درصد بهره ذينفع که به موجب بندهای 

قرارداد يا  مقررات سيستم انتقال وجوه تغيير يابند، اگر ذينفع تا آغاز انتقال وجوه پيرامون مفاد مربوطه در

  نظر مطلع شده باشد. مقررات مورد

  

  . پرداخت بانک ذينفع به ذينفع٢٨ماده 

لحاظ در ستون بستانکار در صورتی که از سوی بانک ذينفع حساب مندرج در دستور پرداخت . ١

حجمی  در آن لحظه و به آن اين قانون وضع شده است ٢٧ماده  ١به موجب بند تعهد بانک ذينفع که  ،شود

  که جام شده محسوب خواهد شدان
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اين قانون به ذينفع درباره حق وی در برداشت مبلغی  ٢٧ماده  ٢الف) به مقرر وضع شده به موجب بند 

  است اطالع داده می شود، يا قرار داده شده حسابشدر ستون بستانکار که 

تعهدات موجود اجرای  راستایاين قانون در  ٣١ب) بانک ذينفع مبلغ دستور پرداخت را طبق ماده 

  ذينفع قرار می دهد،

  را جهت استفاده در اختيار ذينفع قرار می دهد.پ) مبلغ مندرج در دستور پرداخت 

حساب ذينفع اقدام به پرداخت نمی نمايد، زمان اجرای  در ستون بستانکار گذاشتناگر بانک ذينفع با . ٢

باشد، طبق آيين مدنی جمهوری ارمنستان  اين قانون پيش بينی می ٢٧تعهد بانک ذينفع که به موجب ماده 

  تعيين می شود.

اين ماده، آن مفاد قرارداد منعقد شده با ذينفع که مطابق آن  ۴بغير از موارد وضع شده به موجب بند . ٣

بانک ذينفع مجاز خواهد بود تا مبلغ دستور پرداخت پرداخت شده به ذينفع را مطالبه نمايد، اگر بانک ذينفع 

  رستنده دريافت ننموده باشد، بی اعتبار خواهد بود.آن را از ف

تا دريافت مبلغ مندرج در دستور پرداخت پذيرفته شده بانک  ندررات سيستم انتقال وجوه می توانمق. ۴

 پيش بينی نمايند. در صورت انجام پرداخت های مشروطانجام ذينفع از سوی بانک مذکور به ذينفعان 

ه به موجب مقررات سيستم انتقال وجوه پيش بينی شده است، ذينفع مکلف پرداخت های مشروط به ذينفع ک

  خواهد بود مبلغی را که دريافت نموده است به بانک ذينفع عودت دهد، اگر

تا آغاز انتقال وجوه، پرداخت کننده و ذينفع اطالع يافته باشند که پرداخت بصورت مشروط بوده، الف) 

  و

فع و ذينفع موافقت نموده اند که مقررات در خصوص پرداخت های ب) بانک پرداخت کننده، بانک ذين

  مشروط را اعمال نمايند، و

پ) بانک ذينفع مبلغ دستور پرداختی را که از سوی آن پذيرفته شده است از فرستنده دريافت ننموده 

  باشد.

، در اين باشد ذينفع طبق پاراگراف اول اين بند موظف به عودت مبلغ دريافت کرده به بانک ذينفع اگر

صورت دستور پرداختی که از سوی بانک ذينفع پذيرفته شده است از درجه اعتبار ساقط و دستور پرداخت 

  اين قانون به ذينفع اجرا نشده محسوب خواهد شد. ٢٩لغو گرديده و پرداخت پيش بينی شده به موجب ماده 

  

  اصلی تعهداجرای . پرداخت پرداخت کننده به ذينفع. ٢٩ماده 

، پرداخت پرداخت کننده به ٢٨ماده  ۴و بند  ١٧. به استثنای موارد پيش بينی شده به موجب ماده ١

و به ميزان مبلغ دستور پرداخت ذينفع از لحظۀ پذيرش دستور پرداخت به نفع ذينفع از سوی بانک ذينفع 

ده اجرا شده محسوب حداکثر به مقدار مبلغ دستور پرداخت پرداخت کننمذکور؛ پذيرفته شده از سوی بانک 

  خواهد شد.
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از سوی پرداخت کننده به منظور اجرای که ماده جاری  ١. اگر پرداخت پيش بينی شده به موجب بند ٢

در اين صورت تعهد پرداخت کننده انجام تعهدی (وظيفه اصلی) که وی نسبت به ذينفع دارد انجام می گردد، 

  شده محسوب خواهد شد بغير از مواردی که:

اين ماده به صورت يا به شکلی که مغاير با قراردادی که  ١رداخت پيش بينی شده به موجب بند پالف) 

  تعهد بوجود می آورد انجام شده باشد، و

ب) ذينفع بالفاصله پس از دريافت اطالعيه در باره دريافت دستور پرداخت از بانک ذينفع به پرداخت 

  می دهد، وکننده پيرامون خودداری از قبول پرداخت اطالع 

پ) ذينفع مبلغ دستور پرداخت را از حساب خود برداشت ننموده يا آن را در جهت تسويه و بازپرداخت 

  ساير تعهدات خود قرار نداده باشد، و

  ت) ذينفع در پی عدم انجام پرداخت طبق قرارداد متحمل خسارات خواهد شد.

اين ماده منجر به اجرای تعهد  ١وجب بند اگر از سوی پرداخت کننده انجام پرداخت پيش بينی شده به م

نمی شود، در اين صورت حق ذينفع در دريافت پرداخت از بانک ذينفع که به موجب کننده اصلی پرداخت 

  اين قانون وضع شده است به پرداخت کننده منتقل می شود. ٢٧ماده 

ور پرداخت پرداخت کننده . اگر مبلغ دستور پرداخت پذيرفته شده در بانک ذينفع از مقدار مبلغ دست٣

در ازای خدمات عرضه شده از سوی يک يا چند بانک شرکت کننده در  پرداختکمتر باشد که آن به دليل 

، در اين صورت تعهد اصلی پرداخت کننده به ميزان مبلغ دستور پرداخت ارسال شده بوده استانتقال وجوه 

اری که طی آن پرداخت کننده بنا به درخواست به استثنای موانجام شده محسوب خواهد شد، از سوی وی 

  نمايد.ذينفع از پرداخت مبلغ کسر شده به موجب بند جاری به وی خودداری 

. حقوق و وظايف پرداخت کننده و ذينفع که به موجب اين ماده پيش بينی شده است، فقط برحسب ۴

  قرارداد منعقد شده فی ما بين قابل تغيير خواهد بود.

  

  مکمل. مفاد ۵فصل 

  انتقال وجوه. قرارداد و مقررات سيستم ٣٠ماده 

حقوق و وظايف شرکت کنندگان در انتقال وجوه می تواند به موجب قرارداد منعقده فی مابين آنان، . ١

  بغير از مواردی که به موجب اين قانون تغييرات مذکور ممنوع باشد، تغيير نمايند.

  وه مقرراتی هستند که:. طبق اين قانون، مقررات سيستم انتقال وج٢

الف) از سوی بانک مرکزی وضع می شوند و حقوق و وظايف بانک هايی را که طرف انتقاالت 

  انجامی از طريق سيستم انتقال وجوه هستند تنظيم می نمايند، يا

و ارسال دستور پرداخت ها را بوسيله سيستم انتقال وجوه آنها و  ب) از سوی بانک ها وضع می شوند

  قوق و وظايف در ارتباط با ارسال دستور پرداخت ها را نيز تنظيم می نمايند.همچنين ح
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. بغير از موارد وضع شده به موجب اين قانون، مقررات سيستم انتقال وجوه می توانند حقوق و ٣

مقررات سيستم انتقال وجوه در موارد  بانک ها در سيستم مورد نظر را تغيير دهند. -وظايف متقابل عضو

و وظايف اين قانون می توانند حقوق  ٣۵و ماده  ٢٨ماده  ٣، بند ٢٧ماده  ۴نی شده به موجب بند پيش بي

در خصوص ديگر شرکت کنندگانی که عضو سيستم نمی باشند را نيز تغيير ده به موجب اين قانون شع وض

  دهند.

  

  حساب بانک ذينفع تهاتر. حق ٣١ماده 

ت نموده باشد که مطابق آن حساب ذينفع در بانک مورد . اگر بانک ذينفع دستور پرداخت را درياف١

دارای تعهداتی باشد که مهلت  و ذينفع در قبال بانک مذکور قرار گرفتن باشددر ستون بستانکار تابع نظر 

اجرای آن به انقضاء رسيده باشد، در اين صورت بانک می تواند برحسب مقررات وضع شده به موجب 

مبلغ دستور پرداخت دريافت شده را  ،حساب ذينفع اشتنذگدر ستون بستانکار  ازقانون بطور يک جانبه پس 

  .نمايد تهاتر حساب و جبران دارد خودبا تعهدی که در قبال 

در جهت است شده  هدر ستون بستانکار گذاشتی را که در حساب ذينفع مبلغبانک ذينفع مکلف است . ٢

قابل اکتفا می باشند قرار بدهد، اگر بانک ذينفع در باره  چون و چرا یباکتفای مطالبات در قبال ذينفع که 

  مکلف به مطلع بودن از آن بوده است.وجود چنين مطالبه ای مطلع بوده يا 

  

توقيف يا منع. احکام دادگاه در منع انتقال ارائه شده به بانک دريافت کننده پيرامون احکام . ٣٢ماده 

  وجوه

بر اساس تصميم دادگاه فقط و انونگذاری جمهوری ارمنستان . برحسب مقررات وضع شده به موجب ق١

  :می توان

  ارسال دستور پرداخت،پرداخت کننده را از الف) 

  ب) بانک پرداخت کننده را از پذيرش دستور پرداخت ها،

پ) بانک ذينفع را از تحويل مبلغ دستور پرداخت پذيرفته شده از سوی بانک ذينفع به ذينفع جهت 

  و ،استفاده از آن

  از حساب خود منع نمود. ذينفع را از برداشت مبلغ دستور پرداخت پذيرفته شده از سوی بانک ذينفعت) 

دادگاه نمی تواند به غير از موارد مذکور در اجرای انتقال وجوه مداخله نمايد يا ديگر عمليات مربوط به 

  آن را منع نمايد.

قررات وضع شده به موجب قانونگذاری . اگر حساب فرستنده در نزد بانک گيرنده برحسب م٢

دستور پرداخت فرستنده  صورت پذيرفتن دربانک دريافت کننده ، ارمنستان توقيف يا منع شده باشدجمهوری 

مبلغ دستور پرداخت را برحسب اولويت از حساب مذکور وصول نمايد، به خواهد بود تا مجاز مورد نظر 
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پذيرش دستور پرداخت يا در تا  رد دستور پرداختصورت  در منع حساباستثنای مواردی که توقيف يا 

ی که انجام عمليات ضروری برای بانک گيرنده فراهم نموده است، صورت گرفته باشد، يا شکلمهلت و به 

  .به بانک گيرنده پرداخت کرده باشدمبلغ دستور پرداخت را به نحو ديگری اين که فرستنده 

  ی پرداخت کننده فقط در بانک ذينفع می تواند نوقيف و منع شود.. وجوه مورد انتقال به ذينفع از سو٣

  

  . حساب. مانده حساب. ترتيب اولويت اجرای دستورات پرداخت٣٣ماده 

در انتقال وجوه  ه. طبق اين قانون، حساب عبارت است از آن حساب واقع در نزد بانک شرکت کنند١

می شود. اگر مشتری وصول اگانه مشتری از آن طبق دستور پردخت يا سفارش جدکه مبلغ دستور پرداخت 

در دستور پرداخت حساب ذکر نکرده باشد و دستور ديگری در خصوص حساب داده نباشد، در اين صورت 

مبلغ دستور پرداخت می تواند از هر گونه حساب واقع در بانک مورد نظر وصول شود، به استثنای حساب 

ا مغاير با قرارداد خدمات حساب مذکور يا ديگر محدوديت های هايی که وصول مبلغ دستور پرداخت از آنه

  مديريت مانده حساب مورد نظر باشد. 

آن وجوه موجود در حساب مورد نظر می باشد (سپرده » مانده حساب«. به تعريف اين قانون، ٢

حساب  ديداری يا مدت دار) که دارنده حساب (مشتری) يا شخص تام االختيار وی می تواند آنها را از

مدت به تعريف اين بند برداشت نمايد يا به شکلی و بدون محدوديت های مکمل تحت مديريت خود قرار دهد. 

محدوديت محسوب نمی شود، اگر برحسب قرارداد خدمات حساب مورد ديگری پيش بينی دار بودن حساب 

  نشده باشد.

ب فرستنده بانک می تواند در تابع پرداخت از حسا. در صورت دريافت بيش از يک دستور پرداخت ٣

 کاردر ستون بده ترتيب اولويت شکل دلخواه ارتباط با اجرای دستورات پرداخت حساب فرستنده را به هر

  .قرار دهد

برداشت می نمايد  ه شده استدر ستون بستانکار گذاشتی را که در حسابش . اگر دارنده حساب وجوه۴

در ستون بستانکار هد، در اين صورت اولين وجهی که می د يا آنها را در راستای اجرای تعهداتش قرار

  .خواهند شداعمال شده در جهت اجرای تعهدات محسوب اولين برداشت از حساب يا  ه شده استگذاشت

  

  . مقدار درصد بهره و مقررات محاسبه آنها٣۴ماده 

ی بانک دريافت . در موارد وضع شده به موجب اين قانون مقدار درصد بهره قابل پرداخت از سو١

کننده برحسب قرارداد منعقد شده فی مابين بانک فرستنده و دريافت کننده يا مقررات سيستم انتقال وجوه 

  تعيين می شود.
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. اگر قرارداد منعقد شده فی مابين بانک فرستنده و دريافت کننده يا مقررات سيستم انتقال وجوه مقدار ٢

افت کننده به فرستنده را تعيين نمی نمايند، در اين صورت درصد بهره قابل پرداخت از سوی بانک دري

  محاسبه درصد بهره مذکور به شرح زير محاسبه می شود:

ساالنه تعيين شده از سوی بانک مرکزی  نانسيفايرالف) حاصل ضرب مبلغ مورد نظر و درصد تعرفه 

  ، يا٣۶٠تقسيم بر رقم 

ادی در ازای سپرده های مدت دار از سوی ب) حاصل ضرب مبلغ مورد نظر و ميانگين درصد پيشنه

  ،٣۶٠بانک دريافت کننده تقسيم بر رقم 

درصد بهره پرداختی از سوی بانک دريافت کننده آن گزينه از به نحوی که در موقع تعيين مقدار 

اين بند مبنا قرار می گيرد که در نتيجه آن درصد » ب«و » الف«محاسبۀ پيش بينی شده به موجب بندهای 

  پرداختی بيشترين مقدار باشد. بهره

  

  ی انتقال وجوه بين بانک های جمهوری ارمنستان و بانک های خارجیو مقررات حقوق نيقوان. ٣۵ماده 

طبق قانون در انتقال وجوه . انتقال وجوه بين شرکت کنندگان مقيم و غير مقيم جمهوری ارمنستان ١

اگر طبق قرارداد منعقد شده بين طرفين مورد غير  ،مربوطه کشور محل بانک دريافت کننده تنظيم می شوند

  پيش بينی نشده باشد.

طبق قانون مربوطه کشور محل بانک ذينفع  . روابط مربوط به انتقال وجوه بين ذينفع و بانک ذينفع٢

  تنظيم می شوند، اگر طبق قرارداد يا مقررات سيستم مورد غير پيش بينی نشده باشد.

  

  . مفاد انتقالی۶فصل 

  . الزم االجرا شدن قانون٣۶ه ماد

  . اين قانون از موقع انتشار آن الزم االجرا می باشد.١

اين قانون حداکثر مهلت های اجرای  وماه پس از تاريخ معتبر اعالم شدن. بانک مرکزی در مهلت د٢

های  انتقاالت وجوه مورد اجرا بين بانک های جمهوری ارمنستان و جوابگويی بانک ها در قبال نقض مهلت

  ر/غ  مذکور را تعيين می نمايد.

  

  پطروسيان - ل. تر    ارمنستان یرئيس جمهور

  ١٩٩٧ژانويه سال  ٧

 ١٠٠شماره  - شهر ايروان


