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و بررسي رويه قضايي  مؤسسات اعتباريبانك و مسئوليت مدني 
  1از حساب سپرده خروج غيرقانوني وجهراجع به 

  
  

  :چكيده
پول به عنوان وسيله مهم تبادل كاال و خدمات، بايد در جايي مطمئن نگهداري شود؛ اين امر، مسلتزم    

اين داليل، سبب ترغيب . دن مي باشدزيرا پول، همواره در خطر سرقت و مفقود ش. صرف هزينه هايي است
مي  -به عنوان محلي مطمئن و قابل دسترس –اشخاص به سپردن پول نزد بانك و ديگر مؤسسات اعتباري 

سياست پولي و اعتباري كشور از مسائل . شود و آثار مهمي را در رابطه مشتري و بانك به وجود مي آورد
و كالن برمي انگيزد و يكي از اصول اين سياست، حفظ  مهمي است كه دولت ها را به برنامه ريزي خرد

اعتماد مشتريان است تا به مؤسسات اعتباري اطمينان داشته باشند و در هر زمان بتوانند وجوه خود را در 
بي گمان حساب هاي سپرده اشخاص بايد از تعرض و تغييري كه بدون خواست دارنده حساب . اختيار گيرند

حساب آنها، فراتر از اين موارد، خارج شود،  دگاه است، مصون باشد و اگر وجوهي ازيا دستور قانون يا دا
اما اين احساس عمومي بايد در چارچوب قانون و . انتظار است كه پاسخي روشن به اين اتفاق داده شود

تحليل حقوقي مورد بررسي قرار گيرد و تنها در صورتي كه خروج غيرقانوني وجوه، منتسب به مؤسسات 
در . اعتباري باشد، مسئول جبران خسارت قلمداد شوند در غير اين صورت توجيهي براي مسئوليت نيست

به نظر مي رسد كه . اين مقاله، به نحو اختصار، به بررسي مباني اين بحث و رويكرد رويه قضايي مي پردازيم
قواعد مسئوليت مدني و در اين مؤسسات، در همه موارد، تكليفي به جبران خسارت ندارند و تنها براساس 
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  مسئوليت مدني، حساب سپرده، رويه قضاييمؤسسات اعتباري،  ،بانك :واژگان كليدي
  

  در آمدي به بحث
نگهداري  2و ساير مؤسسات اعتباري حل مناسبي مانند بانكبه طور معمول وجوه نقد خود را در مافراد    

به  آن، دسترسي آسان ؛ اطمينان صاحب پول از حفظآنهاستود ساز جهات مختلف به مر اين ا. مي كنند
. ، خريد اعتباري و عدم نياز به حمل و نقل، تعلق سود بانكي به پول و ديگر مزايا را مي توان برشمردوجه نقد

عمومي فراهم مي ن از تسهيالت براي استفاده همگارا راه  ،بانك نيز سود خود را مي برد و با گردش ثروت
 ،در اين ميان انتظار مشروع و متعارف هر شخصي است كه در زمان نياز و به طور كلي در هر زمان 3.ندك

فراهم باشد و حساب بانكي، بدون هماهنگي او تغيير زيان آوري امكان دسترسي به وجوه نقد سپرده شده 
حتساب گردد و نه موجودي حساب كاهش نداشته باشد؛ نه از حساب برداشته شود و به جاي دين ديگري ا

اگر در سابق با جعل مدارك هويت و مشابه آن به بانك رجوع مي شد و به صورت . يابد يا منتقل شود
استفاده از اينترنت و  و تجارت الكترونيك وجوه را از حساب خارج مي كردند، امروزه با پيشرفتحضوري 

ه و برداشتن از حساب بانكي ديگران، به رغم ظرفيت يير كرددستگاه هاي خودپرداز، رفتار مجرمانه نيز تغ
امنيتي مناسب، بيشتر شده است؛ ديده يا شنيده شده است كه از طريق اينترنت، حساب بانكي اشخاص 
خالي شده يا با فريب آنها، به جاي انتقال وجه به حساب معين، پول را به حساب خود انتقال داده اند؛ 

                                                            
مؤسسات اعتباري غير «: اردبيان مي د مؤسسات اعتباري در تعريف 18/4/1351مصوب  قانون پولي و بانكي كشور  31ماده » ه«بند   -2

كنندگان و  كنند ولي به تشخيص بانك مركزي ايران واسطه بين عرضه بانكي مؤسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي
  ر غير متشكلبازا  تنظيم  قانون 1ماده ؛ »باشند و عمليات آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است متقاضيان وجوه و اعتبار مي

  هر عنوان  تحت  و يا حقوقي  حقيقي  اشخاص  توسط  بانكي  عمليات  به  اشتغال« : فعاليت اين مؤسسات استناظر بر نيز  22/10/1383 پولي
.  است  ممنوع  ايران  اسالمي  جمهوري  مركزي  مجوز از بانك  دريافت  ، بدون بانكي  عمليات  انجام  براي  تشكل  هرگونه  و ثبت  و تأسيس
  ، وديعه ، سپرده وجوه  انواع  دريافت  صورت  و اعتبار به  وجوه  و متقاضيان  كنندگان عرضه  بين  گري امر واسطه  به  قانون  در اين  بانكي  عمليات

  اطالق  اعتباري  و كارتهاي  پرداخت  الكترونيكي  و صدور كارتهاي  ، اعتبار و ساير تسهيالت و اعطاء وام  هرعنوان  تحت  و موارد مشابه
 - ماده واحده «: نيز آمده است27/1/1381 قانون تسري امتيازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباري غير بانكي مجازدر   .»شود مي

برخي قانون وصول ) 1(ماده ) الف (هاي ذيل بند  ها در تبصره بيني شده براي بانك به موجب اين قانون كليه حقوق و امتيازات پيش
 -  1365مصوب  - اصالحي قانون عمليات بانكي بدون ربا ) 15(و ماده  -  1373مصوب  - درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين  از

؛ »شود مقررات ناظر بر فعاليت مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و موضوع فعاليت آنها به اين قبيل مؤسسات نيز تسري داده مي  در حدود
سياست  -الف «: به رعايت مقررات عمومي در مورد اين بانك ها اشاره دارد 21/1/1379 تأسيس بانكهاي غير دولتيقانون اجازه  

قلمرو وظايف  گذاري پولي، اعتباري، ارزي، چاپ اسكناس، ضرب سكه، حفظ ذخاير ارزي، نظارت بر بانكها و صدور مجوز فعاليت بانكي در
ضوابط مربوط به نحوه فعاليت بانكها از قبيل رعايت  - ب .ماند در اختيار دولت باقي مي دولت بوده و جهت اعمال حاكميت همچنان

فعاليتهاي بانكها طبق قوانين پولي و بانكي كشور  هاي مالي تعيين شده جهت داشتن ساختار مالي سالم و نوع قراردادها و عقود و نسبت
نابراين مسئوليت مدني بانك و ديگر مؤسسات اعتباري، از يك قاعده و ب .»و قانون عمليات بانكي بدون ربا خواهد بود 1351مصوب 

  . تحليل، برخوردار مي باشند
هاي  و سپرده) انداز جاري و پس (الحسنه  افتتاح انواع حسابهاي قرض«، )بهره (ون عمليات بانكي بدون رباقان 2ماده  8در بند  -3
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آسان به حساب افراد مي شود  دسترسي و كشف شماره رمز حساب، سبب) ر بانكعاب(همچنين جعل كارت 
حتي شنيده شده كه افراد  4و برداشت وجه را به دنبال دارد كه از آن به سرقت از حساب بانكي ياد مي شود

 درحالي كه در زندان بوده اند موفق به سرقت شده و وجوه حساب بانكي ديگران را به حسابي كه متعلق به
اين اتفاقات، بحث مسئوليت مدني بانك ها را به دنبال خود دارد؛  .خود يا معاونين جرم بوده منتقل نموده اند

به اين صورت كه آيا بانك به دليل چنيني اعمالي مسئول مي باشد يا زيان مشتري قابل انتساب به بانك 
در پيرامون اين مسئوليت دعاوي پاره اي نيست و موجب ضماني را نمي توان به ضرر بانك تصور نمود؟ 

در اين مقاله، . و رويكردهاي متفاوتي، از سوي اين مراجع، نسبت به آنها ديده شده است مطرح مراجع قانوني
شايان ذكر . مباني بحث را به اختصار بررسي و به دو نمونه از تصميم هاي مراجع قانوني اشاره مي نماييم

مطرح نشده و با توجه به امكان بالقوه طرح اين دعاوي، توجه است كه بحث حقوقي جدي در اين خصوص 
  .ايجاب مي كندبيشتر حقوق دانان را 

  
  بررسي مباني: بانك نفي يا اثبات مسئوليت -گفتار اول

  موجب ضمان - 1

                                                            
ل در اين خصوص بحث هاي مهمي قابل طرح است؛ ماهيت و توصيف حقوقي اين عمل و قرار دادن ذيل يكي از عناوين سرقت، تحصي -4

كر متن سوال و جواب فقهي در اين خصوص ذ؛ از اين قبيل است مال از طريق نامشروع، نوع سرقت حدي يا تعزيري و صدق هتك حرز
اگر شخصي با ورود به رايانه بانك مركزي از طريق شبكه اينترنت، از حساب ديگري به حساب خود پول و وجوهي را  -1«: مفيد مي باشد

وارد با تغيير اطالعات تمامي اين م. (انتقال دهد و يا بدون اين كه از حساب ديگري بردارد به مبلغ موجودي خود مبالغي را اضافه كند
اگر شخصي نوشته هاي خام كتاب ديگري را كه در حافظه رايانه ضبط شده و چاپ نشده، كپي بردارد تا صرفاً براي .2 )صورت مي گيرد

اگر شخصي . 4 ا كه قائم به شخص است ياد بگيرداگر شخصي رمز عابربانك ديگري ر .3و افزايش اطالعات ذهني اش باشد مطالعه خود
العات مانند اطالعات مربوط به سالمتي و وراثتي و يا اطالعات اعتقادي و يا اطالعات مربوط به سوابق محكوميت كيفري را كه اغلب اط

. خير« .»در تمام موارد مذكور، آيا كامپيوتر حرز براي اطالعات مذكور مي باشد يا خير؟. 5 .د از حافظه رايانه ديگري بربايدغيرمالي هستن
ي موارد فوق حرام است ولي در هيچ كدام حرز صادق نيست و اگر اين  همه«فاضل لنكراني؛ . »بور حكم سرقت از حرز را ندارددر فرض مز

اگر . 2 .به حساب مي آيد جايز نيست و سرقت. 1«موسوي اردبيلي؛ . »كارها موجب ضرر و زيان شود بايد فاعل ضرر و زيان را بپردازد
نوري . »از جواب هاي قبل روشن شد. 5 .افراد به حساب مي آيد جايز نيستچون از اسرار . 4و  3 .نيستصاحب كتاب راضي نباشد جايز 

شخصي از طريق اينترنت توانسته است كاري كند كه به هنگام خريد كاال به «؛ 6891سوال شماره گنجينه استفتاآت قضايي،  .همداني
هر خريد روي قبض هزينه مكالمات موبايل (ل اشخاص ديگر اين پول نوشته شود جاي پرداخت پول از كارت اعتباري خود به حساب موباي

ها شكايت دارند و او با شكستن رمزها و  باخته باشد و مال حال كه وي توقيف شده و مبلغ سرقت وي بسيار مي...) شود، يك نفر حساب مي
مورد مزبور «بهجت؛ . »مورد قطع يد نيست«. »ر اين جا جاري است؟اي توانسته است به اين كار اقدام كند، آيا قطع يد د پسوردهاي رايانه

گرچه مرتكب حرام  «ميرزا جواد تبريزي؛ . »باشد از موارد قطع يد نيست هرچند عمل مزبور كار خالف شرعي بوده و موجب ضمان مي
ست هرچند احتياط در عدم اجراي حد صدق سرقت از حرز در فرض سؤال بعيد ني«سيستاني؛ . »شود شده ولي حد سرقت بر او جاري نمي

اگر در كارت اعتباري او پولي موجود بوده و او با شكستن قفل آن را برداشته ممكن است «فاضل لنكراني؛ . »سرقت خالي از وجه نيست
محسوب  مشمول سرقت از حرز باشد ولي اگر پولي نبوده و اين شخص بواسطه آن خريد بدهي خاصي بر دوش وي نهاده است اين سرقت

ء خسارتهائي  اين شخص ضامن همه: در فرض سؤال «مكارم؛ . »نمي شود بلكه نوعي تقلب است كه هم ضامن پول است و هم تعزير دارد
 .9118سوال شماره ، گنجينه استفتاآت قضايي. نوري همداني. »باشد ولي قطع يد در اينجا نيست كه وارد كرده است مي
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ضمان، موجب مي خواهد؛ معني اين عبارت در فقه چنين است كه براي جبران خسارت افراد و مسئول    
تحقق يابد  مانند اتالف، تسبيب، يد، غرور و عقد، برابر ديگري بايد يكي از عناوين جبران كنندهبودن آنها در 

معين به اين معني نيست كه » عناوين«البته تاكيد بر  5در غير اين صورت نمي توان حكم به مسئوليت داد
اص دارد بلكه به اين مسئوليت مدني و ضمان، در فقه، قالب بندي شده و مانند عقود معين تنها موارد خ

عناوين فقهي موجب ضمان به قدري گسترده البته  ؛معني است كه بايد دليل و توجيهي براي مسئوليت باشد
اما در  را از منطق آنها بيرون كشيد» اصل جبران كامل خسارت«هستند كه داللت عرفي آنها اجازه مي دهد 

كننده اي وجود داشته باشد همانطور كه در حقوق، منطق جبران بايد هر حال براي حكم به جبران خسارت، 
مسئوليت مدني را با عناويني مانند تقصير، تضمين حق و خطر بررسي مي كنند و بدون يكي از آنها نمي 

به بيان ديگر مي توان در مورد ضمان و قواعد جبران كننده در فقه چنين . توان حكم به جبران خسارت داد
اين . قرار دارد» قابليت اسناد«يا » قابليت انتساب«و قواعد آن بر مبناي  در خصوص ضمان ،فقهگفت كه 

از قابليت . باشد مفهوم غير از رابطه سببيت است كه يكي از سه ركن اصلي مسئوليت مدني و جزايي مي
شود و نقش آن مانند مبناي  انتساب در فقه به عنوان مبناي تحليل قضايا و احراز مسئوليت استفاده مي

. سئوليت در حقوق عرفي است كه نظريات مختلفي مانند تقصير، تضمين حق و خطر را با خود همراه داردم
فقها در مورد ضمان و مسئوليت جبران خسارت اعم از بدني و مالي، اولين و مهمترين معيار را قابليت 

باشد نه اين  آن قاعده ميدانند و اگر در قضاياي شخصيه، اختالف دارند، به عنوان مصداق  انتساب عرفي مي
در اين خصوص حتي فقيه استداللي مانند صاحب جواهر سعي دارد كه مفهوم . كه اختالف در معيار باشد

كه مصون از انتقاد  6قتل عمد و ترتّب قصاص را بر اساس مفهوم عرفي انتساب و احراز موضوع، تحليل كند
معيار آن نائل هستند و تساهل عرفي را در قتل عمد  برخي ديگر از فقها نبوده كه به نوعي تعبد در قتل و

                                                            
 عبد سبزوارى، سيد .»ما ال يتصور فيه موجب الضمان يكون الضمان لغوا حينئذ«؛ 201، ص 4 لد ، جالمفقه اإلمام الصادق عليه الس -5

است كه » موجبات الضمان«اساساً يكي از مباجث فقهي عنوان  ؛285 ، ص20 لد ج ، الحرام و الحالل بيان في األحكام مهذّباألعلى، 
، 43 ، ججواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،)صاحب الجواهر(ن باقر نجفيمحمد حسن ب .ذيل آن به عناوين مشخصي اشاره مي شود

مثل صاحب «ار بر مي گردد؟ برخي اين سوال را مطرح نموده اند كه آيا موجبات ضمان منحصر است يا به مالك ضرر و ضر ؛43 ص
أنّ القوانين الوضعية تكاد تُطبِق على ثبوت الضمان و الرياض يؤكّد على الضمان فيه بمالك اإلضرار الذي هو أوسع من عنوان اإلتالف، كما 

لزوم التعويض عن كلّ االضرار المادية التي لحقت بالغير بسبب الفعل الضار، فتنقيح أنّ موجب الضمان هل ينحصر في عنوان التلف و 
 .»مؤثّرة في موارد كثيرة من فقه المعامالت اإلتالف أو يعم تمام موارد اإلضرار أو اإلضرار المالي على األقلّ مسألة مهمة و خطيرة و

   .357 ، ص2 لد ، جقراءات فقهية معاصرة شاهرودى، سيد محمود هاشمى،
ولكن «: صاحب جواهر بعد از بحث از مباشرت و تسبيب و نقش آنها در قتل عمد و ضوابط نوعاً كشنده بودن و مانند آن، معتقد است -6

ها عرفت أن المدار علي صدق القتل عمداً، سواء مباشرة او تسبيباً بل لم نجد شيئاً منهما عنواناً في ذلك كما تري ال يرجع الي محصل بعد
جواهرالكالم في ، )صاحب الجواهر(محمد حسن بن باقر نجفي .»شيء من االدلة كما أن جملة مما ذكروه في السبب يعد مباشرة عرفاً

  .21، ص 42جلد، شرح شرايع االسالم
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گوياي ديگري از مفهوم قابليت انتساب  7اين سخن كه مسئوليت در فقه مبتني بر تقصير نيست .پذيرند نمي
   8.است كه قواعد اتالف، تسبيب و غرور و خسارات مالي و ديه و قصاص را تحت تأثير قرار داده است

  
  فاصل اعتماد و منطق عر - 2

انتظار از اشخاص در اجتماع، بايد در حدود توانايي و منطق عرفي قابل قبول باشد تا سبب حرج آنها    
اصل اعتماد يكي از پايه هاي مهم مسئوليت آنهاست و در صورت نقض اين اصل، بيگمان همچنين نشود؛ 

از شخص مي پردازد و  اين دو قاعده همراه و همزاد هم هستند كه يكي، به حمايت 9.بايد مسئول باشند
                                                            

  .113الي  111، صص بيمه و حقوق مسوويت مدنيوص رجوع شود به عبداهللا خدابخشي، در اين خص -7
 .70ص ، مدني مسئوليتجبران خسارت كارگران در نظام عبداهللا خدابخشي،  -8
دادياري دادسراي عمومي و انقال مشهد، مباني مسئوليت مدني، از  226شعبه  29/7/88مورخ  678-65قرار منع تعقيب شماره در  -9

با تصدي شخصي كه در زمان فعاليت  …عليه كارفرماي شركت ... قايآراجع به شكايت «: يماشاره قرار داده ا ، موردرا جمله اصل اعتماد
احتياطي يا ساير مظاهر تقصير در حين  شاكي، عامل اصلي حادثه ناشي از كار بوده است داير بر ايراد صدمه بدني غيرعمدي در نتيجه بي

اي افتاده و پاي وي  دارد كه هنگام كار كردن براي شركت مذكور به دليل قطع شدن برق محل، در چاله كه شاكي اظهار ميكار بدين شرح 
مسئوليت كنترل و نظارت محدوده ... دهد كه آقاي ابطان دادگستري و دادسرا نشان ميضتحقيقات بعمل آمده نزد . آسيب ديده است

بنابراين مطابق اصل انتقال مسئوليت و تعهدات ناشي از رعايت ضوابط عرفي و نظامات دولتي، در  دار بوده است و فعاليت شاكي را عهده
نظر به اينكه در حوادث ناشي از كار هر چند به جهت . خواهد بود احتياطي يا ديگر مصاديق تقصير، مسئول صورت حدوث هر نوع بي

آيد و  ساير مالحظات حقوقي و انساني، حمايت حقوقي از كارگر بعمل مي دشواري اثبات تقصير، حمايت از نيروي كار، رعايت انصاف و
قواعدي نزديك به نظريه خطر در مقابل انتفاع بر روابط كار حاكميت دارد اما اعمال و تطبيق اين قواعد تنها در حدود اصول كلي حقوقي 

كه زيربناي مسئوليت در فقه اماميه و  عمل به مسئولو قواعد منطقي مسئوليت و رعايت اصل اساسي قابليت اسناد عرفي يا انتساب 
آيد و تحميل مسئوليت، بدون در نظر گرفتن اين اصول، نظم قانوني را به هم زده و اهداف نظام  باشد بعمل مي حقوق موضوعه ايران مي

اشخاص در اجتماع ترين قواعد حقوقي كه مبناي تعهدات و حقوق  نظر به اينكه يكي از اساسيكند و  حقوقي را نقض مي
شود  باشد و معناي اين اصل آن است كه وضعيت ظاهري و آنچه بر آن تكيه مي شود اصل اعتماد به رويدادهاي گذشته مي مي

هاي عرفي و قانوني او خواهد بود و قصور  كند، ضابطه ارزيابي حدود تعهدات و مسئوليت و اعتماد شخص را به خود جلب مي
م رعايت ضوابط عرفي مذكور، در واقع معادل نقض اصل اعتماد بوده و نتايج عمل را متوجه بديهي و آشكار شخص در عد

هاي كارفرما يا هر شخص ديگر كه وظيفه كنترل و نظارت كارگر را  و نظر به اين كه در حقوق كار و تعيين مسئوليتكند  حق شخص مي
ديده، او را از دريافت خسارت و ادعاي حق محروم  سوي كارگر و زيان از (inexcusable)دار است، ارتكاب تقصير غيرقابل بخشايش  عهده
كند و حقوق تطبيقي كار در ساير كشورها نيز بر همين اساس استوار است و اين رويكرد نه تنها با اهداف حقوقي مطابقت دارد بلكه  مي

نمايند و تحميل مسئوليت را بدون رعايت قواعد  د ميرويكردهاي جديد در عرصه مسئوليت مانند نظريه كارايي اقتصادي نيز آن را تأيي
دانند و اين امر  هاي مختلف مانند استفاده از پوشش بيمه مسئوليت مي مباالتي به بهانه منطقي، سبب آسيب حقوقي و اقتصادي و شيوع بي

ر، شاكي مصدوم قريب چند ماه در كند و نظر به اين كه در پرونده حاض ضرورت محدود شدن مسئوليت را به مرزهاي منطقي ايجاب مي
گشت و قطع برق نيز به عنوان  كرد و متوجه مي كرده و كندن كانال مربوط به كار را ديده است و مي بايست به آن اعتماد مي محل كار مي

كارگر كننده آسيب  نيست و با فرض اين امر نيز توجيه عنه و شخص مسئول امري قهري قابل انتساب به مسؤوالن شركت مشتكي
باشد و كارگر مصدوم به محض قطع شدن برق بايد متوجه كانالي كه در طول چند ماه احداث شده و جزء الينفك كار بوده و ايجاد  نمي

بود و نظر به اينكه نظريه بازرس كار در خصوص ناهموار بودن  باشد مي آن، نه تنها مصداق تقصير نبوده بلكه بخشي از وظايف كارفرما مي
تواند مبين عدم  اند، نمي كار با توجه به توضيحات طرفين كه منظور از چاله و ناهمواري را همان كانال مورد نظر اعالم كردهسطح محل 

رعايت نظامات قانوني و نتيجتاً تحقق تقصير باشد و كارگر مصدوم، خود مي بايست متوجه كانال بوده و با سابقه چندماهه كه از احداث 
پيوست لذا دادياري با در نظر گرفتن جميع علل  اي به وقوع نمي كرد كه چنين حادثه نمود و طوري عمل مي عتماد ميكانال داشته به آن ا

داند و به  و اسباب موضوعي و حكمي حاكم بر دعوي مسئوليت حاضر، تحقق حادثه و ايجاد صدمه بدني را منتسب به خود شاكي مي
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در دعاوي مسئوليت مدني بايد بررسي نمود كه آيا انتظار انجام عمل يا ترك . ديگري، او را مسئول مي داند
آن، برحسب داللت عرف، منطقي است و همچنين بايد توجه نمود كه آيا ديگران به رفتار شخص اعتماد 

اند؟ يكي از علل محكوم نمودن بانك در دعاوي مورد نموده و تصور مشروع و قابل قبولي از رفتار او داشته 
پيدا مي كند و بانك بايد ، به شماره رمز دارنده كارت دسترسي بحث ما، اين است كه سارق با نصب دوربين

به نظر مي رسد نه رفتار بانك در اين زمينه سبب اعتماد مشتري شده است  !براي اين امر تدبيري بيانديشد
كان نصب دوربين، از سوي سارق يا هر فرد ديگر، اطمينان داده باشد و نه مي توان براي تا او را به عدم ام

 تمام دستگاه هاي خودپرداز بانك ها، مراقبتي بيشتر از حد عرفي داشت و بانك ها را مكلف به پيشگيري
بتوان كشف اگر شخصي از اين طريق، موفق به كشف رمز كارت ديگري شود و . انستدفراتر از توان متعارف 

 بود اما در وضعيت فعلي، چنينن تعهدي درمز را به بانك نسبت داد، مسئوليت مدني بانك امري بايسته خواه
  .   فاقد توجيه استاز سوي مشتري و چنان اعتمادي  از سوي بانك

  
  قاعده هشدار - 3
ي داده شود، ديگر نمي اگر هشدار الزم به افراد در زمينه ا 10»قد اعذر من حذر«براساس قاعده عقاليي    

هشدار بايد شرايطي داشته باشد؛ از . توان خسارت به بارآمده در محدوده هشدار را از هشداردهنده اخذ نمود
بايد متناسب با نوع خطر و محيط  وسايل هشدار دهنده مى؛ بايد قبل از وقوع حادثه داده شود اينكه مى جمله
رار داده باشد و ورود صدمه نبايد ناشى از اقدام عمدى هشدار هشدارگيرنده خود را در معرض خطر ق؛ باشند

                                                                                                                                                                                         
احتياطي  ن آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري به لحاظ عدم تحقق بيقانو 177استناد اصل برائت و بند الف ماده 

در جريان كار، قرار منع ... يا ديگر مظاهر تقصير از سوي شركت و كارفرما و شخص مستقيم در جريان كار و نيز به دليل عدم دخالت آقاي
س از ابالغ به شاكي قابل اعتراض در دادگاه عمومي جزايي مشهد مي قرار صادره ظرف ده روز پ. نمايد تعقيب صادر و اعالم مي

اين قرار در دادگاه عمومي جزايي مشهد تأييد شده ). شعبه ششم دادياري دادسراي عمومي و انقالب مشهد 86/403پرونده شماره (»باشد
 .236الي  234، صص همان .است
 كَانَ قَالَ ع اللَّه عبد أَبِي عنْ الْكنَاني الصباحِ أَبِي عنْ الْفُضَيلِ بنُ محمد روى«: اشده اين مضمون مي ببروايتي كه پايه اين قاعده است  -10

 الرَّامي فَأَقَام ع الْمؤْمنينَ أَميرِ إِلَى ذَلك رُفعفَ صاحبِه رباعيةَ فَدقَّ بِخَطَرِه  أَحدهم فَرَمى لَهم بِأَخْطَارٍ يلْعبونَ ع الْمؤْمنينَ أَميرِ زمنِ في صبيانٌ
 من، )صدوق شيخ(على بن بابويه قمى، محمد ابن. »حذَّر منْ أَعذَر قَد قَالَ ثُم الْقصاص عنْه ع الْمؤْمنينَ أَميرُ فَدرأَ حذَارِ قَالَ قَد بِأَنَّه الْبينَةَ

 السالم عليه صادق امام: گويد كنانى الصباح ابو« ؛462، ص2 لد، جعلل الشرائع همو، ؛103 و 102صص  ،4 لد ج ،يهالفق يحضره ال
 در و زدند، مي باخته بازى شخص بر بسته گره ىهاي دستمال با و بودند بازى مشغول كودكانى السالم عليه المؤمنين امير زمان در: فرمود
 عليه المؤمنين امير نزد افتاد، او پيشين دندانهاى از يكى و كوبيد ديگرى دهان به كرده گره دستمال مانه با كودكان از يكى حال اين

 رد او از را قصاص السالم عليه مؤمنان امير! شو دور شو، دور: گفتم من كه كرد بينه اقامه بود زده كه كس آن آمدند، حكومت به السالم
ترجمه من ال يحضره ، على اكبر،  غفارى. »است آورده را خود عذر رويد، كنار و بپرهيزد باشد گفته قبال كه كس هر: فرمود سپس و كرد

اين « . استفاده شده است كه فرقي در معني ندارد» قد عذر من حذر«از عبارت بجنوردى، قواعد فقهيه  ؛ در كتاب468 ص ،5 لد ج ،الفقيه
جام كارى، سايرين را از وجود خطرى كه ممكن است آنان را دچار خسارت مادى يا جانى روايت داللت دارد بر اينكه اگر فرد در مقام ان

هشدار با وصف اطالع، خود را در معرض خطر قرار دهد؛ هشدار دهنده  ةنمايد، آگاه كند و به نحو مقتضى هشدار دهد و دريافت كنند
  .163 ، ص1 لد ج، قواعد فقهيهبجنوردى، سيد محمد، . »اشدب د و تحت شرايطى از مسئوليت مدنى و كيفرى مبرى مىمعذور خواهد بو
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در مورد كارت هاي بانكي، به دارنده هشدار كافي داده مي شود تا مراقب رمز كارت باشد، . دهنده باشد
ان تحويل حتي در زم... اي غير افشا نكند و رمزهاي قابل فهم مانند سال تولد را استفاده نكند، رمز خود را بر

با اين بيان اگر به هر دليل اين . نيز نوشته اي باالي شماره رمز وجود دارد كه هشدار تلقي مي شود كارت
رمز فاش شود، چرا بانك مسئول جبران وجوهي باشد كه از حساب دارنده خارج شده است؟ حتي اگر فرض 

ديد به دست آورده باشند براي مثال كارت و رمز او را با ته ،شود كه دارنده كارت هيچ قصوري نداشته باشد
، در اختيار شخصي قرار گيرد، باز هم نمي توان خسارت را به بانك متنسب يا به دليل مفقود شدن كارت

بي گمان اين انتظار مشتري كه با وجود كارت و عدم افشاي رمز، نبايد وجوهي از حساب او خارج . نمود
د دسترسي به رمز دارنده حساب غير ايمن باشد اما شود، منطقي و به حق است و سيستم بانكي نبايد در مور

. اگر رمز، به داليل خارجي كه بيان شد، فاش گردد هيچ توجيهي براي مسئوليت بانك وجود نخواهد داشت
اين تعهدات از نوع . بانك سيستم را ايمن نمايد و مشتري رمز را حفظ كند: اين تعهدات در مقابل يكديگرند

    . مشتري در هر حال ضامن رمز و بانك نيز ضامن سيستم مي باشدو  هستند »تعهد به نتيجه«
  
  ماهيت سپرده ها و تعهد بانك -4
آنچه  ن،در اين ميا 11.يت حقوقي سپرده هاي بانكي، بحث هاي مفيدي مطرح شده استدر خصوص ماه   

به ها  سپردهاز انواع  برخيك در مورد اعاده وجه ، تعهد به نتيجه بانبه مسئوليت مدني بانك مربوط مي شود
تعدي و تفريط ضامن تنها در صورت امين دانست و  نمي توان بانك رادر سيستم بانكي  12.مي باشدمشتري 

هيچ عذر و بهانه اي را نمي  و بانك در هر حال بايد وجهي را كه در يافت داشته مسترد نمايد. تلقي نمود
امانت بودن وجوه، تعهدي بيشتر از توان بانك عهده آن  همچنين نمي توان با ادعاي .توان متوجه بانك نمود

در دعاوي مورد . قرار داد و اماني بودن تصرف بانك هرگز به معني مسئوليت در قبال افشاي رمز كارت نيست
بحث، اين تعهد از سوي بانك نقض نشده است زيرا وجوه، به دليل انتساب عمل به دارنده حساب، از بانك 

                                                            
  .76الي  72صص  ،وثيقه هاي دين –عقود اذني  ، جلد دوم،حقوق مدنيكاتوزيان، دكتر ناصر،  -11
ول به قب توانند، تحت هر يك از عناوين ذيل ها مي بانك«: آمده است 8/6/1362 )بهره (ون عمليات بانكي بدون ربا قان  3ماده در  -12

اين  4؛ در ماده »دار گذاري مدت هاي سرمايه سپرده - ب  ؛انداز پس -2 .جاري - 1 :الحسنه هاي قرض سپرده -الف  :سپرده مبادرت نمايند
هاي  توانند اصل سپرده باشند و مي مي) انداز و جاري پس (الحسنه  هاي قرض بانكها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده«: قانون نيز مي خوانيم

اين امر با ماهيت عمليات . بدين سان بانك در مورد اصل تمام سپرده ها تعهد ندارد. »را تعهد و يا بيمه نمايند  دار گذاري مدت هسرماي
قانون مدني در اين مورد بيان مي  560الي  558مواد . ضامن نمي باشد) بانك(بانكي در قالب مضاربه سازگار است زيرا در مضاربه، عامل 

باطل است مگراينكه  عقد تجارت متوجه مالك نخواهدشد خسارات حاصله از يا و ط شودكه مضارب ضامن سرمايه خواهدبوداگرشر«: دارند
حساب به  درحساب جاري يا« ؛»به مالك تمليك كند تلف مجاناً خسارت يا به مقدار مال خود كه مضارب از لزوم شرط شده باشد بطور

 مذكور آنكه فوقاً از به غير« ؛»اده قبل احكام مضاربه جاري وحق المضاربه به آن تعلق بگيردرعايت شرط قسمت اخيرم مدت ممكن است با
سپرده هاي مدت دار با مضاربه قابل تطبيق است اما قانون . »مضاربه تابع شرايط ومقرراتي است كه بموجب عقدبين طرفين مقرراست شد

از حيث تعهد بانك بين آنها،  ،ه است، در حالي كه قانون عمليات بانكي بدون رباهمانند مدت دار تلقي نمود نيز رده هاي جاري راپمدني س
    .فرق گذاشته است
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بانك كارتي را به دارنده تحويل مي دهد كه داراي . انك در حالت انفعال قرار داشته استد و بخارج شده ان
سيستم بانكي هويت را . رمز ويژه اي است و تا آن رمز فاش نشود نمي توان وجهي را از حساب برداشت نمود

ته باشد مي شناسايي نمي كند و هر كس كه به عابر بانك رجوع نمايد يا به شبكه اينترنت دسترسي داش
با اين بيان نقض تعهدي را نمي . تواند رمز را در اختيار سيستم قرار دهد و وجوه را برداشت يا منتقل نمايد

    .توان از سوي بانك تصور نمود
  
  مسئوليت تضامني شبكه بانكي - 5
ه شبكه موسوم ب 13تسهيل دسترسي افراد به عابر بانك هاي مختلف و انتقال وجه،بانك ها براي    
بر بانكي كه در دسترس دارد، عمليات حساب را طراحي نموده اند كه هركس مي تواند از هر عا 14»شتاب«

اين امر تنها به سود مشتري نيست بلكه تمام بانك هاي عضو اين شبكه نيز سود مي برند . خود را انجام دهد
، يكي از اين لوازم. پذيرا باشند ابايد لوازم آن ر 15»من له الغنم فعليه الغيم«و بنابراين به حكم قاعده 

                                                            
تسهيل در امور پرداختها و دريافتها و مبادالت و معامالت و «، 8/6/1362 )بهره (عمليات بانكي بدون ربا  قانون 1ماده  5براساس بند  -13

 .برشمرده شده است نظام بانكي اهداف، از جمله »شود انك گذاشته ميساير خدماتي كه به موجب قانون بر عهده ب
قضايي و مفاد اين سيستم داراي آثار متعدد حقوقي است؛ از جمله در بحث صالحيت مراجع  ؛»تبادل اطالعات بين بانكي هشبك« -14

در رويه متداول سيستم «: اشاره داشت 21/7/1383ـ669اي وحدت رويه قضايي شماره مي توان به ر قانون آيين دادرسي مدني 13ماده 
بنابراين . يكپارچه بانكها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه عالوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد

ه، بزه صدور چك بالمحل الي در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك مرجوع
نظر به اينكه چك «: نيز آمده است 23/3/1385ـ      688؛ در راي شماره »...محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي خواهد بود

 2ماده 8قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند  314با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در  قانون آيين 13قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صالحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 

قانون  310در ماده» محال عليه«اينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب ه نظر ب. رود امور مدني به شمار مي
باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء  قانون مدني حاكم بر آن مي 724نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده تجارت 

تواند تخيـيراً به دادگاه محل وقوع  ترديد دارنده چك مي توانـد باشد، بي الـذكر مي مسبوق 13اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده
يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي  عقد يا قرارداد

دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت  قانون آيين 11صالحيت نسبي موضوع ماده
دادرسي دادگاههاي  قانون آيين 26ب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاههاي ياد شده توجهاً به ماده با وصف مرات. خوانده مراجعه كند

، تعهد صادر كننده و »شتاب«با اين بيان، در شبكه . »...عمومي و انقالب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صالحيت خواهد كرد
ست و به خواهان اجازه مي دهد در هر بانكي كه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت ساير مسئوالن چك در تمام كشور قابل تصور ا

  .شود، دعواي خود را طرح نمايد
نيز معرفي مي گردد يكي از مظاهر طبيعي » الخراج بالضمان«و » الغنم بالغرم«كه با عناويني مانند » من له الغنم فعليه الغرم«قاعده  -  15

سود و زيان به عنوان  دو كفه تعادل، بايد با هم باشند و اينكه شخص در قبال سودآوري . د تلقي مي گرددروابط اجتماعي و حقوقي افرا
اين قاعده براي بيان همين انتظار مشروع بكار مي . كار خود، زيان هاي آن را بر ديگري تحميل نمايد دور از انتظار مشروع همگان است

اين قاعده بيان مي دارد كه بين خسارت و فايده مالزمه وجود دارد يعني هركس . رش استرود و در نظام هاي مختلف حقوقي مورد پذي
» الخراج بالضمان«و » درك«و » نماء«از اين قاعده به مالزمه بين . كه شرعًا فوايدي مالي را مي برد، خسارات آن مال را نيز عهده دار است

اين قاعده در مورد تمام معامالت صحيح اعمال مي شود . بير مختلف مي باشنددر هرحال معني يكي است هرچند تعا. نيز تعبير مي شود
ء على نفسه و تقبله له مع إمضاء  فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشي« .همانطور كه شيخ مرتضي انصاري به آن اشاره دارد
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و مشتري است؛ به اين معني كه در صورت قصور يكي از بانك ها در مسئوليت تضامني در برابر شبكه 
طراحي سيستم ايمن خود و دسترسي غيرقانوني به حساب افراد، همه بايد پاسخگو باشند و تنها پس از 

ي كه سبب اصلي بوده است رجوع نمايند و آنچه را به جبران خسارت مشتري، براساس قواعد عمومي به بانك
به عبارت ديگر رابطه بانك ها با مشتري، مسئوليت تضامني . مشتري داده اند، از بانك مسبب دريافت دارند

باشند كه در اين » مسئول«و ديگران » مديون«است اما در رابطه خود بانك ها، ممكن است نتها يكي، 
مانند اين بحث در . به مديون رجوع كند و دين پرداخت شده را از او دريافت داردموارد، مسئول مي تواند 

نيز وجود دارد و بنابراين دفاع بانك ها به ...ناد بازرگاني و اس در ، مسئوليت تضامنيغاصبين تعاقب ايادي
علق به است و صرف برداشت از عابر بانكي كه مت» الف«اينكه وجوه برداشت شده مربوط به حساب بانك 

را مسئول كند، پذيرفته نيست؛ اما نكته قابل ذكر اين است كه » ب«است، نمي تواند بانك » ب«بانك 
» شتاب«مسئوليت بانك ها به صورت بالقوه است نه بالفعل، به اين معني كه هرچند تمام بانك هاي عضو 

. حساب متعلق به آنها باشدمسئول هستند اما به شرطي كه يا از عابر بانك آنها برداشت شده باشد يا 
در » عضويت«نشده باشد مسئول نيست زيرا داشت عضو است اما از عابر بانك آن بر كه» ج«بنابراين بانك 

از سيستم غير ايمن و مشاركت برداشت وجه » تسهيل«نيست بلكه » سبب«اين شبكه بانكي به خودي خود 
  .  خسارت است» سبب« در چنين سيستمي،

  

                                                                                                                                                                                         
ا معامالت فاسد و غصب از نطاق آن خارجند؛ بنابراين نظر عامه ام ؛398، ص 1 ، جلد كتاب المكاسبشيخ مرتضي انصاري، . »الشارع له

و عليه ال «. در مورد عدم مسئوليت غاصب نسبت به منافع مال، به اين دليل كه ضمان مالي نسبت به عين مال را دارد، صحيح نمي باشد
اها من المال المغصوب، ألنّ غرامة المال عليه فتكون أنّ الغاصب ال يكون ضامنا بالنسبة إلى المنافع التي استوف: أصل لما نقل عن العامة

في العين (فائدته له على أساس القاعدة، و ذلك ألنّ في تلك الموارد كان جميع التصرفات بال مسوغ شرعا و كان المتصرّف بإزاء كلّ تصرف 
برخي از فقها به عنوان  ؛284، ص ة فقهيةمائة قاعد مصطفوى، سيد محمد كاظم، .»ضامنا قطعا على أساس قاعدة اإلتالف) و المنفعة

يعني يكون . و كذلك العكس و من عليه الغرم فله الغنم. من له الغنم فعليه الغرم: القاعدة العقلية القائلة«: قاعده اي عقلي ياد نموده اند
منها عدد من موارد كتاب . في الفقه كثيرا الخسران على الذي يكون قابال للربح و يكون الربح للذي يكون قابال للخسران و هذه قاعدة مطبقة

ما وراء  ،صدر، سيد محمد .»اإلرث نفسه، كإرث ضامن الجريرة فإن له الغنم و هو الربح باإلرث و عليه الغرم و هو الخسران بضمان الجريرة
سيره عقاليي را مبناي اين  ؛ همچنين 235، ص 2 ، جلد مستند تحرير الوسيلةخمينى، سيد مصطفى موسوى، ؛  258، ص 8 ، جلد الفقه

، و هي كبرى كلّية مرتكزة في أذهان أهل العرف العام و منشؤه السيرة المستقرّة بين »من له الغنم فعليه الغُرم«قاعدة «. قاعده مي دانند
دليل  ،اكبر مازندرانى، على سيفى .»العقالء على ضمان جميع الشركاء ذوي النفع في النفقات المبذولة لجهة االسترباح في التجارات الرابحة

إذا كانت التجارة رابحة، فمقتضى اإلنصاف و سيرة «: ؛ همچنين در مورد مضاربه گفته شده است كه 195، ص المضاربة -تحرير الوسيلة 
فإنّها » فعليه الغرممن له الغنم «: العقالء أخذ نفقة العمل من مجموع مال القراض و الربح قبل تفكيكه و تقسيمه، و هو أيضاً مقتضى قاعدة

و من هنا يكون مفاد النص . نصف الربح، فعليه نفقة التجارة أيضاً -كالمالك -و لما كان للعامل أيضاً. صارت كالسيرة االرتكازية بين العقالء
ة رابحة، فال غنم للعامل حينئذ و هذا بخالف ما لو لم تكن التجار. »من له الغنم فعليه الغرم«و هي قاعدة . الوارد في المقام بمقتضى القاعدة

در مورد مخارج عقد مساقات بيان  .؛ اين قاعده را بين فقها مسلم مي دانند216ص  همان،. »حتّى يتحمل ما أنفقه في سبيل تحصيله
كر ما يكون على كلّ منهما ء على العامل و المالك فهو المتّبع، و إلَّا فال بد من ذ األقوى أنه إن كان هناك انصراف في كون شي«: داشته اند
عليهما معاً، ألنّ المال مشترك بينهما فيكون ما يتوقف عليه تحصيله عليهما للقاعدة ) المصرف(و مع اإلطالق و عدم الغرر يكون . رفعاً للغرر
  . 351، ص فقه المعامالت مصطفوى، سيد محمد كاظم، .»من له الغنم فعليه الغرم، المسلمة عند الفقهاء: المتقدمة
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  ت قراردادي و قهريمسئوليجمع  -6
بانك قابل رجوع به با  يا هر شخصي كه بدون اجازه حساب ديگري را متصرف شده است رجوع به سارق   

اين . و منافاتي بين آن دو نيست قهري است مسئوليت آن شخصو  ت زيرا مسئوليت بانك قرارداديجمع اس
زيرا در حالت  16با يك شخص استدر رابطه » مسئوليت قراردادي و قهريجمع «بحث متفاوت از بحث 

موضوع بحث مي باشد و مسأله اين است ) قراردادي و قهري(اخير، يك مسئول وجود دارد و دو مسئوليت 
كه آيا مي توان به عامل خسارت كه شخص معيني است، از دو جهت رجوع داشت؟ در حالي كه در بحث ما 

و هركدام با مسئوليتي مستقل بررسي مي  )ديگربانك يا بانك ها و شخص ( مسئول وجود دارديا چند دو 
تواند به اين  اگر سيستم بانكي باعث خروج وجوه از حساب مشتري شود و بانك مسئول باشد، نمي. شوند

و با وجود اين  جوع داشتت حساب، دستگير شده و بايد به او رارق يا عامل برداشدفاع متوسل شود كه س
طه بانك را ببانك است نمي رسد يا اساساً دخالت آن شخص، را شخص كه مباشر است نوبت به سبب كه

هر . و با قرارداد بانك و ماهيت تعهد آن منافات دارد طرح چنين دفاعي پذيرفته نيست !قطع نموده است
كدام از اين مسئوالن در حدود تعهد خود بايد پاسخگو باشند و بانك مي تواند پس از پرداخت خسارت 

  . دريافت دارداز او را  مبلغ پرداختيلي رجوع نمايد و به عامل اص ،مشتري
  
  جعل كارت -7
چنين . به طور عمده براي برداشت وجه از حساب بانكي ديگران، اقدام به ساختن كارت تقلبي مي شود   

كاري دشواري چنداني ندارد و ممكن است در مقام دفاع از مسئوليت بانك گفته شود كه بانك بايد به نحوي 
يا دستگاه هاي خودپرداز يا عابر بانك ها به جعلي كارت را طراحي نمايد كه امكان جعل آن ميسر نباشد اين 

در غير اين صورت از تعهد بودن كارت حساس باشند و به محض استفاده امكان برداشت را سلب نمايند، 
اما اين نظر نيز قانع . شد، تخطي نموده و بايد مسئول بايا دستگاه ها ضمني خود مبني بر ايمن بودن كارت

چنين تعهدي كه دستگاه ها با رسيدن كارت تقلبي از اشد زيرا همه چيز قابل جعل است و كننده نمي ب
با فرض ، با توجه به استفاده جاعلين از فنون مختلف ممكن نيست؛ ضمن اينكه پاسخ گويي امتناع نمايند

. رمز فاش نشود چنين برداشتي ممكن نخواهد بود بلكه تانيست  »تمام سبب« ،جعل كارت ،نيز بانك تعهد
 اوفاش نشود با كارت تقلبي نمي توان وجوهي را از حساب  كارت حقيقي به عبارت ديگر اگر رمز دارنده

كسي ن باشد، تا از جعل مصو مي شود بسيار با اينكه در طراحي آن دقت ورد اسكناس نيزدر م .خارج نمود
، چاپ كرده استرا كه اسكناس جاعل را سبب مي دانند نه بانكي مي دهد و به مسئوليت بانك مركزي نظر ن

جزء «است اما در مورد خروج وجه از حساب، جعل،  »تمام سبب«در حالي كه در مورد اسكناس، جعل، 

                                                            
  .138الي  128صص ، مدني مسئوليت، جلد اول ،)قهريضمان(از قرارداد  خارجالزامهاي، مدنيحقوق، دكترناصر، كاتوزيان -16
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و اگر به مسئوليت بانك در فرض خود نظر دهيم بايد به طريق اولي بانك مركزي را بابت  مي باشد »سبب
  17!مسئول قلمداد نماييم اسكناس جعلي

  
  سپرده بيمهتعهد بانك به تهيه  - 8
: براي جلب اعتماد صاحبان حساب مدت دار مقرر مي دارد )بهره (ون عمليات بانكي بدون ربا قان 4ماده     
ند ببا  »اختيار«اين . »نمايند بيمهرا تعهد و يا   دار گذاري مدت هاي سرمايه توانند اصل سپرده مي... ها  بانك«
مصوب  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 10ماده  »ط«

منظور حفظ اعتماد  به«: كه آمده است پيش رفته و »تكليف«تغيير ماهيت داده و به سمت  11/6/1383
دارايي مكلف است تا پايان  وزارت امور اقتصادي و. شود مي  ايجاد ها بيمه سپردهنظام بانكي، نظام   عمومي به

بيمه «بيمه سپرده، هم قابل تحليل به  .»اقدامات قانوني الزم را معمول دارد  سال اول برنامه چهارم،
حساب را در قبال » موجودي«؛ اگر منظور اين باشد كه بانك »بيمه اموال«است و هم به بيمه » مسئوليت

ا مشتري دارد، بيمه كند تا پس از شكست در مسير قرارداد فعاليت خود در امر مضاربه يا هر قراردادي كه ب
را از بيمه مطالبه نمايند، با بيمه اموال منطبق است زيرا » عدم سود«يا » اصل وجه«ر بودن آن، آويا غير سود

گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي  بيمه« 7/2/1316قانون بيمه  5ماده  طبق 
در اين . »طرف صاحب مال داشته باشد  مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آن را از صاحب

حساب نيز مي باشد؛ اما ممكن است بانك در قبال اين وجه به  مورد بانك نمايندگي دارد و به سود صاحب
. مشتري دانستداليل مختلف، مسئول باشد كه مي توان يكي از مصاديق آن را خروج غيرقانوني از حساب 

امروزه در نظام  18.خود را پوشش مي دهد» مسئوليت«را بيمه نمي كند بلكه » موجودي«در اين مورد بانك 
كه خود را از بسياري از دشواري هاي تئوري تقصير » مسئوليت نوعي«هاي مسئوليت مدني يكي از مباني 

                                                            
حداكثر استفاده از فنون روز دنيا «در مورد اسكناس، بانك مركزي تعهد دارد كه  الفارق باشد زيرا مع ،ممكن است قياس اين دو مورد -17

به بايد اوالً بانك ها ، به كار ببندد ولي ديگر قادر به جلو گيري از گردش اسكناس مجعول نيست در حالي كه »كن شدن جعلرا براي نامم
 باشند؛ ثانياً سيستم و دستگاه داشته» حداكثر استفاده از فنون روز دنيا را براي ناممكن شدن جعل«چاپ كارت هايي اقدام نمايند كه 

يك از اين دستگاه ها، امكان  هركارت تقلبي به  به محض ورود طراحي نمايند كه ك ها و مانند آن را به گونه ايهاي كارت خوان، عابر بان
بانك ها به دليل كوتاهي در طراحي سيستم مذكور . و اين تعهدي است كه در مورد بانك مركزي تصور نمي شود پردازش را نداشته باشد

به اهداف خود برسد و كوتاهي دارنده حقيقي كارت نيز مانع از مسئوليت بانك نمي شود نهايت  به دارنده كارت جعلي اجازه مي دهند كه
گفت كه بانك مركزي  نمي باشد بايد نيز قوتدر پاسخ به اين استدالل كه خالي از  .آنكه خسارت مرهون دو سبب است و بايد تقسيم شود

و اگر در اين امر كوتاهي نمود يا اساساً راهكاري براي تمايز اسكناس مجعول  نيز مي تواند راه هاي تشخيص اسكناس مجعول را نشان دهد
  .مسئول باشد و واقعي نداشت،

 ،دكتر ناصر و ايزانلو، دكتر محسن ،كاتوزيان :رجوع شود به ،براي مالحظه توصيف قرارداد بيمه و اثر آن در تشخيص روابط طرفين -18
: ؛ براي بررسي بيشتر مفهوم و آثار بيمه سپرده، رجوع شود به28الي  24صص ، دنيبيمه مسووليت م، جلد سوم، مسووليت مدني

، 43بيمه مركزي ايران، شماره  ترجمه ناهيد دوستي، آزاده محمدزاده، سيد امير حسين شجاعي،نشريه گزارش موردي، ، بيمه سپرده
1388.  
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ين مسئوليت نوعي و بيمه رابطه مستقيم است به نحوي كه در برخي از نظام ها ب» بيمه«دور مي كند، وجود 
، هم مسئوليت نوعي را استخراج نموده اند و هم اين تعهد را براي »تعهد به بيمه«دادگاه ها از . وجود دارد

مسئوليت نوعي به اين صورت است كه » استخراج« .مسئوليت مدني مورد استفاده بسيار قرار مي دهند
ل بر وجود مسئوليت مي داند زيرا معتقدند كه هر كجا چنين مسئوليت دادگاه، تعهد به بيمه نمودن را دلي

با اين بيان ممكن است گفته شود . سخت گيرانه باشد، قانون تكليف تهيه پوشش بيمه اي مقرر داشته است
 دارد و ، آن هم به صورت نوعيكه وقتي بيمه سپرده در قوانين مطرح شده است داللت بر مسئوليت بانك

لذا بانك بايد از عهده جبران  موارد اين مسئوليت، خروج غيرقانوني وجه از حساب مي باشد يكي از چون
زيان كرده است و نمي تواند در مقابل مشتري عذر  از تهيه بيمه خودداري نمايد، اگر بانك. خسارت برآيد

امروزه . قرار دهد آورد؛ همچنين مشتري مي تواند بانك را به دليل عدم تهيه بيمه سپرده، طرف دعوي مدني
اري به جهت قصور در تهيه بيمه مطرح مي شود كه نسبت به اصل مسئوليت مدني نيز حالت دعاوي بسي

استقالل دارند، به اين معني كه حتي اگر شخص از نظر حقوقي، حق قابل مطالبه اي نداشته باشد اما در 
بيمه و محروم  به دليلي كوتاهي در تهيه رد،صورت بيمه شدن مي توانست از محل بيمه مبالغي را دريافت دا

  19.شدن از اين منبع مطمئن، مي تواند عليه شخصي كه تكليف بيمه نمودن را داشته است، طرح دعوي كند

                                                            
ث نظامها، حواددر بسياري. استوجود نداشته بر آن سابق كه شده مسئوليتاز دعاويخاصيظهور انواع ، سببمدني مسئوليت بيمه -19

از تخلفاجرايت و ضماناستقانونيمسئوليت، امرينمودنبيمهتعهد به. قراردارنداجباريبيمهپوششتوليدي، تحت، كار و مؤسساترانندگي
نمودننتيجتاً محروم  خود ونكردنبيمهدليلبهحادثهمسئولعليهتوانيا مياما آ. باشدميو نظاير آننقديجريمهتعهد، در مواردياينم انجا
 در .اندشده اقامه نمودن بيمه قصور در تكليفبراساس مسئوليت مدنيدعاوي مواردي در درآمريكا نمود؟دعوي، اقامهآناز امتيازاتديدهزيان
م ، عضو تيخواهانكهايمدرسهعليهفوتبال از مسابقهي اشات نصدمل ليه به دك }Wicina.V. Strecker [1987]{يدعاون از اي يكي
اع امتنسود خواهانبه، از صدور حكمواردهو زيان) كردنه نبيم(خواندهفعلتركميانسببيترابطهفقداندليلبه، دادگاهگرديدح بود طرآن 
ر د؛ 44و  43صص  نيا،آقاييدكترحسين ، ترجمهدر ورزشمدنيورزشها، مسؤوليتحقوقيمبانيجونيور، جامپيون تي،. والتر. نمود

دادگاه  14شعبه  82/1073موضوع پرونده شماره  29/6/83 -760در دادنامه شماره . رويه قضايي ايران نيز از اين دعاوي ديده شده است
و شركت توليد اتومبيل سايپا و بيمه مركزي ...  طرفيت آقايه ب... و خانم ... در خصوص دادخواست آقاي«: عمومي اصفهان آمده است

دادگاه عمومي اصفهان بابت ايراد صدمات  42شعبه  4/3/82-596هاي شماره درصد ديه كامل طبق دادنامه 61/47ايران دائر بر مطالبه 
از نمايندگي  24/1/81در تاريخ ... ه شمارهبدين توضيح كه چون خودرو نيسان ب... وارده ناشي از تصادف با موتورسيكلت سوار با راكبي

مجاز شركت سايپا، خوانده رديف دوم، خريداري نموده است و كليه وجوه از جمله حق بيمه شخص ثالث دريافت گرديده وليكن در تاريخ 
نمودن، مطالبه نموده  تصادف نموده به لحاظ تأخير در بيمه 31/1/81خودرو تحت پوشش بيمه قرار گرفته است و چون در تاريخ  9/2/81

فروش تعهدي بر بيمه نمودن خودرو مشاهده نگرديد و بر فرض تعهدي از ناحيه شركت سايپا مبني بر بيمه است هر چند در قرارداد پيش
ي نمودن خودرو نيسان صورت گرفته باشد و خواندگان رديف اول و دوم قصور در بيمه نمودن خودرو نموده باشند ليكن دادنامه استناد

قانون بيمه اجباري مسؤوليت دارندگان وسايل نقليه و  7داللت بر تقصير راننده نيسان در وقوع تصادف دارد ثانياً مالك و راننده طبق ماده 
 اند و خواهانها با علم بر بيمه نبودن خودرونامه نبودهه نامه اجرايي بيمه شخص ثالث مجاز با رانندگي با خودرو فاقد بيمآيين 17ماده 

رسد خساراتي از جمله توقف خودرو و عدم مي اند اين گونه خسارات قابليت مطالبه را ندارد و به نظر مبادرت به رانندگي با آن نموده
حق بودن باشد و اين هم قابل تأمل ميباشد لذا دعوي به لحاظ عدم احراز ذياستفاده از آن به لحاظ بيمه نمودن آن قابل مطالبه مي

در  اين. »نمايدقانون آيين دادرسي مدني حكم به بيحقي خواهانها صادر و اعالم مي 197وجه تشخيص و مستنداً به ماده خواهانها غيرم
گردد و ميخسارتجبرانه ب خوانده محكوم }Larson. V. Independent School Dist [1979]{ديگر،ي در دعواي كه استي حال

مدير يا مديران «آمده است كه ) 11/3/1376(الحاقي به قانون تملك آپارتمانها  14در ماده . گر بوديكدي شبيه فوق دعاوي وضعيت البته
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 در حقوق ما نمي تواند توجيهبايد گفت كه اين مبنا مهمي كه در بحث بيمه وجود دارد، با وجود مباني    
فقهي ضمان در  مبانيسابقه تاريخي مسئوليت مدني و با وجود  -1: مناسبي براي مسئوليت بانك باشد

مسئوليت نوعي، چندان مورد توجه قرار نمي گيرد و بعيد است دادگاهي براساس آن تصميم حقوق ما، 
در مورد رابطه بيمه اجباري و مسئوليت نوعي و اينكه با وجود بيمه اجباري، به آساني مي  -2گيري كند؛ 

مقايسه  ها ق مسئوليت نوعي داد، نمي توان نظام حقوقي ايران را با برخي ديگر از نظامتوان حكم به تحق
با وجود اين كه حوادث رانندگي، توليد محصوالت صنعتي معيوب، تخلفات پزشكي، حوادث اتمي، «. نمود

حت پوشش هاي حقوقي ت حوادث ناشي از بكارگيري سالح گرم، حوادث كار و موارد ديگر، در بسياري از نظام
هاي نوعي در صدد كنار نهادن تقصير از حيث ثبوت  هاي اجباري مسئوليت قرار دارند و اينكه مسئوليت بيمه

باشند اما اين حركت هنوز تثبيت نشده  مي) مسئوليت مبتني بر اماره تقصير(يا اثبات ) مسئوليت محض(
سنتي خود عدول نكرده و تنها با  هايي هستند كه در تحليل مسئوليت مدني، از طريق است و هنوز نظام

گيري در زمينه رفتار معقول و متعارف اشخاص، دامنه تخطي و  گسترش سطح استانداردهاي ايمني و سخت
اند بدون اين كه از لحاظ نظري و عملي، با مسئوليت نوعي آشتي برقرار نموده  قصور آنها را گسترش داده

دارد؛ از حوادث رانندگي كه در رأس خطرات هستند تا  همين وضعيت در حقوق ايران هم وجود 20.باشند
و استفاده از سالح گرم و ) جز در مورد عدم برائت كه آن هم به جهت اتالف مستقيم است(مسئوليت پزشك 

شويم و البته از حيث  ديگر موارد كه بررسي نماييم متوجه كنار نهادن يا محدود شدن مسئوليت نوعي مي
شود به اين معني كه به جهت كثرت مقررات ايمني و محصور شدن  يت نيز كمتر ميعملي، موارد عدم مسئول

شود و اين وضعيت، به ويژه در حوادث رانندگي به روشني  اشخاص در آنها، هر تخطي، سبب مسئوليت مي
قابل لمس است و براي مثال بسيار نادر است كه عابر پياده مصدوم، خسارت را به جهت قصور خود متحمل 

قلمداد شده و اثبات آن نيز به همت بيمه مسئوليت آسانتر شده است  و معموالً راننده اتومبيل، مسئول شود
داند كه بيمه مسئوليت، خسارت را  زيرا راننده نيز نفعي در تالش براي اثبات تقصير عابر پياده ندارد و مي

حوادث ناشي از . اجباري نشده است از نظر حوادث پزشكي نيز در ايران هنوز بيمه مسئوليت. كند جبران مي
توليد محصوالت صنعتي و بكارگيري سالح گرم و مانند آن نيز همين وضع را دارند و در هنگام تحليل مسأله 

احتياطي است و دكترين حقوقي هم  مسئوليت و بررسي اركان آن، رويه قضايي بدنبال احراز قصور و انواع بي

                                                                                                                                                                                         
در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزي، مدير يا مديران ... مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش سوزي بيمه نمايند 

ت به دليل كوتاهي در اخذ پوشش بيمه است و در جايي اعمال مي گردد كه آتش اين مسئولي. »مسئول جبران خسارت وارده مي باشند
  .سوري به شخص يا اشخاصي منتسب نباشد در غير اين صورت، همان اشخاص مسئول هستند

عبداهللا  :ايمني رجوع شود به يبراي مالحظه تأثير اوضاع و احوال خارج از قواعد مسئوليت مدني مانند بيمه در گسترش استانداردها -20
  .119الي  85،  صص مدني بيمه و حقوق مسئوليتخدابخشي، 
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توان مصادره به  مورد حوادث كار نيز چون اين مسأله، عين نزاع است و نميدر  21.اند نظر مخالف ارائه ننموده
بدين سان .. . مطلوب نمود، امكان ارتباط ميان مسئوليت نوعي و اجباري شدن بيمه، در اين مقام وجود ندارد

دن آن توان در سطح كلي و از مفهوم اجباري بودن بيمه، به مبناي مسئوليت و نوعي بو در حقوق ايران، نمي
هاي اجباري، وجود ندارد و  اي در اين خصوص، به عنوان قاعده عمومي حاكم بر بيمه حكم داد و هيچ مالزمه

ه در هر مورد بايد اين رابطه احراز شود كه البته احراز آن نيز هيچ اماره يا فرض قابل اعتنايي ندارد و كسي ك
   22.»مدعي است بايد آن را اثبات كند

  
  رويه قضاييكاس مباني در انع -گفتار دوم

  
مسئوليت بانك  ،كه در يكي از آنهاقضايي اشاره مي نماييم  هاي به ذكر دو نمونه از تصميم در اين قسمت   

كه سعي  قام دادرس دادگاه صادر نمودهاولين دادنامه را نويسنده در م .نفي و در ديگري تثبيت شده است
  .آن استفاده كندمباني مورد اشاره در از بيشتر است داشته 

   دادگاه  29   شعبه  890994  شماره  پرونده  موضوع 7/9/89- 8909975112401123 شماره  مه دادنا) 1(   
 1427/46راجع به تجديدنظر خواهي بانك ملت نسبت به دادنامه شماره «: مقرر مي دارد  مشهد    عمومي 

مشهد كه به موجب اين  شوراي حل اختالف 187شعبه  12/4/89مورخ  321/12و دادنامه  11/12/88مورخ 
، بانك ملت محكوم به پرداخت مبلغ يك ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال در حق آقاي محمد دادنامه ها

د يا افرادي با كپي برداري از كارت عابر بانك محكوميت نيز در اين مي باشد كه فرشده است و علت اين  ...
رمز حساب ايشان اقدام به برداشت اين مبلغ نموده و شوراي حل اختالف با و دسترسي به  ...حمد آقاي م

استداللي كه در رأي ذكر شده است از جهت قواعد تسبيب و اتالف، بانك را مسئول جبران اين مبلغ تلقي 
نموده و چنين بيان داشته است كه بانك ملت به شبكه شتاب متصل است و وظيفه دارد سيستم آن را ايمن 

و دوربين نيز در محل استقرار عابر بانك ها قرار دهد و برنامه نرم افزاري خود را به گونه اي طراحي كند كند 
دليل امانت بودن ه كه امكان دسترسي غير مجاز به حساب افراد وجود نداشته باشد در غير اين صورت ب

بانك ملت در پاسخ اظهار داشته  ؛مايدبايد جبران ن ،كه وارد آيد را اموال مردم در نزد بانك، هر گونه خسارتي
كارتي كه مورد جعل و كپي برداري قرار گرفته است از بانك ملي بوده و مسئوليت عهده آن  است كه اوالً

ثالثاً قصوري  ؛سارق يا سارقان شناسايي شده و خسارت بايد از اين افراد گرفته شود ثانياً ؛بانك مي باشد
با توجه به مراتب فوق دادگاه اعالم مي دارد  .د توجيه حقوقي مي باشدوجه بانك نيست و محكوميت فاقتم

                                                            
براي مالحظه برخي از دعاوي راجع به مسئوليت ناشي از بكارگيري سالح كه به احراز يا عدم احراز تقصير مأمور توجه شده است  -21

 .564الي  552ص ،كيفري حقوق تمايز بنيادين حقوق مدني وعبداهللا خدابخشي، : رجوع شود به
  .136و  135، صص جبران خسارت كارگران در نظام مسئوليت مدنيعبداهللا خدابخشي،  -22
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نظر به اينكه مباني رأي شوراي حل اختالف قابل رد مي باشند و مستندي براي توجيه محكوميت بانك  :كه
ندارند و اين امر از جمله به ماهيت حسابهاي سپرده، تعهد بانك در مورد وجوه مردم و تعهدات فرعي ديگر 

نند ايمني سيستم بانكي برمي گردد كه تشريح خواهد شد و نشان مي دهد كه مسئوليت بانك فاقد ما
چنين وجوهي بدون هماهنگي يا با هماهنگي  ،جايگاه قانوني است و نظر به اينكه معلوم نيست آيا از اساس

و هر چند اين خود صاحب حساب به اين كار اقدام نموده است  صاحب حساب برداشت شده است يا اساساً
امر مورد اختالف طرفين دعوي نيست و به آن نپرداخته اند اما دادگاه نمي تواند بي توجه به آن باشد و نظر 

، بدون دسترسي به رمز بانكي حساب، مذكور و بي اطالعي صاحب حساب نيزبه اينكه با فرض ثبوت مقدمه 
دادن كارت به مشتري و نيز بر روي اوراق همراه امكان خارج كردن وجه وجود ندارد و بانكها نيز در هنگام 

عمل مي آورند و بعد از آن ه كارت كه حاوي رمز آن است، هشدار الزم را در خصوص مراقبت از رمز ب
هرگونه كشف رمز توسط افراد بيگانه، متوجه خود دارنده كارت است و اهمال و بي توجهي دارنده سبب 

و اگر تصور شود كه سارق با نصب دوربين در محل خودپرداز بانك دسترسي افراد ديگر به حساب مي شود 
به رمز كارت دسترسي پيدا كند نيز عواقب آن متوجه بانك نخواهد شد و علت قوي تر همان فعل سارق 
است و بانك در چنين وضعيتي در حالت انفعال قرار مي گيرد زيرا سيستم خود را بر اساس رمز كارت مقرر 

فردي كه دسترسي به رمز داشته باشد مي تواند وجه را برداشت كند و هرگونه مسئوليتي نموده است و هر 
ارج از قواعد حقوقي است و فراتر از حدود توانايي منطقي بانك كه همراه با برنامه ريزي ايمني است، خ

ليل ده مي باشد كه نفي شده است و علت دسترسي به اين سيستم، همان كشف رمز است كه ب مصداق حرج
اقدام دارنده كارت، هر چند از طريق فريب خوردن يا نصب دوربين و كشف رمز در هنگام كار كردن صاحب 

و صرف كپي گرفتن از كارت،  ؛حساب با شماره هاي رمز دستگاه، اين رمز در اختيار ديگران قرار گرفته است
ساب كمك نمي كند بلكه دسترسي تا زماني كه رمز حساب موجود نباشد، جاعل يا سارق را به برداشت از ح

سبب اصلي است و نظر به اينكه استدالل شوراي حل اختالف در خصوص امانت بودن وجوه  ،به رمز كارت
انطباق ندارد بلكه وجوه حساب ها در مالكيت بانك است جاري با قواعد فعلي عمليات بانكي حساب سپرده و 
مكلف به بازگرداندن مثل و معادل آن و نه عين وجوه  1362قانون عمليات بانكي بدون ربا  4كه حسب ماده 

مي باشد و حساب هاي مذكور بنا بر تحليل يكي از نويسندگان حقوقي از زمره قراردادهاي عمومي است كه 
با ايجاد شخصيت حقوقي ناشي از جمع شدن اموال و مديريت بانك، اداره مي شوند و هر چند تعهد بانك به 

قانون مدني نيز تعهد بانك بر اين امر را تصريح مي نمايد  559تيجه است و ماده عهد به نه، تبازگرداندن وجو
اما بدين صورت نيست كه حتي اگر رمز كارت توسط ديگران كشف شده بانك مسئول خسارت باشد بلكه 

وجوه بانك در صورتي مسئوليت دارد كه بدون اهمال دارنده كارت و بر اساس حدود متعارف، از عهده حفظ 
برنيايد و به همين جهت مي تواند از طريق بيمه سپرده اقدام به بيمه مسئوليت خود نمايد و نظر به اينكه 
استدالل بانك ملت نيز در خصوص تعلق كارت به بانك ملي ايران، موثر در مقام نيست هر چند واجد ايراد و 
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ن بانك صادركننده كارت و ساير بانكهايي شبكه بانكي احراز گردد، فرقي بي اشكال است زيرا اگر مسئوليت 
كه متصل به شبكه شتاب هستند و اجازه مي دهند از دستگاههاي بانكي آنها وجوه مشتريان ساير بانكها 
برداشت شود وجود نخواهد داشت زيرا با قبول خطر اين سيستم و مسئوليت تضامني خود، وارد آن شده و 

و نظر به اينكه با توجه به ) ميه الغرلمن له الغنم فع(د بهره مند شوند يدر قبال منافع آن از مسئوليت نيز با
اين قسمت از استدالل و رد آن اثري در فرآيند  ،منتفي بودن مسئوليت بانك و عدم انتساب خسارت به آن

و نظر  ه استدعوي نداشته و به جهت روشن شدن مبناي تصميم دادگاه و پاسخ به دفاع بانك مطرح گرديد
ينكه از حيث اصول دادرسي نيز مقررات رعايت شده و لذا نقض رأي شوراي حل اختالف تنها متوجه به ا

 قانون شوراهاي حل اختالف 31ماهيت مسئوليت است كه با توجه به اين امر، دادگاه با اجازه حاصل از ماده 
دارد رأي دادگاه قطعي  ي، حكم بر بي حقي خواهان اوليه صادر و اعالم مبا نقض دادنامه تجديدنظر خواسته

  .»است
 26شعبه  890109موضوع پرونده شماره  29/7/1389مورخ  8909975112101307دادنامه شماره ) 2(   

به طرفيت بانك ... در خصوص دعوي آقاي سيد وهاب «: دادگاه عمومي حقوقي مشهد مقرر داشته است
قت ميليون و ششصد و هفتاد و پنج هزار كشاورزي استان خراسان رضوي به خواسته مطالبه مبلغ سي و ه

با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفين مالحظه مي : ريال به انضمام خسارات دادرسي، دادگاه
برداشت از حساب ياد شده با كارت بانك انجام مي گرفته  اهان در بانك ملت سپرده داشته وشود كه خو

انجام عمليات مجرمانه شماره رمز كارت بانك و حساب وي را  به شرح پيوست سارق يا سارقين با. است
تقلبي مبلغ خواسته را از حساب وي برداشت كرده اند لذا دستگاهي كه  تحصيل و با ساخت كارت بانك

مورد استفاده سارق براي برداشت وجه قرار گرفته دستگاه كارت خوان متعلق به بانك كشاورزي است و به 
دادگاه با توجه به مراتب مرقوم و اظهارات طرفين . شاورزي دادخواهي شده استاين جهت عليه بانك ك

استفاده سارق هيچ گونه نقص فني نداشته  عمده مدافعات خوانده اين است كه دستگاه كارت خوان مورد
تا مسئول جبران خسارت خواهان قرار گيرد لذا با توجه به اينكه تعهد نظام بانكي به حفظ سپرده  است
تعهد به نتيجه است و دستبرد به آن به هر طريقي كه انجام گيرد جبران خسارت برعهده بانك  ،وندانشهر
و با توجه به اينكه با ايجاد ارتباط و سيستم يكپارچه بانكي اين مسئوليت متوجه تمام بانك هايي است  است

به اينكه با ارائه كارت بانك به  و نظر كه به افراد امكان براداشت از حساب بانك ديگر را فراهم مي نمايند
شهروندان در حقيقت تمام بانك هايي كه داراي سيستم مرتبط و يكپارچه هستند به شهروندان اين تضمين 
و اطمينان را مي دهند كه براداشت از حساب بانكي منحصراً با استفاده از همان كارت بانك ميسر است و به 

ت و نظر به اينكه در قضيه حاضر با استفاده از كارت تقلبي و فاقد ترتيب يا كارت ديگري قابل دستبرد نيس
اصالت برداشت وجه انجام شده است و صرف پاسخ گويي به كارت تقلبي برخالف تضمين و تعهدي است كه 

ورت عملي و آشكار به شهروندان سپرده اند و اين شرط مبنايي به اندازه اي آشكار است كه بانك ها به ص
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يازي به تصريح آن در قرارداد نيست لذا بنا به جهات مرقوم و اينكه كارت خوان بانك خوانده به عرفاً هيچ ن
خارج كرده است و اينكه خواسته را به صورت نامشروع از حساب خواهان كارت تقلبي پاسخگويي و مبلغ 

لذا دادخواهي  با ضمان قراردادي بانك قابل اجتماع به نفع خواهان است) ضمان غاصب(ضمان قهري سارق 
قانون آيين  519و  515قانون مدني و 225و  220، 219، 10، توجهاً به مواد تخواهان صحيح و موجه اس

بانك خوانده محكوم است تا مبلغ خواسته را به عالوه هزينه دادرسي آن طبق  دادرسي مدني مقرر مي دارد
روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در  اين رأي حضوري و ظرف بيست. تعرفه در حق خواهان پرداخت نمايد

  .»مرجع استان است
  

  دستاورد
از حساب مشترين بانك ها و ساير  هواوي ناشي از خروج غير قانوني وجپيش بيني مي شود كه دع   

، در رويه قضايي توسعه يابد و با توجه به آگاهي مردم و تعهدات نهادهاي رسمي، دادگاه ها مؤسسات اعتباري
قول به مسئوليت مدني بانك و ساير مؤسسات، خالي از قوت . تلفي از اين دعاوي مواجه شوندبا انواع مخ

و به دشواري مي توان شرايط  قوت بيشتري دارد ،داليل عدم مسئوليت كه نيست اما به نظر مي رسد
ردادي در عين حال اگر قرار است بر اين مسئوليت تأكيد شود، ماهيت قرا .مسئوليت مدني را محقق دانست

بايد منتظر ماند و توسعه رويه قضايي  .آن برجسته تر از ماهيت قهري است و به سود مشتريان نيز خواهد بود
  . ايران را مشاهده كرد! غيرقابل پيش بيني
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Abstract: 
“Money as an important means of exchanging goods and services should be 
kept in safe place. This will cost a lot. Hence, money is facing with reducing 
value and theft risk. These reasons, encourage people to deposit their money in 
the banks and financial & credit institutes as a safe and reliable places and cause 
the important effects on the relations between the banks and customers. 
Monetary and credit policy in every country, is one of the most important issues 
that cause macro and micro planning. One of the elements of this policy is 
maintaining the customer’s confidence to the financial institutes that allow them 
to reach their funds at any time. Without any doubt, people’s deposit account 
should be kept safe from any attack and changing without owners will, legal 
rules or court’s order. And if some money is taken from their account far than 
their expectation, on some occasion, the authorities have a justifiable respond to 
them. Of course, this public feeling should be examined in legal frame work. 
And the responsibility for compensation should remain on financial & credit 
institutes only in the cases that there are a strong relation between the damages 
and their acts. Otherwise, there is no justification for their responsibility. 
In this essay, the principles of issue in the light of jurisprudence will be 
examined briefly. It seems that these institutions, in all cases, under the rules of 
civil liability except for in certain circumstances will not have any duty to 
compensate. 
 
Key Words: bank, credit and financial institutes, civil liability, deposit account, 
jurisprudence. 
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