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 چکيده

قرن حاضر که به نام قرن اینترنت و اطالعات نامگذاری شده وبشر در دهکده جهانی زندگی می 

در دنیای کنونی این دهکده بر سر زبان ها جاری است؛  مدنی بانک ها درکند؛ سخن از مسئولیت 

شود. در انجام این مبادالت گاهی ها عمدتاً از طریق تراکنش های الکترونیکی انجام میپرداخت

خوان از حساب استفاده از دستگاه های کارترسد یا با سوءآید که وجوه به مقصد نمیپیش می

، پدیده بانکداری الکترونیکییکی از مسائل مورد توجه رد. گیمشتریان برداشت غیرمجاز انجام می

رو به افزایش حمالت اینترنتی در فضای سایبری است. بخاطر اهمیت جهانی فضای مجازی، آسیب 

بینی است و هر کس در هر نقطه از جهان های موجود در سراسر جهان کامال قابل پیشپذیری

به فضای مجازی کشور هدف نماید، و با آنچنان سرعتی تواند مبادرت به حمله و آسیب رساندن می

گسترش یابند که بسیاری از مواضع هدف حتی فرصت شنیدن صدای آژیر خطر را نیز پیدا نکنند. 

آنچه مسلم است ایجاد شبکه امن و محافظت از زیر ساخت های فناوری اطالعات مستلزم تالش 

، لزوم آشنایی با مفهوم حمالت حمالتن گونه است. با در نظر گرفتن آسیب های ناشی از ای ملی

ارها، سطوح و ابزارهای مطرح در آن امری حیاتی می کناشی از آن و راه مدنیسایبری و مسئولیت 

باشد. بنابراین الزم است، ابتدا با گسترش پژوهش در این حوزه، زمینه الزم برای شناخت آن را 

های الزم، امکان پیشگیری و افزایش توانمندیها را فراهم آورد. سپس با تدوین سیاست ها و راهبرد

باشند، مسئول جبران که مرتکب تقصیر شدهها و موسسات اعتباری در صورتی.بانکبه وجود آورد

باشند. این مسئولیت ناشی از تعهد ضمنی بانک در اینگونه دیده )صاحب کارت( میدر برابر زیان

ر است. لذا بانک در برابر مشتری مکلف به جبران موارد و در مواردی است که ناشی از تقصی

و اصطالحات  در این مقاله سعی شده ضمن بیان موضوع خسارت و بار اثبات بر عهده آن می باشد. 

 بر مبنای قواعد فقهی به شناخت ماهیت این مسئولیت پرداخته شود. تخصصی این حوزه، 

اصل  ،اعده هشدارق مدنی، مسئولیت، اسکیمینگ ،الکترونیکی بانکداری :يديکل واژگان

 . اعتماد، مسئولیت تضامنی
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 2، محمدرضا نامجویان1امام محمدرضا سيد
 مرکز. دانشکده حقوق دانشگاه تهران - راهنما استاد 1
 .حقوق خصوصی کتراید انشجوید 2

 
 نام نویسنده مسئول:
 محمدرضا نامجویان

 ماهيت مسئوليت مدنی بانک ناشی از سواستفاده 

 فقهی ي قواعدهاي کارتخوان بر مبنااز دستگاه
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 مقدمه
امر از جهات  نیکنند. ایم ینگهدار یموسسات اعتبار ریمانند بانک و سا یافراد به طور معمول وجوه نقد را در محل مناسب

ونقل، به حمل ازیو عدم ن یاعتبار دیآسان به وجه نقد، خر یصاحب پول از حفظ آن، دسترس نانیاطم .هاستنآمختلف به سود 

استفاده  یبرد و با گردش ثروت، راه را برایسود خود را م زیتوان برشمرد. بانک نیرا م ایمزا گریبه پول و د یتعلق سود بانک

 یر کلو به طو ازیاست که در زمان ن یانتظار مشروع و متعارف هر شخص انیم نیدر ا .کندیفراهم معمومی التهیهمگان از تس

نداشته یورآانیز رییاو تغ یبدون هماهنگ ،یبانک اببه وجوه نقد سپرده شده فراهم باشد و حس یدر هر زمان، امکان دسترس

منتقل شود. اگر در  ای ابدیحساب کاهش  یاحتساب گردد و نه موجود یگرید نید یباشد؛ نه از حساب برداشته شود و به جا

کردند، امروزه با یوجوه را از حساب خارج م یشد و به صورت حضوریو مشابه آن به بانک رجوع م تیسابق با جعل مدارک هو

کرده و برداشتن از حساب  رییتغ زیخودپرداز، رفتار مجرمانه ن یهاو دستگاه نترنتیو استفاده از ا کیتجارت الکترون شرفتیپ

اشخاص  یحساب بانک نترنت،یا قیوجود دارد که از طر یموارد .استشده شتریمناسب، ب یتیامن تیبه رغم ظرف گران،ید یبانک

 اند .پول را به حساب خود انتقال داده ن،یانتقال وجه به حساب مع یبه جا نها،آ بیبا فر ایشده  یخال

و برداشت وجه  شودیآسان به حساب افراد م یجعل کارت )عابر بانک( و کشف شماره رمز حساب، سبب دسترس نیهمچن

اند موفق که در زندان بوده یشده که افراد در حال دهیشن یحت .شودیم ادی یدنبال دارد که از آن به سرقت از حساب بانک را به

اتفاقات،  نیاند. اجرم بوده منتقل نموده نیمعاون ایکه متعلق به خود  یرا به حساب گرانید یبه سرقت شده و وجوه حساب بانک

 انیز ایباشد یمسئول م یاعمال نیچن لیبانک به دل ایصورت که آنیا به .ها را به دنبال خود داردبانک یمدن تیولئبحث مس

 تیمسئول نیا رامونیپ یدعاو یانمود؟ پاره ورتوان به ضرر بانک تصیرا نم یو موجب ضمان ستیقابل انتساب به بانک ن یمشتر

ماهیت ،  مقاله نیاست. در اشده دهیمراجع ، نسبت به آنها د نیا یاز سو ،یمتفاوت یکردهاویمطرح و ر یدر مراجع قانون

  کند.یم جابیدانان را احقوق شتریتوجه ب ،یدعاو نیمطرح شده و با توجه به امکان بالقوه طرح ا مسئولیت بانک

 

 هاي خودپردازتخلفات در دستگاه

های جاسازی سیستم ) Skimming) ،Shoulder surfing ،Phishingتخلف و شیادی در دستگاه های خودپرداز از طریق

های تقلبی صورت نهایت از طریق ایجاد کارتو در آوردن کلمه عبور دستهمنظور بههای مینیاتوری بو یا دوربین کشف اطالعات،

 خواهد گرفت.

 
Skimming 

خوان و استفاده از کشیدن کارت از میان کارت کردن اطالعات نوار مغناطیسی کارت اعتباری مشتری از طریقفرآیند کپی

کلی در سه موقعیت، اطالعات محرمانه طورهگویند. ب (Skimming) اطالعات جهت ساخت کارت تقلبی توسط فرد شیاد را

 ممکن است با خطر روبرو شود:

 در مکان و موقعیت داد و ستد -الف 

 فرآیندهای انتقال به منظور اخذ مجوز به هنگام -ب  

 در بخش ذخیره سازی اطالعات. -ج  

 
  Shoulder surfing 

 باالی از زیرچشمی نگاه طریق از فروش خودپرداز و یا پایانه دستگاه از استفاده هنگام به کارت دارنده عبور دزیدن کلمه

 .شودمی شامل را کاراکترها ورود حین در کاربر
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phishing  
عماًل ذهن  ،شبیه دستگاه خودپرداز بر روی دستگاههایی های خودپرداز و همچنین پایانه فروش با نصب قطعهدر دستگاه

در این حالت نیز سرقت اطالعات شخصی  گیرد.مجاز صورت می کنند که عملیات وی با دستگاهصاحب کارت را منحرف می

 برخی از شیادان پذیر است.های توزیع دیجیتالی امکاناز طریق این کانالگذار و ساخت کارت پالستیکی جعلی و برداشت سپرده

مشتریان  که این تجهیزات از سویطوریهتردد بهای کمهای خودپرداز در روزهای تعطیل و یا زماندستگاه با نصب تجهیزاتی در

به سرقت  های خود نسبتقرار گرفتن در اتومبیل و سیمرسند و از طرفی با در اختیار داشتن تجهیزات بینظر میهطبیعی ب کامالً 

نصب شده در نزدیک  سیم در اشیاء جانبینمایند. روش دیگر شیادان نصب دوربین بیشماره کارت و کلمه عبور اقدام می

مکان که انحویبه ،باشددیگر می های خودپرداز مانند جای بروشور و یا مکان ریختن رسیدهای مشتریان و یا اشیاءدستگاه

 باشد.تصویربرداری از صفحه کلید و صفحه نمایش دستگاه خودپرداز وجود داشته

در فاصله چند صد  شیادان که تاپهای لپسیم برای رایانهبصورت بی  شده )کلمه عبور و شماره کارت(اطالعات دریافت

موجود در حساب مشتریان را  ارسال شده و آنها قادر خواهند بود با کپی نمودن کارت مشتریان، وجوه ،یرندگمتری قرار می

های شده از طریق دستگاه تراکنش انجام 15600بطور متوسط از هر (TOWER GROUP)بر اساس برآورد  سرقت نمایند.

( از 2004های ساالنه )کالهبرداری است. حجم تراکنشیکی از آنها مظنون به ( EFT/POS) های فروشخودپرداز و پایانه

باشد که در میلیارد تراکنش می 17ایاالت متحده آمریکا معادل  در(EFT/POS)های فروشهای خودپرداز و پایانهطریق دستگاه

میلیون تراکنش در شبکه بانکداری  600 حدود ماهانهو در ایران  میلیون تراکنش برداشت آن کالهبرداری بوده است  1/1 حدود

 .شودالکترونیک انجام می

 

 مفهوم مسئوليت مدنی
. بر اثر این مسئولیت، 1مسئولیت مدنی عبارت است از الزام قانونی شخص به ترمیم خسارتی که به دیگری وارد کرده است

حالت، زیان دیده، طلبکار و عامل ورود خسارت  رابطه دینی خاصی بین زیان دیده و عامل وقوع خسارت به وجود می آید. در این

بدهکار می شود که موضوع این بدهی، جبران خسارت است که اغلب با پرداخت پول جبران می شود. مسئولیت مدنی نوعی 

به دلیل  .3شود و با مسئولیت اخالقی و مسئولیت کیفری تفاوت داردشمرده می 2حقوقی است که در زمره مسائل حقوقی واقعه

 است: مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری.شدهتقسیم مهم ای اختالفات، مسئولیت مدنی به دو گروه وجود پاره

 

 يقرارداد تمسئولي

ریغ ای نیاز عقود مع یاست که به موجب عقد یکس تیعبارت از مسئول یقرارداد تیاند که مسئولدهیعق نیبر ا یبرخ

صورت متعهد نیکه در ا دیبه متعهدله وارد نما یخسارت ،در انجام آن ریخأت ایو به علت عدم انجام تعهد  رفتهیرا پذ یتعهد نیمع

 یعدم اجرا جهیوارده در نت یالتزام به جبران ضررها یقرارداد تیاساس مسئول نیرامکلف است خسارت وارده را جبران کند. ب

تعهد خود را  ایمتعهد در عقد است که  تیمسئول یقرارداد تیدارند که مسئول دهیعق زین یبرخ. 4باشدیقرارداد توسط متعهد م

 یقرارداد تیدر مسئول گرید انیرساند. به بینم انیاست به پانمودهکه منعقد  یرا مطابق با قرارداد آن ایو  دهندیانجام نم

تعمد داشته و خواه عدم انجام بواسطه مسامحه متعهد خواه در انجام ندادن تعهد،  ،آوردیجا نماز عقد را به یمتعهد، تعهد ناش

 .5باشد

                                                           
 11دانشگاه تهران، مسئولیت مدنی، چاپ سوم. انتشارات  -(. حقوق مدنی، ضمان قهری1370.کاتوزیان، ناصر.) 1

 1، جزوه درسی. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، 4(. حقوق مدنی 1364)اله.اسد. امامی، 2

 1مسئولیت مدنی. انتشارات موسسه حقوق اسالمی و تطبیقی،  (.1359میشل. ترجمه دکتر محمد اشتری.). لوررسا، 3

 3 ،انتشارات اسالمیه، چاپ اول .3حقوق مدنی، جلد  (.1352.)امامی، دکتر سیدحسن.  4

 288انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، .1حقوق تعهدات، ج (.1372.)لنگرودی جعفری. 5 
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داشته و مولد  ییدر اراده انشا شهیر یتعهد قرارداد رایز ،اشتباه نمود یبا تعهد قرارداد دیرا نبا یقرارداد تیمسئول البته

است که اراده  یمدن تیاز مسئول یبوده و بخش یعهدشکن یجزا یقرارداد تیکه مسئول یاست در حال نیاراده و خواست طرف

ست که با ا رونیاز ا .رودیشمار ماست سبب تحقق آن به ییانشاریغ یتعهد که عمل کیبلکه نقض  کند،ینم جادیآن را ا ییانشا

 .6ندگوییم یقرارداد تیبا قرارداد در ارتباط است آن را مسئول یکه به نوع تیمسئول نیا شیدایتوجه به منشأ پ

 

 مسئوليت قهري مفهوم 

رساند، یضرر م یگریبه خطا به د ایاز آن دو به عمد  یکیندارند و  گریکدیبا  یمانیپ چیکه دو شخص ه یدر فرض

است  یترک فعل ایاز فعل  یجبران ضرر ناش تیمسئول یقهر تیخارج از قرارداد محقق است. مسئول ای یقراردادریغ تیمسئول

است  یفیاز نقض تکل یناش تیمسئول ،یقهر تیشود که مسئولیگفته م نیچنشود. همیکه از نظر قانون و عرف خطا محسوب م

 یبرا یاقامه دعو قیاست و نقض آن از طر یطور کلهدر مقابل اشخاص ب یفیتکل نیاست. چنکه ابتدائًا توسط قانون مقرر شده

در این فصل ماهیت مسئولیت مدنی بانک را با بررسی موجب ضمان، اصل اعتماد  .نشده، قابل جبران است میمطالبه خسارت تقو

دهیم و در ادامه با تجزیه و تحلیل  ماهیت سپرده ها و مسئولیت تضامنی و منطق عرف، قاعده هشدار مورد بررسی قرار می

ت قراردادی و قهری، جعل کارت و تعهد بانک به بیمه سپرده ها، ضمن بیان مسئولیت تضامنی شبکه بانکی، جمع مسئولیبانک

 کنیم.را، بیان می

 

 فقهی قواعدماهيت مسئوليت مدنی بانک بر مبناي 

فقهی از جمله موجب ضمان، اصل اعتماد و قاعده  قواعددر این مبحث به بررسی ماهیت مسئولیت مدنی بانک با توجه به 

 هشدار می پردازیم.

 

  ضمانموجب 

بودن آنها در خواهد؛ معنی این عبارت در فقه چنین است که برای جبران خسارت افراد و مسئولضمان، دلیل و موجب می

توان حکم صورت نمیاین، در غیر7کننده مانند اتالف، تسبیب، ید، غرور و عقد، تحقق یابدبرابر دیگری باید یکی از عناوین جبران

بندی شده و مانند به این معنی نیست که مسئولیت مدنی و ضمان، در فقه، قالب ،عناوین معین کید برالبته تأ به مسئولیت داد.

عقود معین تنها موارد خاص دارد. بلکه به این معنی است که باید دلیل و توجیهی برای مسئولیت باشد. البته عناوین فقهی 

را از منطق آنها بیرون « اصل جبران کامل خسارت»دهد زه میموجب ضمان، به قدری گسترده هستند که داللت عرفی آنها اجا

طور که در حقوق، ای وجود داشته باشد. همانحال برای حکم به جبران خسارت، باید منطق جبران کنندهکشید، اما در هر

وان حکم به جبران تکنند و بدون یکی از آنها نمیمسئولیت مدنی را با عناوینی مانند تقصیر، تضمین حق و خطر بررسی می

. به بیان دیگر می توان در مورد ضمان و قواعد جبران کننده در فقه چنین گفت که فقه، در خصوص ضمان و خسارت داد. 

د. این مفهوم غیر از رابطه سببیت است که یکی از سه رکن رقرار دا« قابلیت اسناد»یا « قابلیت انتساب»قواعد آن بر مبنای 

از قابلیت انتساب در فقه به عنوان مبنای تحلیل قضایا و احراز مسئولیت استفاده می  جزایی می باشد.اصلی مسئولیت مدنی و 

شود و نقش آن مانند مبنای مسئولیت در حقوق عرفی است که نظریات مختلفی مانند تقصیر، تضمین حق و خطر را با خود 

ر در قضایای شخصیه، اختالف دارند، به عنوان مصداق آن قاعده همراه دارد. فقها در مورد ضمان و مسئولیت عرفی می دانند و اگ

در این خصوص حتی فقیه استداللی مانند صاحب جواهر سعی دارد که مفهوم قتل  می باشد نه این که اختالف در معیار باشد.

رخی دیگر از فقها نبوده که ب قصاص را بر اساس مفهوم عرفی انتساب و احراز موضوع، تحلیل کند که مصون از انتقاد بتّعمد و تر

به نوعی تعبد در قتل و معیار آن نائل هستند و تساهل عرفی را در قتل عمد نمی پذیرند. این سخن که مسئولیت در فقه مبتنی 

                                                           
 268 ،حقوق مدنی، اعمال حقوقی)قرارداد، ایقاع( شرکت سهامی انتشار،چاپ دوم(. 1371.)کاتوزیان، ناصر.  6

 111.انتشارات جنگل. ص 1مدنی جلد(. بیمه و حقوق مسئولیت 1393) -. خدابخشی، عبداهلل7 
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بر تقصیر نیست گویای دیگری از مفهوم قابلیت انتساب است که قواعد اتالف، تسبیت و غرور و خسارات مالی و دیه و قصاص را 

 اثیر قرار داده است.تحت ت

 

 اصل اعتماد و منطق عرف

چنین اصل ها نشود. همباشد تا سبب حرج آن انتظار از اشخاص در اجتماع، باید در حدود توانایی و منطق عرفی قابل قبول

این دو قاعده گمان باید اشخاص مسئول باشند. صورت نقض این اصل، بیهاست و درهای مهم مسئولیت آناعتماد، یکی از پایه

در دعاوی مسئولیت مدنی باید بررسی نمود که آیا انتظار  داند.پردازد و دیگری او را مسئول مییکی، به حمایت از شخص می

چنین باید توجه نمود که آیا دیگران به رفتار شخص اعتماد انجام عمل یا ترک آن، بر حسب داللت عرف، منطقی است و هم

 کنیم.اند؟ دراینجا این سوال را از دیدگاه بانک بررسی میبل قبولی از رفتار او داشتهنموده و تصور مشروع و قا

ساخت و خرید صفحه کلید مجازی یا یکی از علل محکوم نمودن بانک در دعاوی مورد بحث ما، این است که سارق با نصب 

کند و بانک باید برای این امر ت دسترسی پیدا مییک دستگاه کامالً مشابه دستگاه کارتخوان اصلی به شماره رمز و اطالعات کار

تدبیری بیاندیشد. سوال فوق را از دیدگاه دارنده کارت طرح می کنیم آیا بانک نمی توانسته است از جعل کارت های بانکی 

گیرد؟ آیا جلوگیری کند؟ آیا کارت های دارای فناوری ایمن تر در کشور وجود ندارد که به سادگی مورد کپی برداری قرار ن

های به عمل است؟ با بررسیهای کارتخوان صورت گرفتهمراقبت های الزم از سوی بانک در خصوص کنترل و نظارت بر دستگاه

حدود شش هزار تومان ها تنها درهای هوشمند در کشور وجود دارد که این کارتامکان ساخت کارت از حدود ده سال قبلآمده 

 چراکه است شدهنرسد رفتار بانک در این زمینه سبب اعتماد مشتری نظر می( گرانتر می باشد. بهاز کارت های فعلی )مغناطیسی

 با این وصف ه باشندی عرفی داشتتها، مراقبهای خودپرداز بانکدستگاه بانک ها می توانند با نصب دستگاه های آنتی اسکیمر در

 .بودک امری بایسته خواهدشود مسئولیت مدنی بان فق به کشف رمز کارت، موسارقاگر 

 

 قاعده هشدار

توان خسارت به ای داده شود، دیگر نمیدر زمینه ،اگر هشدار الزم به افراد« قد اعذر من حذر»بر اساس قاعده عقالیی 

باید قبل از وقوع دهنده اخذ نمود. هشدار باید شرایطی داشته باشد از جمله اینکه میبارآمده در محدوده هشدار را از هشدار

معرض خطر قرار  باید متناسب با نوع خطر و محیط باشند. هشدار گیرنده خود را دردهنده میشود وسایل هشدارحادثه داده

های بانکی، به دارنده هشدار کافی داده در مورد کارت باشد و ورود صدمه نباید ناشی از اقدام عمدی هشداردهنده باشد. داده

مانند سال تولد را استفاده نکند، رمز خود را برای غیر افشا نکند و... . حتی  های قابل فهمشود تا مراقب رمز کارت باشد. رمزمی

شود. با این بیان اگر به هر دلیل این رمز ای باالی شماره رمز وجود دارد که هشدار تلقی میان تحویل کارت نیز نوشتهدر زم

که دارنده کارت هیچ  همچنین در حالتیاست؟ فاش شود، چرا بانک مسئول جبران وجوهی باشد که از حساب دارنده خارج شده

باشند یا به دلیل مفقود شدن کارت، در اختیار شخصی ز او را با تهدید به دست آوردهباشد، برای مثال کارت و رمقصوری نداشته

 توان خسارت را به بانک متنسب نمود.قرار گیرد، باز هم نمی

اما اگر با قرادادن دستگاهی کامال مشابه دستگاه کارتخوان اصلی، مشتری اقدام به کشیدن کارت خود در آن دستگاه نماید  

گمان این انتظار مشتری که نباید وجوهی از حساب او خارج شود، اه جعلی رمز و اطالعات کارت کپی شود، بیو توسط دستگ

ایمن باشد، اما اگر رمز، به دالیل خارجی حق است. سیستم بانکی نباید در مورد دسترسی به رمز دارنده حساب غیرمنطقی و به

لیت بانک وجود خواهد داشت؟ در قراردادی که بانک با مشتری بابت مسئوعدم که بیان شد، فاش گردد آیا توجیهی برای 

شماره رمزی که به منظور استفاده از پایانه ها به مشتری ، شود کهکند این هشدار به مشتری داده میاستفاده از کارت منعقد می

مسئولیت حفظ و نگهداری کارت و رمز دهد و شود محرمانه است و مشتری حق ندارد آن را در اختیار اشخاص دیگر قرارداده می

های حفظ و نگهداری کارت به عهده مشتری بوده و بانک هیچگونه مسئولیتی ندارد!!! همانطور که بیان شد بانک کلیه مسئولیت

 است و کامال از خود سلب مسئولیت کرده است. آیا در هیچ صورتی بانک مسئولیتی در قبالدادهو رمز را برعهده مشتری قرار

استفاده کرده و رمز کارت را به دست آورد طبق آیا اگر کارمند بانک از ضعف سیستم سوء ؟حفظ و نگهداری کارت و رمز ندارد
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قانون پولی و بانکی کشور، بانک مسئولیتی ندارد؟در صورتی که دستگاه کارتخوانی کامال مشابه کارتخوان اصلی  35بند ج ماده 

و آن دستگاه جعلی، کارت و رمز مشتری را کپی کند آیا می توان پذیرفت که مشتری به هشدار داده شود در مقابل مشتری قرار

رسد در موارد فوق دارنده کارت قصوری نکرده است. بانک توجه نکرده و اهمالی در این خصوص انجام داده است؟ به نظر می

تعهد به »هدات در مقابل یکدیگرند این تعهدات از نوع سیستم را ایمن نماید و مشتری رمز را حفظ کند. این تعمی بایست بانک 

 باشد.هستند و مشتری در هر حال ضامن رمز و بانک نیز ضامن سیستم می« نتیجه

 

 مسئوليت تضامنی شبکه بانکیو  "من له الغنم فعليه الغرم"قاعده فقهی 

 روابط طبیعی مظاهر از یکی گردد می معرفی نیز "بالضمان الخراج" و "بالغرم الغنم"مانند  عناوینی با کهاین قاعده 

 سودآوری قبال در شخص اینکه و باشند هم با باید تعادل، کفه دو عنوان به زیان و سود د.گرد می تلقی افراد حقوقی و اجتماعی

 مشروع انتظار همین بیان برای قاعده این .است همگان مشروع انتظار از دور نماید تحمیل دیگری بر را آن های زیان خود، کار

 وجود مالزمه فایده و خسارت بین که دارد می بیان قاعده این .است پذیرش مورد حقوقی مختلف های نظام در و رود می بکار

 .است دار عهده نیز را مال آن خسارات برد، می را مالی فواید شرعاً که هرکس یعنی دارد

اند که را طراحی نموده« شتاب»، شبکه موسوم به 8مختلف و انتقال وجههای ها برای تسهیل دسترسی به عابر بانکبانک

تواند از هر عابر بانکی در دسترس دارد، عملیات حساب خود را انجام دهد. این امر تنها به سود مشتری نیست، بلکه هرکس می

 باید لوازم آن را پذیرا باشند.« فعلیه الغرم من له الغنم»برند و بنابراین به حکم قاعده های عضو این شبکه نیز سود میتمام بانک

ها در طراحی معنی که در صورت قصور یکی از بانکاینیکی از این لوازم، مسئولیت تضامنی در برابر شبکه و مشتری است. به

ن خود و گو باشند و تنها پس از جبران سیستم ایمسیستم ایمن خود و دسترسی غیرقانونی به حساب افراد، همه باید پاسخ

اند، از بانک مسبب دریافت چه را به مشتری دادهاست، رجوع نمایند و آنبه بانکی که سبب اصلی بوده دسترسی قواعد عمومی

« مدیون»ها، ممکن است تنها یکی، ها با مشتری، مسئولیت تضامنی است اما در رابطه خود بانکعبارت دیگر رابطه بانکدارند. به

 تواند به مدیون رجوع کند و دین پرداختی را از او دریافت دارد.اشند که در این موارد، مسئول میب« مسئول»و دیگران 

ها مانند این بحث در تعاقب ایادی غاصبین، مسئولیت  تضامنی در اسناد بازرگانی و غیره نیز وجود دارد. بنابراین دفاع بانک

ها به صورت بالقوه است نه بالفعل. است و صرف برداشت از عابر بانک« الف»به اینکه وجوه برداشت شده مربوط به حساب بانک 

باشد یا ها برداشت شدهمسئول هستند اما به شرطی که یا از عابر بانک آن« شتاب»های عضو این معنی که هر چند تمام بانکبه

مسئول  ارت بوده و نه پذیرنده کارت،نه بانک صادرکننده ککه عضو است اما « ح»ها باشد. بنابراین بانک حساب متعلق به آن

ایمن و برداشت وجه از سیستم غیر« تهسیل»نیست، بلکه « سبب»در این شبکه بانکی به خودی خود « عضویت»نیست، زیرا 

 خسارت است.« سبب»مشارکت در چنین سیستمی، 

 

 انعکاس مبانی در رویه قضایی 
نماییم که در رای بدوی بانک محکوم به جبران خسارت و ایی اشاره میهای قضدر این قسمت به ذکر یک نمونه از تصمیم 

 و اعالم شده است.صادر رای  یخواهان بدو یحق یبر بدر رای تجدیدنظر 

 

 دادنامه 

دادگاه حقوقی  6شعبه  910236موضوع پرونده شماره  02/7/1391مورخ  9109988610600219دادنامه شماره 

بانک صادرات استان مرکزی با وکالت آقای -1بطرفیت شهرستان اراک درباره دادخواست آقای مرتضی ... با وکالت آقای علیرضا ...

وکیل خواهان اظهار »... محتویات پرونده و صورتجلسه دادگاه:  بانک کشاورزی استان مرکزی. چون حسب -2مصطفی ... و 

                                                           
ها و مبادالت و معامالت و سایر خدماتی که ها و دریافتتسهیل امور پرداخت»، 8/6/1362قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره(  1ماده  5. بر اساس بند 8

 است.، از جمله اهداف نظام بانکی برشمرده شده«به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود
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مورد استفاده موکل، از حیث نصب  (ATM)دارند: در اثر تقصیر خواندگان در کنترل و مراقبت از دستگاه می

(ANTISCIMMER) از بود، موفق به بردن کل موجودی حساب وی با کپی غیر قانونی بر آن که مراتب بخشنامه قانونی شده

تقاضای رسیدگی و تعیین میزان تقصیر خواندگان و محکومیت آنان اند. لذا به شرح دادخواست و الیحه تقدیمیکارت وی شده

به پرداخت مبلغ برده شده را با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم دارم. نماینده بانک کشاورزی 

واهان از حیث کپی کارت وی به ترتیب مورد ادعا فاقد ادله اثباتی است و تاکنون از سوی هیچ مرجع دارد: اواًل دعوای خاظهار می

است. ثانیاً دعوا متوجه بانک کشاورزی نیست، چون مسئولیت کنترل و مراقبت قانونی حکم قطعی در این خصوص صادر نشده

است. های این بانک نیز نبودهعضو شتاب با بانک کشاورزی نیست و موضوع دعوا ناشی از دستگاه (ATM)های کلیه دستگاه

دارد: اوالً دعوای خواهان از حیث کپی کارت وی به ترتیب مورد ادعا فاقد ادله اثباتی است و وکیل بانک صادرات اظهار می

تحصیل مشخصات  (SCIMMER)است. ثانیًا کارکرد دهتاکنون از سوی هیچ مرجع قانونی حکم قطعی در این خصوص صادر نش

نظر از شود. بنابراین صرفکارت به نحو غیر قانونی است که با تحصیل رمز کارت و داشتن دستگاه چاپ کارت پروسه تکمیل می

مورد  دست آوردن آن بیاید یک دستگاهی را در شهرستانامر سهل و آسانی نیست که کسی با به (SCIMMER)اینکه داشتن 

ممکن نیست، و  (SCIMMER)دست آوردن رمز کارت که حفظ آن موضوع مسئولیت دارنده کارت است با هدف قرار دهد، به

نیست و در انحصار و کنترل قانونی است که بدون آن پروسه مزبور تکمیل نهایتاً دستگاه چاپ کارت نیز قابل تحصیل عمومی

کل پس از شکایت قانونی به روش بردن حسابش آگاه شد که تقاضای مطالبه پرونده دارد: موشود. وکیل خواهان اظهار مینمی

و نصب  ((ANTISCIMMERامر از اداره آگاهی را دارم. نحوه تصویربرداری از رمز کارت نیز در همان بخشنامه دستور نصب 

العاده پیگیر را که بانک با حساسیت فوقمن مکاتبات راجع به پرونده »دارد: دوربین مذکور است. وکیل بانک صادرات اظهار می

بازپرسی  5شعبه  21/06/91-د-1021و اعالم شماره « یک از این موارد مسلم نشده است...ام، تاکنون هیچآن بوده را دیده

ن دادسرای محترم همدان، نظر به اینکه نتیجه پرونده کیفری موثر در رسیدگی دعوای مزبور است و تا تعیین تکلیف نهایی آ

 شود.قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی متوقف می 19رسیدگی ممکن نیست، لذا مستنداً به مالک ماده 

حقوقی اراک به ریاست سید محمد میر حبیبی در فرجه وقت احتیاطی، شعبه ششم دادگاه عمومی 21/02/92به تاریخ 

 مطرح رسیدگی است. 910236تشکیل و پرونده 

 

 :گردشکار

به طرفیت بانک صادرات و بانک کشاورزی استان دادخواست آقای مرتضی ... با وکالت آقای علیرضا ... 13/03/91در تاریخ 

الوصول اقامه شده. دالیل و منضمات، ریال و خسارات داردسی و تاخیر تادیه تا یوم 128580000مرکزی به خواسته پرداخت 

 باشد.داره آگاهی، اخذ فیلم از اداره آگاهی اراک میدادخواست اسناد بانکی و پرینت حساب، استعالم از ا

باشد که در موکل اینجانب آقای مرتضی ... صاحب حساب ... و حساب الکترونیکی شماره کارت ... می»... متن دادخواست: 

صادرات  بانک (ATM)مبلغ بیست و پنج هزار تومان از حساب بانکی خود با مراجعه به دستگاه خودپرداز  26/02/91مورخ 

شعبه مستقر در خیابان ادبجو برداشت نموده که در زمان برداشت فردی با هویت نامعلوم، دستگاه اسکیمر برای خواندن رمز و 

ساعت در تاریخ  6کپی کارت بر روی این دستگاه نصب نموده بوده و سریعاٌ مشخصات کارت موکل کپی و در ظرف مدت 

علت کپی کارت و ساخت کارت تقلبی با در نظر گرفتن اطالعات دریافت شده توسط  کلیه وجوه موجود در کارت به 28/12/91

است که به علت عدم نصب است. حال پس از تحقیقات اداره آگاهی مشخص گردیدهاین دستگاه از حساب موکل خارج گردیده

راتب چون بنا بر مفاد قانون مالی و قانون است که با توجه به ماسکیمر بر روی دستگاه عابر بانک این اتفاق افتادهدستگاه آنتی

باشد با طرح دعوی علیه هر دو بانک تقاضای صدور حکم عنوان امین مشتری میعملیات بانکی و اصول کلی قراردادها بانک به

قانون  11اسکیمر بر روی عابر بانک مستند به مفاد ماده شایسته مبنی بر محکومیت خوانده مقصر به دلیل عدم دستگاه آنتی

 «باشد...مسئولیت مدنی مورد استدعاست و خسارت تاخیر تادیه نیز مورد مطالبه می

 

 

http://www.joce.ir/


 15 -27، ص 1399 پاییز، 17فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 "راي دادگاه بدوي"

به طرفیت بانک صادرات و بانک کشاورزی استان مرکزی به درباره درخواست آقای مرتضی ... با وکالت آقای علیرضا ...

الوصول اقامه شده چون حسب محتویات تاخیر تادیه تا یوم ریال و خسارت دادرسی و 128580000خواسته پرداخت مبلغ 

پرونده و نظریه کارشناس منتخب دادگاه و سایر امارات مضبوطه در پرونده، نظر به محرز نبودن دخالت اراده خواهان و خروج 

که شتاب که متکفل مبلغ خواسته از حساب وی به اراده و درخواست قانونی وی حسب روال مناسب برداشت از خودپردازهای شب

بانکی عضو موضوع حساب به مشتری آن هستند که در مانحن فیه بانک کشاورزی از طریق شبکه مزبور  برقراری سرویس

ها فراتر از امین مدنی، به حکم تعهدات قانونی بانکی و ضرورت عدم دهی مزبور کرده با توجه به اینکه بانکمبادرت به سرویس

السابق به مشتریان در های مردم متعهدین ادامه ارائه خدمات قراردادی خود کما فیحافظت از حسابوجود هرگونه شائبه در م

قانون  11و مالک ماده  2، 1قانون مدنی،  1321و  1301، 331، 271، 230، 220، 219، 10این مواردند، لذا مستنداً مواد 

آن، دادگاه عنایتاً به اینکه تادیه طلب خواهان  265وم ماده قانون آیین دادرسی مدنی و مفه 519و  515، 198مسئولیت مدنی، 

ریال  128580000االدای مبلغ مابین طرفین باشد، بانک کشاورزی خوانده را به پرداخت ارزش یومباید در حدود قراردادهای فی

لوکاله حسب تعرفه در حق امبتنی بر ایفای کلیه تعهدات قراردادی راجع به بازپرداخت آن و پرداخت هزینه دادرسی و حق

علیه در شبکه شتاب از طریق دستگاه کند. توجه دعوا به بانک صادرات خوانده که بانک کشاورزی محکومخواهان محکوم می

به از حساب را فراهم کرده نظر به اینکه مسئولیت آن در قبال خودپرداز آن سرویس مزبور را داده و موجبات خروج مبلغ محکوم

علیه بوده و مستلزم طرح دعوا از سوی آن است، لذا در مورد بانک صادرات خوانده مستنداً بانک کشاورزی محکوم شبکه شتاب و

شود. رای صادره ظرف بیست روز از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم می 84ماده  4ناظر به بند  89به ماده 

 تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر است.

 

صادره از شعبه ششم  25/2/92مورخ  92099786190600106نسبت به دادنامه شماره  ینظر خواه دیتجد

 .910236اراک در پرونده  یدادگاه حقوق

 "تجدیدنظر دادگاه يرا"

با  یبانک صادرات مرکز -2( یبانک کشاورز زیاستان مرک تیری)مد یبانک کشاورز -1نظر  دیخصوص دادخواست تجد در

شعبه  92099786106600106نسبت به دادنامه شماره  اکبر،ی... فرزند عل یمرتض یآقا تیفر... به ط یمصطف یوکالت آقا

نظر خوانده  دیشعبه مزبور که به موجب آن دادخواست تجد 910236 یگانیبااراک در پرونده کالسه  یحقوقششم دادگاه عمومی

و  یو خسارت دادرس الیر 128580000اه به خواسته مطالبه مبلغ نظر خو دیتجد یهابانک تیبه طرف... رضایعل یبا وکالت آقا

 ابانیبا مراجعه به بانک صادرات شعبه خ 26/2/91 خینظر خوانده ادعا نموده در تار دی)تجد الوصولومیتا  هیتاد ریخسارت تاخ

است که در زمان دستگاه خودپرداز برداشت نموده قیو پنج هزار تومان از حساب خود از طر ستیادبجو اراک و مبلغ ب ابانیخ

 یدستگاه نصب و از مشخصات کارت کپ یکارت بر رو یخوانده روز و کپ یبرا رینامعلوم دستگاه اسکم یشخص ،برداشت پول

 یرا اخذ نموده و چون بانک صادرات به علت عدم نصب دستگاه آنت یو یموجود یساعت با ساخت کارت تقلب ششظرف  هیته

خسارت وارده را جبران  دیبا دهیسبب ورود خسارت گرد یمنیمسائل ا تیدستگاه عابر بانک در واقع عدم رعا یبر رو مریکاس

به پرداخت ارزش  یداده شده و بانک کشاورز صیوارد تشخ یکشاورز ک( با استدالل مذکور در دادنامه نسبت به باندینما

...  یمرتض یطبق تعرفه در حق آقا لیالوکاله وکو حق یدادرس نهیبه پرداخت هز زیو ن الیر 128580000مبلغ  االداءومی

از  است دهیصادر گرد یدعو دبانک صادرات قراردا تی...( به طرف ینظر خوانده )مرتض دیمحکوم شده و اما دادخواست تجد

قطع   رای( وارد است، زیاستان  مرکز شعب یبانک کشاورز تیریاول )مد فینظر خواه رد دیپرونده اعتراض تجد اتیمحتو یبررس

قرار توقف  یمدن یدادرس نییقانون آ 19مقررات ماده  یدر اجرا 2/7/91مورخ  میبه شرح تصم دویدادگاه محترم ب نکهینظر از ا

نامه  یط یاراک صادر نموده و بازپرس یشعبه سوم بازرس 910221پرونده کالسه  جهی... تا معلوم شدن نت یمرتض یاآق یدعو

وصف بدون عدول از  نیآن معلوم نشده با ا جهیاست و نت یدگیپرونده اعالم نموده هنوز پرونده در حال رس 37موجود در ورق 

و  ستیخواه محرز ن دنظریتجد ینظر خوانده از سو دیورود خسارت به تجد تیسبب نکهینموده نظر به ا یاقدام به صدور راً، آن
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باشد حساب را با جعل کارت برداشت نموده یاز صاحب حساب موجود ریغ یگریفرد د نکهیا یراب یکاف لیمضافاً به اینکه دل

به  هذایعل است. یدگیدر حال رس وپرونده  لیخصوص تشک نیشعبه سوم اراک در ا یدر بازپرس یفریارائه نشده و پرونده ک

 یبانک کشاورز تیکه مشعر به محکوم یخواسته در آن قسمت دنظریدادنامه تجد یمدن یدادرس نییقانون آ 358ماده  زیتجو

 یآقا یخواهان بدو یحق یبر ب یرا یمدن یدادرس نییقانون آ 197است نقض و بنا به مراتب و با استفاده از فراز اول ماده 

دوم )بانک صادرات( با توجه به اینکه  فینظر خواه رد دیتجد ینظر خواه دیدرباره تجد اًی. ثانگرددی... صادر و اعالم م یمرتض

و بانک صادرات محکوم نشده و اگر قرار نقض  دهیصادر گرد یبانک صادرات قرار رد دعو تی... به طرف یمرتض یآقا یدرباره دعو

 بانک تیمحکوم نکهیقطع نظر از ا»بانک صادرات مورد نداشته  یشده از سو ادی لیوک عتراضحکم صادر گردد. ا دینمود  با

قانون اصالح قانون  26ماده  1با استفاده از بند  هذایعل« صادر شده است یخواهان بدو یحق یبر ب ینقض و را یکشاورز

 گرددیو اعالم مصادر ...  یمصطف یبا وکالت آقا اتبانک صادر ینظر خواه دیتجد رد و انقالب قرار عمومی یهادادگاه لیتشک

 است. /  یقطع یرا نیا

 

 گيري و پيشنهاداتنتيجه
 ،شود. چنین کاریاز حساب بانکی دیگران، اقدام به ساختن کارت تقلبی می غیرمجاز طور عمده برای برداشت وجهبه

محض کارت حساس باشند و به بودنها باید به جعلی شود که بانکدشواری چندانی ندارد در مقام دفاع از مسئولیت بانک گفته

ها، تخطی صورت از تعهد ضمنی خود مبنی بر ایمن بودن کارت یا دستگاهسلب نمایند. در غیر این استفاده، امکان برداشت را

ها با رسیدن کارت تقلبی همه چیز قابل جعل است و چنین تعهدی که دستگاه . ممکن است گفته شودنموده و باید مسئول باشد

در پاسخ به این مورد نیز می توان گفت  نون مختلف ممکن نیستگویی امتناع نمایند، با توجه به استفاده جاعلین از فاز پاسخ

بانک می بایست سیستم امنیتی دستگاه کارتخوان را به آنتی اسکیمر مجهز کرده و با بازرسی دوره ای از آن امکان سواستفاده را 

اطیسی فعلی نمی باشند به صفر برساند همچنین از کارت های هوشمند که کپی کردن اطالعات آن به سادگی کارت های مغن

شود در حدود استفاده نماید الزم به ذکر است قیمت وسیله ای که در حال حاضر با استفاده از آن کارت بانکی کپی می 

هزار تومان است! بنابراین پرواضح است که بانک نهایت تالش خود در استفاده از کارت های هوشمند و نصب آنتی اسکیمر 300

 ارتخوان را بکار نبسته است.بر روی دستگاه های ک

نیست، بلکه تا رمز فاش نشود چنین برداشتی « تمام سبب»با فرض تعهد بانک نیز جعل کارت،  ممکن است گفته شود

توان وجوهی را از حساب او خارج عبارت دیگر اگر رمز دارنده کارت حقیقی فاش نشود با کارت تقلبی نمیممکن نخواهد بود. به

که در مورد اسکناس، جعل، حالیشود تا از جعل مصون باشد، درسکناس نیز اینکه در طراحی آن دقت بسیار مینمود. در مورد ا

در موضوع مطرح شده پرواضح است که مشتری یا دارنده کارت بانکی در افشای رمز مرتکب قصوری است، اما « تمام سبب»

کلید، رمز مشتری را بدست می آورد و بانک برای این نقص و سارق با نصب صفحه کلید مجازی بر روی صفحه نشده است 

 سیستم اقدام نکرده است.

 باشد اینست که: بحث دیگری که در این خصوص مطرح میو

با رجوع به بانک قابل جمع است. زیرا  استرجوع به سارق یا هر شخصی که بدون اجازه حساب دیگری را متصرف شده

جمع »دو نیست. این بحث متفاوت از بحث ت آن شخص قهری است و منافاتی بین آنمسئولیت بانک قراردادی و مسئولی

موضوع  10زیرا در حالت اخیر یک مسئول وجود دارد و دو مسئولیت ،9در رابطه با یک شخص است« مسئولیت قراردادی و قهری

دو جهت رجوع داشت؟ حال که در توان به عامل خسارت که شخص معینی است، از باشد و مسأله این است که آیا میبحث می

شوند. اگر سیستم بانکی باعث خروج وجوه از و هر کدام با مسئولیتی مستقل بررسی می 11بحث ما دو یا چند مسئول وجود دارد

                                                           
 128صص  انتشارات دانشگاه تهران.های خارج از قرارداد )ضمان قهری(، جلد اول، مسئولیت مدنی.حقوق مدنی، الزام (.1378)کاتوزیان، دکتر ناصر.  9.

 138الی 

 . قراردادی و قهری 10

 ها و شخص دیگر. بانک یا بانک11 
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تواند به این دفاع متوسل شود که سارق یا عامل برداشت حساب، دستگیر شده و حساب مشتری شود و بانک مسئول باشد، نمی

رسد یا اساسًا دخالت آن شخص، و رجوع داشت و با وجوه این شخص که مباشر است نوبت به سبب که بانک است نمیباید به ا

تواند پس از پرداخت خسارت مشتری، به است. طرح چنین دفاعی پذیرفته نیست و با قرارداد بانک میرابطه بانک را قطع نموده

 و دریافت دارد.عامل اصلی رجوع نماید و مبلغی پرداختی را از ا

 راهکاری دیگر که قانون برای متضرر در نظر گرفته:

 کند:که بیان می 1334قانون پولی و بانکی مصوب سال  35 مادهبند ج توجه به 

 .شود مسئول و متعهد جبران خواهد بودهر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می

اعضاء هیئت عامل و اعضاء هیئت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول  مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره،

قانون یا اساسنامه آن بانک  های مربوط به ایننامهعلت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آئینهباشند که بخساراتی می

 .شودبه صاحبان سهام یا مشتریان وارد می

 : به منظور جلب اعتماد عمومیداردمقرر می 26/12/86آئین نامه نظام بانکداری مصوب هیئت وزیران در  16 مادههمچنین 

، وزارت امور یکیالکترون یاز استفاده خدمات بانک یناش انیز از ضرر و یریشگیو پ یکیالکترون یاستفاده از خدمات بانک یبرا

 یریپذسکیر یهانهیجهت جبران هز یدولت یهابانک ازیبودجه مورد ن نیمأت یمکلف است اقدامات الزم برا ییدارا و یاقتصاد

. در عمل آورداطالعات هر بانک به یدرصد بودجه فناور کی( را تا سقف انیهای مشترمجاز به اطالعات حساب ریها )نفوذ غآن

ها زیر بار این مسولیت یان شده باز هم بانکآخر باید به این نکته اشاره کرد که با همه این تمهیداتی که در قانون به صراحت ب

کنند و ها را از خود ساقط میها با انعقاد قرارداد در هنگام بازکردن حساب و یا هرگونه عملیات دیگر تمام مسولیتروند. آننمی

رسد در براین به نظر میشود. بناپذیرند، در نتیجه این مشتری است که متضرر میگونه مسولیتی را نمیواقع با این کار هیچدر

ها این خصوص به جهت حمایت از مالباخته در این سیستم بانکی نیاز به قوانین شفاف تر با ضمانت اجرای قانونی داریم که بانک

 مکلف به جبران خسارت، ارتقا سیستم بانکی باشند. همچنین الزم به ذکر است که:

توانند ها میبانک»دارد: دار، مقرر میجلب اعتماد صاحبان حساب مدت قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای  4طبق ماده 

قانون برنامه چهارم توسعه  10ماده « ط»با بند « اختیار»این «. دار را تعهد و یا بیمه نمایندگذاری مدتهای سرمایهاصل سپرده

به منظور »نوعی تکلیف شد که: شد و به تغییر داده 11/6/1383ایران مصوب اسالمیاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری

شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول ها ایجاد میبه نظام بانکی، نظام بیمه سپردهحفظ اعتماد عمومی

بیمه »هم به بیمه است و « بیمه مسئولیت»تحلیل به بیمه سپرده، هم قابل«. برنامه چهارم، اقدامات قانونی الزم را معمول دارد

 «.اموال

حساب را در قبال فعالیت خود در امر مضاربه یا هر قراردادی که با مشتری دارد، « موجودی»اگر منظور این باشد که بانک 

را از بیمه مطالبه نمایند، با « عدم سود»یا « اصل وجه»سودآور بودن آن، بیمه کند تا پس از شکست در مسیر قرارداد یا غیر

گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی بیمه» 7/2/1316قانون بیمه  5وال منطبق است. زیرا طبق ماده بیمه ام

 «.باشدنفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشتهنمایندگی صاحب مال یا شخصی ذی

باشد؛ اما ممکن است بانک در قبال این وجه به دالیل یحساب نیز مدر این مورد بانک نمایندگی دارد و به سود صاحب 

توان یکی از مصادیق آن را خروج غیرقانونی از حساب مشتری دانست. در این مورد بانک مختلف، مسئول باشد که می

نی های مسئولیت مدنی یکی از مبادهد. امروزه در نظامخود را پوشش می« مسئولیت»کند، بلکه را بیمه نمی« موجودی»

 ها بین مسئولیت نوعی و بیمه رابطه مستقیم وجود دارد.که در برخی از نظامنحویاست، به« بیمه»وجود « مسئولیت نوعی»

اند و هم این تعهد را برای مسئولیت مدنی مورد استفاده هم مسئولیت نوعی را استخراج نموده« تعهد به بیمه»ها از دادگاه

صورت است که دادگاه، تعهد به بیمه نمودن را دلیل بر وجود مسئولیت مسئولیت نوعی به این« استخراج»دهند. بسیار قرار می

است. با این ای مقرر داشتهگیرانه باشد، قانون تکلیف تهیه پوشش بیمهداند، زیرا معتقدند که هر کجا چنین مسئولیت سختمی

صورت نوعی دارد هم بهاست داللت بر مسئولیت بانک، آن دهشود که وقتی بیمه سپرده در قوانین مطرح شبیان ممکن است گفته

باشد لذا بانک باید از عهده جبران خسارت برآید. اگر و چون یکی از موارد این مسئولیت، خروج غیرقانونی وجه از حساب می
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تواند بانک را به ین مشتری میچنتواند در مقابل مشتری عذر آورد؛ هماست و نمیبانک از تهیه بیمه خودداری نماید، زیان کرده

شود که دلیل عدم تهیه بیمه سپرده، طرف دعوی مدنی قرار دهد. امروزه دعاوی بسیاری به جهت قصور در تهیه بیمه مطرح می

ای مطالبهنسبت به اصل مسئولیت مدنی نیز حالت استقالل دارند، به این معنی که حتی اگر شخص از نظر حقوقی، حق قابل

توانست از محل بیمه مبالغی را دریافت دارد، به دلیلی کوتاهی در تهیه بیمه و محروم شد اما در صورت بیمه شدن میبانداشته

که در تواند علیه شخصی که تکلیف بیمه را داشته است، طرح دعوی کند. با وجود مبانی مهمیشدن از این منبع مطمئن، می

 تواند توجیه مناسبی برای مسئولیت بانک باشد: در حقوق ما نمیبحث بیمه وجود دارد، باید گفت که این مبنا 

با وجود سابقه تاریخی مسئولیت مدنی و مبانی فقهی ضمان در حقوق ما، مسئولیت فرعی، چندان مورد توجه قرار  -1

 گیری کند.گیرد و بعید است دادگاهی براساس آن تصمیمنمی

توان حکم به تحقق مسئولیت آسانی میوعی و اینکه با وجود بیمه اجباری، بهدر مورد رابطه بیمه اجباری و مسئولیت ن -2 

های حقوقی مقایسه نمود. با وجود این که حوادث رانندگی، تولید توان نظام حقوقی ایران را با برخی دیگر از نظام نوعی داد، نمی

رگیری سالح گرم، حوادث کار و موارد دیگر، در کامحصوالت صنعتی معیوب، تخلفات پزشکی، حوادث اتمی، حوادث ناشی از به

های نوعی درصدد کنار نهادن های اجباری مسئولیت قرار دارند و اینکه مسئولیتهای حقوقی تحت پوشش بیمهبسیاری از نظام

حلیل هایی هستند که در تاست و هنوز نظامباشند، اما این حرکت هنوز تثبیت نشدهمی 13یا اثبات 12تقصیر از حیث ثبوت

گیری در زمینه رفتار مسئولیت مدنی، از طریق سنتی خود عدول نکرده و تنها با گسترش سطح استانداردهای ایمنی و سخت

اند، بدون اینکه از لحاظ نظری و عملی، با مسئولیت نوعی  ها را گسترش دادهمعقول و متعارف اشخاص، دامنه تخطی و قصور آن

 آشتی برقرار نموده باشند. 

و  14وضعیت در حقوق ایران هم وجود دارد؛ از حوادث رانندگی که در رأس خطرات هستند تا مسئولیت پزشک همین

شویم و البته از حیث استفاده از سالح گرم و دیگر موارد که بررسی نماییم متوجه کنار نهادن یا محدود شدن مسئولیت نوعی می

ها، هر که به جهت کثرت مقررات ایمنی و محصور شدن اشخاص در آن شود. به این معنیعملی، موارد مسئولیت نیز کمتر می

روشنی قابل لمس است. برای مثال بسیار نادر است شود و این وضعیت، به ویژه در حوادث رانندگی بهتخطی، سبب مسئولیت می

ول قلمداد شده و اثبات آن نیز که عابر پیاده مصدوم، خسارت را به جهت قصور خود متحمل شود و معموالً راننده اتومبیل، مسئ

داند که بیمه است، زیرا راننده نیز نفعی در تالش برای اثبات تقصیر عابر پیاده ندارد و میتر شدهبه همت بیمه مسئولیت آسان

 کند. از نظر حوادث پزشکی نیز در ایران هنوز بیمه مسئولیت اجباری نشده است. حوادث ناشیمسئولیت، خسارت را جبران می

کارگیری سالح گرم و مانند آن نیز همین وضع را دارند و در هنگام تحلیل مسئله مسئولیت و از تولید محصوالت صنعتی و به

اند. به احتیاطی است و دکترین حقوقی هم نظر مخالف ارائه ننمودهدنبال احراز قصور و انواع بیبررسی ارکان آن، رویه قضایی به

توان در سطح کلی و از مفهوم اجباری بودن بیمه، به مبنای مسئولیت و نوعی بودن آن حکم نمیهمین خاطر در حقوق ایران، 

های اجباری، وجود ندارد و در هر مورد باید این رابطه حاکم بر بیمهای در این خصوص، به عنوان قاعده عمومیداد و هیچ مالزمه

 را اثبات کند.اعتنایی ندارد و کسی که مدعی است باید آناحراز شود که البته احراز آن نیز هیچ اماره یا فرض قابل

 

 جمع بندي
ها و سایر موسسات اعتباری، در رویه شود که دعاوی ناشی از خروج غیرقانونی وجوه از حساب مشترین بانکبینی میپیش

مختلفی از این دعاوی مواجه شوند. قول ها با انواع قضایی توسعه یابد و با توجه به آگاهی مردم و تعهدات نهادهای رسمی، دادگاه

توان دستگاه قضایی و قضات را به دشواری میرسد به مسئولیت مدنی بانک و سایر موسسات، خالی از قوت نیست اما به نظر می

تر از . در عین حال اگر قرار است بر این مسئولیت تأکید شود، ماهیت قراردادی آن برجستهبه مسئولیت مدنی بانک متقاعد نمود

                                                           
 . مسئولیت محض 12

 . مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر 13

 مورد عدم برائت که آن هم به جهت اتالف مستقیم است. جز در 14 
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بینی ایران را مشاهده پیشماهیت قهری است و به سود مشتریان نیز خواهد بود. باید منتظر ماند و توسعه رویه قضایی غیر قابل

 کرد.

 

 پيشنهادات
 از دعوی که طرفین فرض این بر مبتنی است نظامی نهد، می مدعی دوش بر را اثبات بار که دعوی اثبات ادله سنتی نظام

 میان رابطه و بانکداری با رابطه در این فرض. دارند قرار برابر موقعیتی در دلیل ارائه توانایی و اطالعاتی منابع به دسترسی جهت

 در طرفین میان نابرابری. بود نخواهد کارآمد بانکداری در است نیز آن بر مبتنی که نظامی لذا. باشدنمی صحیح مشتری و بانک

 کندمی ایجاب که است حدی به الکترونیک بانکداری در دعوی طرح توان در اطالعات و تحلیل توان در اطالعات، به دسترسی

 برای اما. نماییم استفاده گذاردمی علیه مدعی عهده بر را دعوی اثبات بار که آن معکوس ازنظام و دهیم تغییر را مزبور نظام

 در هابانک برای مسئولیت دوگانه سیستم است الزم هابانک علیه واهی دعاوی طرح از جلوگیری و نظام این آثارسوء از کاستن

 تعیین اقتصادی به مالحظات توجه با باید که -مسئولیت از میزانی تا که صورت بدین. شود برقرار الکترونیک بانکداری با رابطه

 در و شود استفاده معکوس اثبات بار و فرض تقصیر بر مبتنی مسئولیت نظام از – در شرایط حاظر سیصد میلیون ریال شود

 علیه که باشد مکلف مشتری آن، از بیشتر میزان برای و اثبات نماید را خویش قصور عدم که باشد مکلف بانک، مواردی چنین

 .شود صادر بانک مسئولیت عدم به حکم ناتوانی مشتری، صورت در و کند ارائه را خود ادله بانک
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