
مسئولیت مدنی بانک ناشی از

یکهاي الکتروناشتباه در پرداخت

دکتر حجت مبیّن
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

آذر گلذاري اله آبادي
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز



بیان مسأله
جایگاه پرداخت هاي الکترونیکی در نظام بانکی•

اشتباه در پرداخت هاي الکترونیکی•

ضرر* 

تقصیر*ارکان مسئولیت مدنی    •
رابطه سببیت* 



اي آیا در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه در پرداخت ه•
الکترونیکی، نیاز به وضع مقررات خاص می باشد؟

مسئولیت عدم پاسخگویی قواعد عمومی مسئولیت مدنی در تبیین•
مدنی بانک ناشی از اشتباه در پرداخت الکترونیکی

در راستاي ) زیان دیدگان(ضرورت حمایت از مشتریان •
ارزش آفرینی دیجیتال

سؤال و ضرورت



نقض تعهدات•
آنمندرجاترعایتوصحیحنحوبهپرداختدستورانجام•
دارامانتومتخصصکارمندانبکارگیریتعهد•
مشتریهویتاحراز•
ایمنیبهتعهد•
امانتداری•
مشتریانبهآموزشورسانیاطالعبهتعهد•

تصورخالف واقععامل انسانی       : اشتباه•
خطاي سیستم   عامل فنی               : خطا•

یتقصیر بانک در پرداخت الکترونیک



اشتباه شخصی مشتري•
اگر فقط ناشی از سهل انگاري مشتري باشد، مشتري•
.مسئول است•
اگر ناشی از عدم آموزش یا اطالع رسانی نادرست بانک•
.باشد، بانک مسئول است•

خطاي فنی و اشتباه کارکنان بانک•
تقصیر بانک= خطاي فنی •
نقض تعهد بانک در استخدام کارکنان = اشتباه کارکنان •
متخصص و یا عدم آموزش آنان•
.در هر دو فرض بانک مسئول است•

کیانواع خطا و اشتباه در پرداخت الکترونی



)خطاي شرکت هاي طراحی و خدمات سامانه هاي پرداخت(خطاي نرم افزاري •

خطاي بانک واسطه یا مرکز پایاپاي•
دشواري اثبات تقصیر •
عدم وجود رابطه قانونی یا قراردادي با مشتري •
پذیرش مسئولیت براي بانک در قبال مشتري•
امکان رجوع بانک به شرکت هاي طراحی و خدمات سامانه و بانک واسطه•

اشتباه مشترك بانک و مشتري•
.اگر اشتباه مشتري ناشی از خطاي بانک باشد، بانک مسئول است•
ت میزان اگر اشتباه بانک ناشی از اشتباه مشتري و یا مستقل از آن باشد، هر دو به نسب•

.مداخله مسئول هستند

کیانواع خطا و اشتباه در پرداخت الکترونی



نظریه تقصیر•

نظریه خطر•

نظریه تضمین حق•

نظریه استناد عرفی•

نظریه مسئولیت محض•

مبناي مسئولیت مدنی بانک

نظریه منتخب



فرض مسئولیت: مسئولیت محض•
مفروض بودن رابطه سببیت/ عدم نیاز به اثبات تقصیر 

بانک مسئول جبران خسارات است؛•
:مگر اینکه بانک ثابت نماید•
وجود عامل خارجی در بروز خسارت •

)  اقدام زیان دیده، قوه قاهره، مداخله ثالث(
و

قطع کامل رابطه سببیت بین خسارت و بانک•

نیکیمسئولیت محض بانک در پرداخت الکترو



:  مبناي حقوقی•
وجود رابطه قراردادي و قانونی بین بانک و مشتري•
تقانونی بانک به انجام صحیح دستور پرداخ/تضمین قراردادي•
حرفه اي و متخصص بودن بانک•
تعهد به ایمنی پرداخت•
تعهد به نتیجه یا حتی تضمین نتیجه•

مسئولیت بانک= عدم تحقق نتیجه 

مبانی پذیرش مسئولیت محض بانک



:  مستند قانونی•
:قانون پولی و بانکی کشور35اشاره ضمنی بند ج ماده •

ان می هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتری«
».شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود

قی در راهنماي حقو) مسئولیت معامالتی(پذیرش تعهد به نتیجه •
آنسیترال در خصوص انتقال الکترونیکی وجوه

اشر اقوي از مب) بانک(پذیرش رویه قضایی بر اساس قاعده سبب •
)کارمند(

مبانی پذیرش مسئولیت محض بانک



عدم نیاز به اثبات تقصیر از سوي مشتري•
)تسهیل جبران خسارت(تضمین جبران خسارت مشتري •
عدم نیاز به رجوع مشتري به سایر عوامل احتمالی •
)پس از جبران خسارت(امکان رجوع بانک به سایر عوامل دخیل •

کارکنان و مدیران بانک –
بانک واسطه یا مرکز پایاپاي–
شرکت هاي خدمات ارتباطات الکترونیکی–
شرکت هاي طراح و خدمات سامانه هاي پرداخت –
...)هکرها و (اشخاص ثالث –

آثار پذیرش مسئولیت محض بانک 



رض ها در فوضع مقرره قانونی مبنی بر مسئولیت محض بانک•
خطاي فنی و یا اشتباه کارکنان

قرار دادن بار اثبات معافیت از مسئولیت بر عهده بانک •
سانی ها به منظور اطالع رایجاد تکلیف صریح قانونی براي بانک•

صحیح به مشتریان همراه با تبیین جزئیات 

پیشنهادات 



با تشکر از حسن توجه حضار گرامی
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