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شاايا

مقدمه
ونيلياتتبديلداراييهابهاوراقبهادار

تعهدبانكهابهحفظاسرارمشتريان


موموعمقاله حامربررسيتعهدحفاظ
اسااراربااانبيمشااتريانبااهننااوان"اساارار
حرفهاي"درارتبااطباانيليااتتباديلباه
اوراقبهاداركردناست)1(.رازبهچيزيگفته
ميشودكهمعروفياظاهرياهيگانينباشاد
(محيدالشااورابي،2002،ص.)1542امااادر
مورداينبهچهاطالناتياسارارباانبيتلقاي
ماايشااوند،ناااراتيبساااننيساات.بيشااتر
نويسااندگانانتقاااددارناادكااهمناااوراز
اطالناااتسااريافااراد،اطالناااتياسااتكااه
محاادوداسااتنمانناادمبلاااانتباااراتيكااه
مشتريگشايشكرده،سررسايددياونوي،
ارقاحترازناماه،تقاماايبازپرداخاتپايشاز
موندبدهيهايشواينبهشخصينازدباناك
حسابداردياخير(محيدالشاورابي،2002 ،
صااا .)1542-1543منااااورازافشااااي
اطالناتمشتريانهممطلعنيودناشخاصي

حرفهايتعهداشخاصياستكاهدراجاراي
وظايفخودوياباهمناسابتآن،باهوقاايع
آگاهيپيداكردهاند،مبنايبار

شخصيافراد 
اينبهآنراخارجازموارديكهقانونمعاين
كاارده،آشاابارنسااازند.پزشاابان،جااراحهااا،
داروسااازان،ماماهااايقااانونيوغياارهداراي
وظيفااهرازداريشااناختهماايشااوند.هيااين
وظيفهاشخاصديگريكهبهمناسبتشالل
خااودويااابااهمناساابتحرفااهوم مورياات
(دائياايياااموقاات)درحااالتيامااينقاارار
ميگيرناد،ماننادوكيال،ساردفترورهباران
مذهبي،بارميشودواينهاهموظيفاهدارناد
ميشود،حفاظ
تااسراريكهنزدآنانگشوده 
نيايند.
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مشااتريانبانااكهاااتياياالندارناادكااه
اطالناتمرباوطباهحساابهاا،معاامالتو
مراوداتبانبيآناندراختياارديگارانقارار
گياارد،وحتاايميبااناسااتافشاااياياان

اسااتكااهصااالحيتدسترساايوآگاااهياز اطالناااتبااهمشااتريصاادمهبزنااد،ودر
اطالناااتمااوردنااارراندارنااد(شاابريو رقابتهايتجاريوتعاملاجتياانيباراياو

ديگران،1376،ص)2(.)81

گرانتياحشود.هيينجنبههاموجابشاده

بهطورمعيولبانكبنابرحرفاهايكاه تاحقوقداناناسراربانبي4راازجيلهرازهايي
دارد،بهاسرارزياديازمشاتريان،وتعهادات
بدانندكهافشايآنها(بدونرمايتمشتري)

ماليآنهاآگاهيپيداميكند.ازگذشاتهدور ،مينوعاست.
اسرارباانبي1درزمارهاسارارحرفاهاي2باه
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دردورهكنااونيكااهنقااشبانااكهااادر قضاييرادستخوشتحاوتتاساسايكارده
گسترشيافتاهوفنااورياطالنااتسارنت ،مربوطبهمحيطهاايمجاازيابعاادجهااني
دارد،وبااهوياا هحقااوقكيفااري،حقااوق

مدت وامباناتارائهخدماتبانبيراافزايش
داده،اهييتحفاظاسارارباانبيدوچنادان بيناليللخصوصيوحقاوقبازرگاانيراباه
استوجنبه ديگرينيازپياداكاردهاسات .شدتتحتت ثيرقرارداده،ودرموموعبحث
اطالناااتمشااتريانبانااكدرمعاارضخطاار مامسائلمربوطبهتضيين،حفاظوصاحت
سرقتاطالنااتوافشااءازطرياقگشاايش دادههابرتعهداتسنتيحقوقخصوصايدر
غيرقااانونيشااببهاطالناااتيبانااك،بااانفااو  زمينهقراردادهاافازودهشادهاسات(حسان
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زندگياقتصادي،اجتيانيوكسابوكارهاا است.دردنياايكناونيچاالشهااوجارائم

نفو گران5است.فناوريهاينويناطالناات ،بيگاااي،1384،صا ا .)14-15جاااداياز
راههاايبهتار ،سرنتفوقالعاادهايكاهدرفضاايمجاازي
هيانطوركهبرايانجاحاماور 

وكارآمدتريفراهمآوردهاناد،امباان برايانتقاالاطالنااتفاراهمشاده،مسا له

سريعتر
سوءاستفادهازفناوريبرايسرقتياافشااي جاسوسيرايانهاي،سابوتاژومانندآنازهام
اطالناااتراافاازايشدادهانااد(سادوساابايو مشبالتامنيتايدادههاايباانبياسات.تاا
ديگران،1384،ص.)13ازآنجاكاههيگااح جاييكهحريمخصوصيدرجامعهاطالناتي
باتوسعهروزافزونفناورياطالنات،ابزارهااو ازموموناتمهمحقوقفناورياطالناتباه
شيوههايتهاجيينيزباهسارنتگساترش شيارميآيد.حريمخصوصاياطالنااتي6باه
يافتهوبهتوانتخصصي،پيچيادگيوتعاداد معناي "حقاوليه افراددرمحرمانهمانادنو
نفو گرانروزبهروزافزودهميشود،ميتاوان جلااوگيريازتحصاايل،پااردازشوانتشااار
گفتباناكناالوهبارآنباهنباياداطالناات دادههايشخصيمرباوطباهايشاان" اسات
مشتريراافشاءكند،وظيفهمراقبتيديگري (اصالني،1384،ص.)28البتهدايارهحاريم
نياازداردوآنحراسااتازحااريمخصوصااي خصوصياطالناتيبسيارگساتردهاساتواز
جيلهشاملاسرارتجارينيزميگردد(بند4

اطالناتيمشاترياسات.ازايانروساتكاه
امااروزهگفتااهماايشااودفنااورياطالناااتو مادهيكقاانونمتحدالشابلاسارارتجااري
ارتباطات،قواندسنتيحاكمبررسيدگيهاي 1985اسرارتجاري))3(.
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افشايغيرمنصفانهدادههاايتجااريو وظيفهرابررسيميكنيموساپسباهلازوح
اقتصاديموجبنقضرقابتسالماقتصاديو حفااظاساارارحرفااهاي(بااانبي)درقااوانينو
ونيلياتتبديلداراييهابهاوراقبهادار
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قواندكشورهايمختلفاشارهميكنيم.

زيااانماااديومعنااويتجاااريماايگااردد.

مينونيتافشاياطالنااتباانبيمشاتريان1 ،ـ1ـ مبنا و منبع تعهد

درنينحاليبيازنگرانيهايياستكاهدر

بحثتبديلبهاوراقبهاداركاردندارايايهاا
مطاارحماايگااردد(جيااالي،1388،بخااش

نخست))4(.درنيلياتتبديلبهاوراقبهاادار
كردن(كهباانتقاالمطالبااتباانبيهياراه
است)اشخاصمتعدديبهاطالناتمحرماناه
مربوطبهداراييهايمالي(مطالباتباانبي)،
قراردادها،تضيينهاوديگراطالناتواسناد
بانبيمربوطنياازدارناد.بااتوجاهباهاصال
محرمانهبودناطالنااتمشاتريانباناكهاا،
پرسشايناستكه:
.1تعهدبانكدرخصاوصحفاظاسارار
مشتريانبهچهمعناسات وحادودوقليارو
انيالآنكداحاست 
.2ازآنجاااكااهنلااياتصااولفااروش
مطالباااتبااانبيمسااتلزحارائااهاطالنااات
حسابهابهخريدارمطالباتاسات،آيااايان
اقتضاراميتوانباوظيفهبانبيحفاظاسارار

مشتريانجيعنيود 

1ـ مبنا و منبع تعهد بانک

گفتيمكاهدرايانماوردباناكاوتًباه
ننااوانيااكشااخ ارائااهكنناادهخاادمات
حرفهايمتعهدحفاظاطالنااتمشاتريان و
امانتدارياسرارآناناست.ثانياًبانكوظيفاه
دارد اسنادمشتريانراباهگوناهايحفاظات
كندكهحريمخصوصياطالناتيودادههااي
شخصي،تجاريواقتصاديآناانازدساتبرد
نفو گراندرامانبياند.
1ـ1ـ1ـ طرح موضوع :تعهدرازداري
بهوي همربوطبهاشخاصياساتكاهبنااباه
وظيفااهخااوددرجرياااناساارارواطالنااات
شخصيافرادقرارميگيرناد(.قارآنمجياد)
(اصاااااالني،1384،ص30باااااهبعاااااد)
بانكهاابناا
( )5(.(Raynaud, 1995, p.176
بهطبيعتحرفهخودازايندساتهاشاخاص
محسوبميشوند.بانكمبلفبهحفظاسرار
حرفهاياست،ودرصورتافشايآنونقض
اينتعهدمس وليتدارد.كامالًطبيعياسات
كههرشخصيشديداًتيايلداشتهباشادتاا
وماعيتماالياوازديگارانپوشايدهبياناد،

دراياانبخااش،نخسااتمبااانيتعهااد خواهاشخاصديگربيگانهباشندياازانضااي
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رازداري،وسپسنيرويالزاحآورومنبعايان خانوادهاو.ازنارمشترياطالناتبانبيتنها

اختصاااصبااهخااودمشااتريداردوديگااران ديااادگاههاااايمتفااااوتيوجاااودداردودر
تفاوتينييكندكهمشتريتاجرباشدياغير الزاحآوراينتبليفازمنابعگوناگونينشا ت
ميگيرد.

تاجر.نرفورويهنيلايبانباداريهامايان
ديدگاهمشتريرات ييادمايكناد.بناابراين،

 .1قانون.نااحهاايحقاوقيبارلازوح

بانكميبايدجعباهاسارارمشاتريانباشادو

حفظحريمخصوصيت كيدورزيده

اسراريراكهبهمناسبتفعاليتهاايباانبي

داريحرفااهايراازاصااولو


وراز

دريافتمايدارد(مانناداطالنااتراجاعباه

قوانداساسيدانستهاند.درقاوانين

ومعيتمشتريانومعامالتآنها)حفظكند.

ناااديبيشااتركشااورهااايداراي

اياانرويااهمساالّموناارفتقريباااًدرهيااه

حقوقنوشتهواخياراًدرقاوانينو

كشورهاجاافتادهوتثبيتشدهاست.اساا 

مقاارراتكشااورهايداراينااااح

التاازاحبانااكبااهرازداريدرواقااعطبيعاات

كااامنت(بااهوي ا هدرمااوردحفااظ

نيلياتبانبدارياست،كاهباهاقتضاايآن،

دادههااايمشااترياندرمااراودات


رابطهبينباناكومشاتريبارپاياهانتيااد

البترونيبي)،موماوعلازوححفاظ

صاحباسراربهامانتداريبانكاستواراسات.

اسرارحرفهايتصريحشادهاسات.

انتيادمشتريبرايناستكهبانكاقادامات

در اينمواردنيرويالزاحآوروظيفه

واوماااعماااليمشااترياوراپوشاايدهنگاااه

رازداريناشيازقانوناست (Data

خواهدداشت.باتوجهبهاينومعيتبايدبه

).Protection Act,1984 Eng

اينپرسشپاسخدادهشاودكاهمنباعايان

 .2قرارداد(.شرطصاريحياامايني)

تعهاادچيساات وبااهچااهاسااتناديبانااك

كاماالتاارينشاابلآناسااتكااه

مس وليتدارد 

مشااتريباااشخصاايكااهخاادمات

شيارهپنجاهوهشتم●سالبيستم ●بهار1390

نبايدازآنهااآگااهييابناد،ودرايانماورد ناااحهااايمختلافحقااوقيمنباعونيااروي

حرفهايارائهميكند،قراردادنادح
1ـ1ـ2ــ منبـع و نیـروي الـاا آور

افشامنعقدنياياد.معياولچناين

تعهد :درصنعتبانبداريلزوححفاظاسارار

استكهمشتريانشارطمحرماناه

بانبي،بهننواناصليمسالّمپذيرفتاهشاده

بودناطالناترادرقراردادبابانك

است.بااينهيه،درموردحدودوقليروآن،

درجكنند.امانبودچناينشارطي

ومااايانتاجراهااااينقاااضايااانتعهاااد
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دراساانادفييااابينازمساا وليت

ورويهنيلي.هيانگوناهكاه

 .3نرف

بانكنييكاهاد.تبليافباهحفاظ

مالحاهشد،درپارهايازنااحهاي

اسااراردرنقااودمنعقاادهبااابانااك

حقااوقيتبلياافرازداريرانياادتاً

مفروضاست،ونيازمندبهتصاريح

تبليفااايمبتناااينااارف(مساالّم

درقراردادنييباشد.درواقعآنچاه

حرفهايوتجاري)ميدانند.دراين

راكااهبانااكراجااعبااهمشااتري

موردچنيناستدتلميشاودكاه

درمييابدبهتوافقفيياابيناماافه

درزندگيتجاريموقعيتبساياري

ميكند،هرچنددرماوردرازداري

ازطرحهاوپروژههامستلزححفاظ

بااينآنااانتوافااقصااريحينباشااد

اطالناااتمربااوطبااهآنهاساات.در

(Brex v. Smith, 146) (A. 34,

زندگيمعيولينيزاشخاصناادي

))6(.36(N. J. 1929بنااابراينتااا

مايلبهافشاياطالناتمربوطباه

هنگاااميكااهاطالناااتمشااتري

داراييهايخودنيساتندوهياين

اختصاصيوشخصايتلقايشاود،

نيوميااات،تيايااالوخواسااات

تعهدلزوحرازداريبانكباقياست.

اشخاص،مبنايياستكه"نارف"

وظيفه حفظاسرارازناارنارفو

بانااكرابااهحفااظاساارارملتاازح

رويهبانبداريتبليفيمسلماست،

ميداند.اگارنارفمبنااباشاد،در

ودرصورتنادحدرجصاريحايان

نااحهااييكاهباهصاراحتباراي

شرطدرقراردادباهنناوانشارط

افشاياسراربانبيمجاازاتيوماع

مينيجزوقراردادآنانبهحسااب

نشااده،تعيااينمس ا وليتكيفااري

ماايآيااد.بااانبيكااهاطالنااات


بانكباتوجهبهمجازاتهايمقارر

مشتريانراافشاءميكنادوبادين

برايافشاياسرارحرفهايموماوع

وسيلهموجباتزيانآنانرافاراهم

مناقشهقارارمايگيارد

ميآورد،باهاساتنادهياينشارط

).1948, p.9زيرااصلقانونيبودن

ميني،مسا وليتخواهادداشات

جرائمومجازاتهااقتضااداردكاه

Electronic

كساايجاازبااهن ا كيفاارنشااود.

Communication
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).)Privacy Act of 1986

(Gulphe,

وانگهيدراموركيفرياصلتفسير

مضيقانيالمايشاودكاهاجاازه كامنتوهمدرقليروحقوقنوشته)ازلازوح
نييدهد.باتوجهبهايانوماعيت نااحهايحقوقيازجيلاهانگلايستعهادات
خشبيرابربانكهاوديگرنهادهايماليباه

ناردرستبراينقرارگرفاتكاه
بانكازجيلهاشخاصاياساتكاه دليلدراختيارداشتناطالناتماليحسا 
(هيانناااادپزشاااابان،ماماهاااااو ولاازوحساارينگاااهداشااتناطالناااتبااار
ميكنند

داروسازان)بهحبممرورت7اماين

(Data Protection Act, 1984, ch.

اسرارواقاعمايشاود .قانونگاذاران

35, ((Eng) – Tournier v. Natl provincial

برايافشاياسراريكهبهاقتضااي

and Union Bank of England [1924] 1
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انيالمجاازاتازطرياققياا را حفظاسراربانبيحيايتميشود.بسيارياز

وظيفهوحرفهچنيناشخاصايدر ).KB 461 (C. A. 1923درقلياروقضاايي
اختيارآنانقرارميگيردويابادان كامنت،گذشتهازوجوديكتعهدكليباراي
آگاهيمييابند،مس وليتمادنيو حفظاسرار،اخيراًتعهداتقانونيبيشتريبه
مجازاتكيفريدرناارگرفتاهاناد وي هراجعبهحيايتازدادههاا،وماعشاده
(ماده 378قاانونجازايفرانساه ،است.
ماده 300قانونجزايآليان،ماده

1ـ2ـ1ــ1ــ نظـا كـام ال :وظيفاه

458قااانونجاازايلوگزامبااور  ،محرمانااهنگاااهداشااتناطالناااتدرحقااوق
مااواد162و320قااانونجاازاي انگليسريشهدركامنتوانصاافدارد.ايان
سوئيس))7(.

وظيفهدرباديامرازشرطمينيدرقرارداد

1ـ2ـ حقوق تطبیقی
مااروروظيفااهمحرمانااهنگاااهداشااتن
اطالناااتمشااترياندرنااااحهااايحقااوقي
مختلااف،دركبهتااراياانتعهاادراميساار
ميسازد.

1ـ2ـ1ـ حقـوق اروپـایی :درحقاوق
اروپايي(همدركشورهايداراينااححقوقي
7. Confident necessaire

بانكومشتريآنناشيمايشاود.درنارف
تجاريهمبههيينطريقچنينشارطيدر
قراردادهااايتجاااريواردماايشااود

’(O

مطااابقكااامنت

).Donovan, 2005, p.85
(انگلاايس)وظيف اهمحرمانااهبااودنناشااياز
رابطه قرارداديبينباناكومشاترياسات.
اينوظيفهشاملهيهاطالناتيكهباناكدر
طولرابطهخودومشاتري باهدساتآورده
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گردد.ازاينرو،جبرانخساارتناشاياز

مي

انيااالماايشااودكااهاطالنااات

نقااضتعهاادحفااظاسااراربااانبي،مبناااي

محرمانههستند.

ونيلياتتبديلداراييهابهاوراقبهادار

تعهدبانكهابهحفظاسرارمشتريان


قرارداديدارد.وظيفه محرمانهنگااهداشاتن
اطالناتمطلاقنيسات.كاامنتيانگليساي

 .2درمااورداطالناااتبااياهييااتو
فايدهانيالنييشود.


بي

برايرهاييازاينتبليفچهاراستثناءمقارر

درپااارهايازمااواردباارايحفااظ

.3

داشتهاست )8(.افشاييكهصراحتاًيابهطاور

منافعنيومي،ميبناستافشااي

مينيتوساطمشاتريمجاازدانساتهشاده

اساارارمشااتريانماارورتداشااته

استواينافشابهنفعبانكمرورتداشاته

باشد.

باشد ،درزمره موارداستثناست.هيچياكاز

باارايمساا وليتبانااك،تزحنيساات

چهااارمعافيااتمقااررجااوازيباارايافشاااي اطالناتنيداًافشاشدهباشند،بلبهتصادفي
اطالناتمشتري،بهمناورتباديلباهاوراق بودنافشاياطالناتبرايمسا ولدانساتن
بهاداركردننيستواينومعيتنياازباناك بانككافياست.دربيشترمواردهامافشااي
درنيلياتمذكوررابرطارفنيايساازد.باه اطالناتتصادفياسات.باناكهاامبلافاناد
نالوه،برايتعيينقليروقرارداديمربوطباه ترتيبااياتخااا نيايناادكااهزمينااهافشاااي
افشاياطالناتميبايدمساتنداتواحاصالي تصااادفياطالناااتازبااينباارود.درحقااوق
مالحاهگردد.اياناساتثناهايقارارداديرا امريباهم،وظيفه رازدارياطالناتمشتريان
هاتبليفشدهاست.


بربانك
ميتوانبهاطالناتيمحدودكردكهباهطاور
مستقيمبهتوافقنامه واحمرباوطاسات.وياا

بامرورريشاههاايمقارراتمحرماانگي

ميتوانبهاطالناتنااحتجااريمرباوطباه بانكهايخارجيوامريبااييوتطبياقآنهاا
واحگيرناادهكااهغيرماارتبطباااتوافقنامااهامااا درمييابيمكهمفااهيمامريبااييوخاارجي

حسا است،توسعهداد.

محرمانهبودن،دارايمبناييمشاتركاسات

درحقوقانگليسوظيفاه حفاظاسارار ).(Newcomb, 1988درايااااتتمتحاااده
بانبيمشتريانمحدودبهساهاصالدانساته وظيفهمحرمانهبودناطالناتباچالشهااي
شدهاست:

متعدديمواجهشدهاست.يبيازمهمتارين

 .1وظيفااهمحرمانااهنگاااهداشااتن بحثهااينبودهكهاساساا"رابطاهباناكباا
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اطالناااتمشااتريانتاااحاادودي مشتريرابطهسادهبدهباربستانباراستباه

تماايگياارد.درحقااوق

رابطه اماني.مس لهادغاحهاودادناطالناات consciencesنشاا
).p.86ايانموماوعكااهآيااشااركتهاانيااز كهاينوظيفهراپوششميدهدواستثنائات
هيانندافراد دارايحقبهرهمناديازحاريم زياديهمبرآندارد(قانونحاريمخصاوص
خصوصي8برخوردارنديانهواينباهآيااايان مصوب)9(.)1974
وظيفااهاختصاااصبااهبانااكهااادارديااا

1ـ2ـ1ـ2ـ نظـا حقـو ی نوشـته:

شااركتهااايتاا مينمااالي،شااركتهاااي حفظاسراربانبي،درحقوقسوئيسجايگااه

ساختياني،9تعاونيهايانتباارنيازمشايول بسااياروي ا هايدارد.تاااجاااييكااهتاادوين
اينفعاليتميشونديااخيار ازنيوناههااي مقرراتدرزمينه"اسراربانبي"ازابتباارات
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كتهايبيياه،
بهشر 

(O’ Donovan, 2005,

امريباقوانينومقرراتيبسياريوماعشاده

چااالشهااايمحرمااانگياطالناااتهسااتند .قانونگاااذارساااوئيس،بااااتصاااويبقاااانون
وانگهيدراياتتمتحده،تعيينمارزوظيفاه بانبداري،1934زمانيكهنازيهامبادرتباه
افشاياطالناتوجريانآزاداطالناتكهدر توقيفومصادره اموالاشخاصميكردند،به
بازارهايمااليانياالمايشاود،بااوظيفاه شيارآمدهاست.
محرمانهبودننيازبهبررسيهايدقياقدارد
).)O’ Donovan, 2005, p.93

()10

رويبردساوئيسدرماورداسارارباانبي
ايناستكاهازحاقمشاتريانباناكباراي

10

چنانكهپروفساوراوگالياو مايگوياد :محرمانااهماناادناطالناااتآنااانبااهشاادت

رابطهبانكومشتريبيشازآنبهرابطهآمار حيايتميكند.وتعهدباناكبارحراساتاز
اتجااراماايدانااد

وناملباشد،نونيامانتدارياستكهبهنفع اياانحااقمشااتريراتزح
هردوطرفانيالميشاود.وظيفاهرازداري (.(Moller, 1970, pp.11-13تاجاييكاهباه
ناشيازقانونياقرارداداست،وبانكمبلاف موجبقانونبانبداريفدرالسوئيسمصوب
استآنرابرايت مينمنافعطرفينباهكاار سال،1934براينقضنياديتعهادحفاظ
بندد.هرگاهباينطارفينقاراردادينباشاد ،اسراربانبيمجاازاتحابسوجريياهمقارر
وظيفهمحرمانهبودنمبتنيبرانصاافاسات گرديد.بهموجبماده47اينقانون:
كااهازمفاااهيم fair dealingو

good

چنانچااهمااديران،كاركنااان،مااديرتصافيه،ارزيااب،نااظركييسايونباانبيياا

8. Privacy
9. Building Societies
10. Ogilive

انضايمؤسساهحسابرساييااكاركناانآن،
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سرّيراكهدراختيارآنانقرارگرفتهوياباه مديريتموسسهانتباريمشاركتدارديادر
واسطهنيلخود،يارابطاهكارمناديباه آن چنينمؤسسهايكارميكند،متعهدبهحفظ
ونيلياتتبديلداراييهابهاوراقبهادار

تعهدبانكهابهحفظاسرارمشتريان


(اطالناتمشاتري)آگااهييافتاهاناد،افشاا اساارارحرفااهايمطااابقشاارايطومشاايول
كنند،وهيينطورهركسديگريراتحريك كيفرهايمقارردرمااده378ازقاانونجازا

ميباشد)12(.

كردهتاتعهدحرفهايحفظ"اسرار"رانقاض
كنند،بهمجاازاتحاداكثر6مااهحابسياا

قانونگذارفرانسويتنهاباهوماعاصاول

جرييهايكهبيشاز50/000فرانكنباشاد ،كليتعهدحفظاسارارحرفاهايبارايهياه
محبوحميشوند.


مؤسساتانتبارياكتفاكاردهوحادودايان

چنانچهخطاكارازرويغفلاتچناين التزاحراتعييننباردهاسات.ازايانروباراينيلاايرامرتباابشاادهباشااد،بااهمجااازات دركچااارچوباياانتعهاادباياادبااهآثااار
جرييهايكهبيشازسيهزارفرانكنباشاد حقوقدانانمراجعهوبهبررسيروياهقضاايي
محبوحميگردد.

-نقضسرّيبودن،حتايهنگااميكاه

آنكشورپرداخت).)Bordes,p.140,n.19
1ـ2ــ1ــ3ــ حقـوق كشـورهاي

نيليارابطهاستخداميپايانيافتهيادارنده اسالمی :مصر و لبنان :درباينكشاورهاي
راز ديگردرصنعتبانبيكارنيايكنادنياز اسالميمصارولبنااندرايانماوردپيشارو
شوند.ازاينروبررسيحقوقاين

باقياسات(ماواد162و320قاانونجازاي محسوبمي
سوئيس).

دوكشوردرزمينهحفظاسارارباانبيمفياد

قانونگذارفرانسوينيزدربند4ماده 19است.
قانوندوحدسامبر،1945اشخاصيراكهباه

مصر :نخستينقانونيكاهدرمصارباه

هرنحودرادارهياناارتبربانكهامشاركت "اسرارحرفهاي" پرداخت ،قانونشياره205
دارند،متعهدبهحفظاسرارشناختهاست )11(.ساااال1990راجاااعباااهمحرماناااهباااودن
ماده 57قانونشياره 198446فرانسه حسابهايبانبيبود.اينقاانونباهموجاب
كهدرموردمؤسساتانتبااريونااارتبار قانونشياره 88سال 2003راجعبهجايگاه
آنهادر24سپتامبر1984انتشاريافت،مقرر بانكمركزيونااحپوليوبانبينساخشاد.
ماايدارد:هاارنضااوهيا تمااديرهياااهيا ت اماقواندمربوطبهحفظاسرارحسابهاكاه
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ناااارتوهاارشخصاايكااهبااههاارنحااودر درقانون205سال1990آمدهباود،نينااًو

بدونتلييربهمواد97تاا101قاانونساال پارهايازكشورهاازاسراربانبيبهايندليال
ماده124قانونشياره88سال 2003حاصاالهدرنتيجااهمعااامالتمااوادمخاادرو
برمجازاتحداقليكسالحبسوجريياه پولشوييراجذبكنند.ايننيلبردموجاب
از20هزارجينهتاپنجاههازارجيناهباراي شدهتاگاهيحفظاسرارباانبيباهطريقاي
متخلفانازمواد97و100اينقانونتصريح باارايمشااروعكااردنوشستشااويامااوال
دارد.
مشتريهيچنينبابتخساراتيكاهباه

نامشروعتبديلشود.
حقوق ایران :درحقوقايرانبااستقراء

ويواردشده،حقداردنالوهبرمجازاتهاي درقوانينگوناگونميتاوانباهاصالمسالم
كيفريفوق،خواستارجبرانمدنيشود.
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2003منتقلگرديد.

حيايتميكنندكهدارايايهاايغيرمشاروع

لزوححفظاسرارحرفاهايدرماوردباناكهاا

حقوق لبنـان :درلبناانبارايجاذب دستيافت.

()14

بند 10ماده 14قانونپولي

ساارمايههااايخااارجيوباارآوردناهااداف وباانبينيازبااصاراحتازلازوح(وتبلياف

اقتصاديدرتااريخ1956/09/03قاانونيباه بانكهابر)حفاظاسارارحرفاهايمشاتريان
تصويبرسيدكهازآنبهننوانقانوناسارار سخنگفتهاست.درنامكناونيحقاوقماا
(قانونسريهاليصاارف)ياادمايشاود .گاهيتخلافازوظيفاهامانتاداريوافشااي

بانبي 
قانوناسارارباانبيتعهادصاريحيراتحات اسرارحرفاهايمشاتري،باامايانتاجاراي
ننوانرازداريبربانكهابهنفعمشتريانبار كيفرينيزهيراهاست.براينيونهماده648
قانونمجازاتاسالميميگويد:

نيود.قاانوناسارارباانبيلبناانبااالهااحاز
قانونسوئيسدرماورداسارارباانبياصاوتً

اطباوجراحانوماماهاوداروفروشاانو

بانكهارابهحفظمطلقاسرارمشتريانملزح كليهكسانيكهبهمناسابتشالليااحرفاه
نيودهاست(.الناشفوالهنادي،2000،ج ،1خودمحرحاسرارميشوند،هرگااهدرغياراز
)103درنينحال،اينقانونهماستثنائات مواردقانوني،اسرارمردحراافشااءكنناد،باه
محدوديدارد)13(.البته،قانونگاذارلبنااندر سهماهويكروزتايكسالحبسويااباه
سااال،1956درهنگاااحومااعقااانوناساارار يكميليونوپانصدهازارتااشاشميلياون
ريالجزاينقديمحبوحميشوند.

بانبيبهحياياتقاانونيازاماوالحاصالاز
روشهايغيرمشاروعتوجاهنداشاتهاسات.
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درتفسيرماده648حقوقادانانتصاريح ششماهتاادوساالونايموجازاينقادي
ميكنندكهكارمندانبانكهاازجيلهكساني معادلپنجااهميلياون()50/000/000رياال
ونيلياتتبديلداراييهابهاوراقبهادار

تعهدبانكهابهحفظاسرارمشتريان


هستندكهبهمناسبتشللخودمحرحاسرار محبوحخواهدشد.
ماايشااوندودرصااورتافشاااياطالنااات

محرمانهمشتريانبراسا ماده 648قاانون
مجااازاتاسااالميمجااازاتخواهناادشااد
(كشاورز،1376،ص .)81
قانونتجارتالبترونيبيمصاوب1382
نيزبيانميداردكه:

بهمناورحيايتازرقابتهايمشروع

"

2ـ ماهیت و لمرو تعهـد حفـظ
اسرار بانكی
دراينبخشنخستماهياتحقاوقيو
سپسقليرواينتعهدرابررسيميكنيم:

2ـ1ـ ماهیت حقو ی تعهد
ترديدينيساتكاهباناكامايناسارار

ونادتنااهدربسااترمبااادتتالبترونيبااي ،تلقيشدهوباتوجهبهحرفه،فلسفهفعاليت،
تحصيلغيرقانونياسرارتجااريواقتصاادي وشخصيتبانكمشتريآنرااميناسارارو
بنگاههاومؤسساتبرايخودوياافشاايآن طرفانتيادخودقرارمايدهاد.امااچناين
براياشاخاصثالاثدرمحايطالبترونيباي رابطهايرانييتواننقدوديعاهواماناتباه
جرحمحسوبومرتبببهمجاازاتمقارردر معنايخاصدانسات.زيارااگرچاهپذيرفتاه
اينقاانونخواهادرسايد"(مااده64قاانون شدهكاهبسايارياز"اسارارتجااري"داراي
تجارتالبترونيبي).

ارزشاقتصاديهستند،امادرمجيوعدشوار

متخلفااينازماااده64قااانونتجااارت استكهبتاواناسارارحرفاهايرامااليباه
البترونيباايوهااركسدربسااترمبااادتت حسابآورد)15(،كهنازدباناكساپردهشاده
البترونيبيباهمنااوررقابات،منفعاتوياا است.تعهدبانكوظيفهاياستمسلّمازنار
ورودخسارتبهبنگاههايتجااري،صانعتي ،قانونيانرف،كهمبنايانتيادمشاتريباه
اقتصااااديوخااادماتيباااانقاااضحقاااوق بانكقارارگرفتاهوتعامالباناكومشاتري
قراردادهاياستخداميمبنيبرنادحافشااي بدونتصريحهمبرآنشبلميگيارد.پاس
اساارارشااللييااادسااتيابيغيرمجاااز،اساارار ميتاوانگفاتكاهباناكبراساا قاانونو
تجاريآنانرابرايخودتحصيلنيودهوياا تعهديكهدرقبالمشاتريدارد،مبلافباه
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براياشخاصثالثافشانيايادباهحابساز حفظاسراراست.امادرصورتيكهدرقاانون

ياااناارفحاادودتعهاادواجاارايآنروشاان بايدبربرائتمتهمدانست.افازونبارآن،باا
كهبرايتبييننحوهاجراياينتعهد،حادود اسرارحرفهاي"درقانونمجازاتماانناوان
وشيوهمحافاتباناكازاطالنااتمشاتري خاصمجرمانهدارد(مسعودي.)1378،
گفتهشودكهايانرابطاهناونياماناتنااح

برايپاسخبهاينپرسشهابهدوگوناه

ميتواناستدتلكرد:

استوازنارمدنيميتوانقوانادواحبااح
راجعباهاماناترابارايآندرناارگرفات.

.1چنانچااهمس ا وليتوتعهاادبانااكرا

درستاستكهموموعنقدوديعاه،ساپردن ناشيازقراردادبدانيم،درايانماوردقاناده
مالينزدديگرياستتااآنرانگاهدارد او ايناستكهندحانجاحقراردادخاودتقصاير
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نباشد،تبليفچيست يكراهحلآناسات توجهبهماده648مايتاوانگفات"افشااي

دراينجاااياننناصاروجاودنادارداامااباا استوزيانديدهنيازيبهاثباتتقصيربانك
تحليلقصدطرفيندراينتعاملنيايتاوان ندارد.بااينتحليال،اگاراطالنااتمشاتري
انباركردكهدراينجاهمناونياماناتوياا برمالشد،اينبانكاستكهبايدثاباتكناد
دقيقترانتيادباهامانتاداريباناكدرناار كهافشايسرّناشيازرويداديبودهكهدفاع
دهميشود.

طرفينمشاه

آنخارجازحيطهاقتداربانك،ياباهواساطه

البتهباتوجهبهاينتحليل،نقضتعهاد نذرقانونيبودهاست،وازايانرونباياداورا
حفظاسرارحرفهايرانبايادازنااركيفاري مقصردانست.

خيانتدرامانتومشيولماواد673و674

ازآنجاكهبانبداريدرقلياروبازرگااني

قانونمجازاتاسالميدانسات ،زيارا نناصار قراردارد،اينتحليلبااصولحقوقتجاارت
اينجرحرانادارد.وانگهايدراماوركيفاري كهازجيلهبرتقويتانتياد،انتباروگردش
اصلتفسيرمضيق،وتفسايرباهنفاعماتهم ثااروتاسااتواراساات،مطابقااتدارد.دراياان
انيالميشودوهيچكسمجازاتنييگردد ،نرصهاسرارتجاريوحرفهايافاراد،مبنااي
مگربهموجبن صريحقبلايكاهنيالرا انتبااارآناااناساات.واغلاابازداراي ايهاااي
جرحتلقيكردهباشاد.درحااليكاهننصار معنويآنانورموزكارآنانبهشيارمايرود.
ماديخيانتدرامانت،ندحاساترداد"ماال" تجااارماياالنيسااتندكااهرقباااوطاارفهاااي
موموعامانتاست.دراينجا"مالي" ساپرده مذاكرهباآنهاازاسراربانبيشانآگاهباشاند.
ازاياانرومبنااايرابطااهخااودرابااابانااك

نشدهاست.پاسدرصاورتتردياد،اصالرا
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بهگونهايتنايمميكنندكهبانكتعهادباه ميشود)16(.بهبياانرسااتردرحقاوقاياران
پوشيدهماندناطالناتميكند،ودرصاورت مس وليتبانكرابايدمس وليتامينتعبيار
ونيلياتتبديلداراييهابهاوراقبهادار

تعهدبانكهابهحفظاسرارمشتريان


افشامس وليتوتقصايرباناكمحارزاسات .كرد.دراينصورتباراثباتتقصيربرنهاده
مگرآنبهبانكثابتكندافشاياسرارمربوط مشترياستكهرازاوبرمالشدهاست.
بهكوتاهيويانهدشبنيوينبودهاسات.از

 .3تعبيرديگرآناساتكاه مسا وليت

اينروستكهدادگاههاوحقوقدانانانگليسي بانااكراازنااوعمساا وليتماادنيقهااريو
ناااذراتفااااقيباااودنافشااااياطالنااااترا مبتنيبرتقصيربدانيم.دراينصورتتقصير
نييپذيرند.


بانكبايداثباتشود.مشتريزيانديدهباياد

.2درتحليلماهيتتعهدباناكگفتايم اثباتكندكهاطالناتافشاشده،ايانافشاا
كه دراينتبليفميتواننونيرابطهامااني موجبزياندهيشادهوساببآنكوتااهي
مالحاهكرد.وازلحاظمدنيميتواناحباح بانكبودهاست.
راجعبهاماناترادرماوردآنجااريكارد.

.4درصورتيكهاطالنااتمشاتريباه

بدينترتيببانكمبلفاستهيچوناميناي شبلالبترونيبيباشد،ميباناساتاسارار
متعااارفودلسااوزحااداكثركوشااشخااودرا البترونيبيبهدوطريقآشبارشود:
باارايحفاظااتازدادههاااواساارارمشااتري

نخستآنبهكارمناديكاهاطالنااترا

بهنيلآورد.درصاورتيكاهبااوجاودهياه دريافتكرده،آنرااظهاركناد.ازآنجااكاه
تاادابيربانااك،بااهدلياالنفااو نفااو گرانيااا بانكمبلافباهحساناختيااركارمنادانو
رويااداديغياارقاباالپاايشبينااي،اطالنااات مراقبتمستيرازآنهاستومراقبتمتضاين
مشااتريآشاابارگااردد،نبايااداورامااامن تجهياازسااامانهكااامپيوتريبااهبرنامااههاااي
دانست.بانكهنگاميمامناستكهتعادي امنيتاايشااديدباارايبازداشااتنكاركناااناز
وتفااريطكااردهباشااد.پااسمشااتريبااراي دستيابيبهاطالنااتغيرمجاازازمشاتريان
دريافتخسارتبايدتعديوتفريطباناكرا است،بانكمامناست.
اثباتنيايد.ميدانيمكهامانتدارياشخاصاي

شبلدوححالتياستكهاشخاصثالث

مانناادوكياال،پزشااك،رهباارانمااذهبي،و باااگشااودنسااامانهالبترونيباايبااهشاابل
بانكهامبنيبارناونياحساانباودهوايان غيرقانوني11بهاطالناتدسترسيماييابناد.
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رابطهازتعاامالتمبنايبارمساامحهتعبيار
11. Hackers

دراينموردهمباناكمسا وليتدارد،زيارا

سوح،درصاورتيكاهباهواساطهقصاور

اييننگاهداردوبرايمنتفيكردناينخطر خروجازساامانه،نفاو نيلايگاردد،باناك
مسااتيراًباارامنيااتشااببهناااارتوآنرا مامننخواهدبود.البتهبانكبايدهشدارهاي
تقويااتكنااد(ناازه،2005،ص.)107مگاار تزحرادراينخصوصبهمشتريارائهكندو
امباناتورودوخروجحفاظتشادهرافاراهم

آنبهاثباتشود،نفو باهگوناهايباودهكاه
هيچمديرمتخص متعارفودلسوزامنيات آورد.
اطالناتشببه،نييتوانستمانعآنشود.


چهارح،درصورتيكهنفو درشاببهباه

باتوجهبهبياانفاوق،ودرپاساخايان دليلتقصيربانكباشد،بانكمس وليتدارد.
پرسشكاهاگارساامانهاداريباناكتوساط
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بانكمبلفاستشببهخودرادربرابرنفاو  مشتريدرحفظ"رمز"خود،يانحوهورودو

پااانجم،ازآنجااااكاااهباناااكشاااخ 

نفو گرانگشاودهشاودواطالنااتمشاتري حرفهاست،تقصايرباناكرابايادازمصااديق
سرقتشدهوياآشبارگاردد،باناكدرچاه تقصيرسنگينتلقيكرد.
ميتوانگفتكه:
صورتمامناست ،
اول،بانكمتعهداست،هيچوناميناي

2ـ2ـ لمرو تعهد :اسا التزاحباناك

دلسوز،ازاطالناتدرحدودنارفمحافاات بهرازداريوحفظاسرارحرفاهايمشاتريان
كند.يعنيبااستفادهازنرحافزارهايامنيتاي ،خودرانرفوروياهمسالّمحرفاهبانباداري
سامانهخودرابهگونهايايينسازدكهنرفااً دانستيموگفتيمكهبدونتصريحقانونگذارو
غيرقابلنفو باشد.واينمراقباترادائيااًو طرفينهم،چنينتبليفيبهاستنادنارفو
مستيراًانيالوبرنامههايايينيشببهرابه يابهننوانشرطماينيباررابطاهطارفين
روزكند.

حبومااتدارد.دربسااياريازكشااورهااياان

دوح،باتوجهبهتوسعهروزافزونامبانات تبلياافدرقااوانينتصااريحشاادهويااادر
وتعدادنفاو گران،درصاورتيكاهباهرغام قراردادهايمشتريوبانكشرطميشود.اما
تااداركبانااكش اببهبانااكگشااودهشاادهو مصاديقاسرارباانبي ،ينفاعتعهاد،متعهاد
اطالناااتدرزكنااد،بااهگونااهايكااهنرفاااً رازداري،ومحدودهوظيفهباناكگااهينيااز
تقصيريمتوجهبانكنباشد،ماامننخواهاد
بهبررسيدقيقتريدارد.

بود.
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2ـ2ـ1ــ مصـادی اسـرار بـانكی

شدهدرچاارچوبنيليااتباانبيباهباناك

ذینفع تعهـد و متعهـد رازداري :روشان تسليمگرديدهباشندوياماننداوراقمااليو
ونيلياتتبديلداراييهابهاوراقبهادار

تعهدبانكهابهحفظاسرارمشتريان


كااردنايااننبتااهكااهمناااورازاطالنااات اسنادتجاريبهننوانامانتبهبانكساپرده
محرمانهچيست چاهاشخاصايمتعهادباه شدهباشد(السيدقرمان،2005،ص.)103
رازداريوچااهكساااني ينفااعاياانحااق

جييعمعامالت:سريباودناختصااص

ميباشند قليروتعهدحفظاسارارمشاتريان بهحسابهاوسپردههايباتناداردوشاامل
راروشنميسازد.


جيياعمعاامالتراجاعباهايانحساابهااا،

ـ چه اطالعاتی محرمانـه اسـت در سااپردههااا،امانااات،وصااندوقهااايامانااات
مقدمهايننوشتارمفهوحكلايرازداريبياان ميشود،خواهاينانيالباگشاايشحسااب
شااد،اكنااونجاااداردروشاانكناايمكااه انجاحشوندياانعقادقرارداديااجارهصاندوق
مصااداقهاااياصاالياسااراربااانبيمشااتريان امانات،ويابابيرونكشيدنازحسابهااياا
چيستوافشايكداحاطالناتمينوعاسات .سااپردندرآن،قفاالكااردنآنيااااسااترداد
بهنارميرسد:نيونههايباارزاسارارباانبي وديعه،قرضكردنيااتضايينحساابهااو
مشترينزدباناكرامايتاوانباهقارارزيار اوراقبانبي.هيينطوراستاطالناتيكهدر
دانست:

زمانورودمشتريبهخزانهصاندوقامانااتي

تياااميحسااابهااا،سااپردههااا،امانااات ،كهاجاارهكاردهوياادرزماانخاروجازآن
محتوياتصندوقهاياماناات،وهياينطاور حاصلميشود.درمحرماناهباودناطالناات
معامالتراجعبهاينماواردمحرماناهاسات .مشتريتفاوتنييكندكهحسابباكاارمزد
اطالعازحسابهاواماناتفوق،يااظهاارنار پولداخليباشدياخارجي،وباتخرهوظيفه
راجعبهآنهابهطورمستقيميااغيرمساتقيم محرمانهبودنصرفنارازجنسيتمشاتري

مينوعاست.تفاوتنييكندكهحسابهااي وجااوددارد(محيدالشااورابي،2002،صاا 
مشتريانناديباشدياجاري،مادنيباشاند .)1542-1543
ياتجاري.نوعحسابهرچهباشد،صرفناار

اچهاشخاصيمتعهدحفظاسرارند 

محرمانهاسات.محرماناهباودن

ازماهيتآن


افشاياطالناتازسويتيامياشخاص،

شاملميانتنامههايبانبيواسنادانتباري ودستگاههاييكهقانونبهآنهااختياركساب
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وتياميانواعسپردههاميشود،چهمواردياد اطالناتياتحصيلاوراقيادريافتاظهاراتي

رادادهكهمحرمانهميباشند،مطاابقاحبااح مشاركتوهيباريباباناك،ازحساابهااو
بانبداريهركشورمينوعاست،ومينونيات مشيولاينمينونيتقراردارناد.درهياين
يادشدهحتيدرصورتپاياانياافتنرابطاه مورددومس لهراپاسخميگوييم.
بينمشتريوبانكبههردليلي،پابرجاسات

.1مايتاوانپرسايدكاهآياادرحقاوق

(ماااده97قااانونشااياره88مااور  2003كشورماتنهاا"باناكهاا"چناينوظيفاهاي
مصر).

دارنديااينباهمؤسسااتمااليوانتبااريو

رؤساوانضايهي تماديرهباناكهاا،و صندوقهايقرضالحسنههممايبايادرازدار
مديرانياكارگزارانآنهاا،ازدادن،يااكشاف مشتريانباشند 
هاارنااوعاطالنااات،يااااظهاااراتراج اعبااه
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مقاارردرقااوانينومقاارراتياااناارفمساالم اساارارتجاااريمشااتريبانااكآگاااهشااوند،

درلاازوحتبعيااتازاياانتعهاادتفاااوتي

مشتريانباناكهاايااحساابهاايآنهاا،ياا نييكندكهبانكمؤسساهباشاديااشاركت.
سپردهها،واماناتمخت بهآنهايامعاامالت كيفيتتصديبانكبهفعاليتبانبداريهام
ايشانراجعبهموارديادشدهونيزهيراهاي براينتعهداثرينادارد.زياراآنچاهدرايان
باغيردركسباطالعبرآنها،بهجزآنچهباه التزاحبرجستهاست،طبيعتنيلياتورابطه
موجبقانونتجويزيااساتثناشاده،ميناوع بينصاحبرازوكسياستكاهاماينقارار
است(ماده97قانونشياره88مور  2003گرفتهاست.البتهتنهابانكيامؤسسهطارف
مصر).

قراردادبامشتريچناينتعهاديدارد.پاس

اينمينونيتبرتياميكساانيكاهباه قاندهكليايناسات كاهاشخاصايكاهباه
حبمحرفهياوظيفهياانياينادگيباهطاور واسطهحرفهخود(بهننوانبانكيامؤسساه
مستقيمياغيرمستقيمبراظهاراتواطالنات انتباري)اميناسرارواقعمايشاوند،متعهاد
مورداشارهآگاهيمييابند،تساريمايياباد .حفظاسرارندوتفااوتنيايكنادكاهقالاب
مينونيتافشاشااملهياه كاركناانباناك شخ حقوقيوننوانمجوزاوچهباشد.
مانندنگهبانورانندهومنشيهمميشاودو

مقصودازبانكشخ حقاوقي،رئايس

تزحنيسااتاطااالعبااهواسااطهوظيفااهاو ،هي تمديره،مدير،ماديرانارشادكاهداراي
تحصيلشدهباشند.بلباهاشاخاصمشايول اختيارتصييمگيريهستند،كاركنان(يعناي
حبامقااانون،بااههااردلياالكااهبااهواسااطه هيهكاركنانوكارگزارانيكهازآنهاخواسته
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ميشودتااوظيفاهباانبيراانجااحدهناد)و
كسانياستكهبهمناسابتانيااليكاهدر
ونيلياتتبديلداراييهابهاوراقبهادار

تعهدبانكهابهحفظاسرارمشتريان


بانكبرنهدهميگيرند،باهاطالنااتدسات

ااسرارچهاشخاصيبايادحفاظشاود:
ينفعتعهد
بايدتوجهداشاتكاهباناكهااوظيفاه

مييابند،ولاوآنباهازناارمقارراتونارف دارندتااسرار"مشتريان"خودراحفظكنند.
ادارينبايستيباهاياناطالنااتدسترساي بهسخنديگر،شاخ بايادمشاتريباناك
داشتهباشندمانندخدمتگزارانوكاركناانو باشد(محيدالشاورابي ،2002،ص،)1545
وابستگاندرهرردهايكهباشند.


نهاينبهثالثتلقيشود.التزاحبانكتنهاباه

 .2بهطورمعيول اطالناتمشاترياناز حفظاطالناتخود"صاحبسر"ميباشد،و
سويكارمندانبانكافشاميشود.پسچارا آنشخصياستكهبااباناكارتبااطبرقارار
بانكبايستيمس ولجبرانخسارتافشااي كاارده،ازطريااقآننيلياااتبااانبيانجاااح
رازازجانبديگاري(كارمنادباناك)باشاد  ميدهد،اسراررانزدبانكتوديعوبانكرااز
حقوقداناندرپاسخميگويند:تعهدباناكدر آنهامطلعنيودهوبارپوشايدهبااقيمانادن
مقابلمشتريدرواقعتعهدبهحفظصداقت
وامانتداريكارمندانباناكهاممايباشادو
بانكمس ولانيالكارمندانخودهمهست.
زيراكاركناندربانكوبهناحباناكفعاليات
ميكنند.اينبهمسا وليتناشايازاقادامات
كاركنانمتوجاهباناكشاود،درحقاوقماا
مانناادهاييدارد(ماااده12قااانونمسا وليت
مدني).منتهيدراينموردبانكميتواندباه

اساارارخااود،بااهبانااكانتيااادكااردهاساات.
صاحباينحقمشترياستوحفاظاسارار
شود.بانكنييتواناد


بهنفعمشتريانجاحمي
مدنيشودكهمشتريخودبايادموماوعرا
پوشيدهنگاهميداشت.

لزوميناداردكاهنيالتبارارشاودتاا
شخ مشتريتلقيشودوياتزحنيستكه
مشتريسابقه تعاملبابانكداشتهباشد،ياا
بانااكمشااتريرابشناسااد.درنااينحااال،

نوبهخودبرايجبرانزيانپرد 
اختشادهباه هنگاميشخ
كارمندخاطيرجوعنياياد.بنادجمااده 35كهبانكاوراپذيرفتهباشد،بادينمعنايكاه
قااانونپااوليوبااانبيكشااوردرخصااوص بانكباانجاحنيلياتبانبيتوساطشخصاي
وصفمشتريپيدامايكناد

مس وليتبانكدرچناينماوارديصاراحت كهارتباطپيداكردهموافقباشاد.درنتيجاه،
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دارد(مسعودي،1387،ص.)97

سارقچك،يامشتريسابقكهپسازبستن

حسابخوددربانكمبادرتبهصدورچاك

دربساااااياريازكشاااااورهامانناااااد

نييشود.


آماااراقتصاااديدرمااورداشااخاصحقااوقي

2ـ2ـ2ـ استثنائات وارد بـر تعهـد

تبليفشدهاست.درايانماورددرواقاعدو

بانک براي محرمانه نگاه داشت اطالعات

مصلحتباهمبرخوردميكند:تعهادرازداري

قانونگذاردرپارهايمواردافشااياطالنااتو ازيبسوومصلحتواهييتاطاالعرساانيو
دحسااابهااا ،افشاياطالناتدربازارهاايمااليوپاوليو

اظهاااراتخاصاايرادرمااور
سپردهها،وامانااتمشاتريان،مجاازدانساته حيايتازانتشارآمارهاايدرساتوجرياان
است.مانندجاييكهمشتريرماايتدادهو آزاداطالناااتدرنرصااهاقتص ااديازسااوي
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ازمحلحساببستهكرده،مشتريمحسوب اياتتمتحاده،افشاايپاارهايازاطالنااتو

يابراسا مبانيومصالحيكهبارمصالحت ديگر.دراينموردكداحمصلحترابايداصل
سريبودناطالنااتمشاتريانبرتاريدارد ،قرارداد ،بهنارميرسدبهجزدرموارديكه
افشاءمرورتيابد.

قااانونصااراحتدارد،امانتاادارياطالنااات

روشااناسااتكااههرگاااهمشااتريبااه اشخاصرابايدتارجيحدادوتا مينجرياان
بازگويياسرارخودرمايتدهد،وظيفهبانك آزاداطالناتوآمارراتاحديمجازدانسات
برداشااتهماايشااود.امااامااواردديگااريهاام كهتجاوزبهحريمخصوصاياشاخاصتلقاي
برشيردهشدهكاهاساتثنابارتعهادرازداري نشود.بابيان اينمقدمهرئو موارداستثناء
شدهرامرورميكنيم.

خواندهميشود:افشاييكهبرايپيشگيرياز
جرايمتروريستي،ومبارزهباپولشوييانجااح

ـ در صورت رضایت مشتري :ازآنجاا

ميشود،بهننواناستثناءپذيرفتهشدهاست .كااهحفااظاساارارمشااتريدرجهااتتا مين
مصالحويانجاحميشود،بااجاازهورماايت

درصورتيكهتبادلاطالناتبراياساتحباح
معامالتوخادماتباانبيوباهويا هايجااد صاحبسِرميتواندرحدودا نايكاهداده،
انتباربارايباناك،ماروريباشاد،خاارجاز اطالناتبانبيراافشاكارد.چاه،اصالايان
تعهدمحرمانگيقرارميگيرد.دررويهباانبي استكههركسدراقاداماتخاودمصالحت
خويشرادرنارميگيرد.

همپذيرفتاهشادهكاهاطالنااتمرباوطباه
مشتريان(وماعيتمااليوتساهيالتآناان)
آزادانهبينبانكهاتبادلشود.


درهيينزمينهقانونگذارمصاردربناد
يكماده( 97قانونمصوب)2003ميگويد:
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اطالعغيربرحسابها،سپردههااوامانااتو

ـ بنا بـه امـر محكمـه یـا دسـتور

تجهيزات،واطالناتراجعباهصاندوقهااي دادستان :يبيديگارازماوارديكاهباناك
ونيلياتتبديلداراييهابهاوراقبهادار

تعهدبانكهابهحفظاسرارمشتريان


اماناتاشخاص،سارياسات،مگارباااجاازه مبلفبهارائه اطالناتمشتريانميباشد،در
كتبيصاحبحسابياساپردهياااماناتياا صورتياستكهمراجعقضااييخاواهماين
صندوقامانت،وياااجاازهوصايوورثاهدر حبمقطعيويابهموجباستعالحدرمراحل
موردبرخيازايناموالويابااجازهقائممقاح تحقيقچنيندستوريصاادركاردهباشاند.
قانونيياوكيالداراياختيااردرانجااحايان ايناستثنادربنديكمااده،97ومااده98
كار.چنيناستثناييبارايرناياتمصالحت قانونشاياره88ساال2003مصارتصاريح
شاخ (مشااتري)منطقااياساات،وافشاااي شدهاست.مطابقاينبنادافشااياطالناات
اطالناتآنمجازاست.برايجلوگيريازهر بنابهحبمقضايي(دادگااهاساتيناف)مجااز
ناوعسااوءاساتفادهت كيادشادهكااهرماااي دانستهشدهاست.
صاحبحساببايدكتبيباودهوباهموجاب

درپارهايمواردكسباطالنااتباانبي

آنمشتريبرايبانكروشنسازدكهراجاع ميتوانددركشفجارايموباهويا هجارايم
بااهكااداححس اابوچااهاطالناااتيباياادبااه مربوطبهمبارزهبااماوادمخادر،تروريسامو
نيايندهاوتسليمشود.

پولشوييومجازاتنامالنآنهااماؤثرباشاد.

مقصاااودازمحااادوديتهاااايافشااااي افشاياطالناتبهدرخواساتدادساتانهام
اطالناتبهرمايتمشتريحياياتازباناك مجازدانستهشدهاست)17(.
ـ تبادل اطالعات بی بانکها :تباادل
درحالتياستكهبينبانكومشتريراجع
بهچارچوباختيارونيالباها نمشاتري اطالناتمشتريان،تسهيالتدرياافتيآناان،
اختالفبروزميكند.باراياناساا ،اجاازه ميزانبدهيها،سررسيدديونوانتباارآناان
شاافاهيوتلفناايمجااازنيساات.اماااارسااال
رمايتنامهباوسائلارتبااطيمبتاوبمانناد
فاكسياتلبسبهشرطيكهصحتامضااي
مشترياحرازشود،مجازاست(.السيدقرمان،
،2005ص.)106
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بينبانكهاامريمنطقيودرجهتتقويات
ناماقتصاديومااليكشاوراسات.وانگهاي
بانكهاازاشخاصيهساتندكاهدارايتعهاد
حفظاسراربوده،وبرايانجاحوظايفقاانوني
خودنيازبهاطالناتمشترياندارناد.بنااباه
هياايناسااتدتلوباارايتاا مينمصااالح

اقتصاديفوق،تبادلاطالناتبينبانكهاااز شدهاست:ايناشخاصهممتعهادباهنادح

شااناختهشاادهاساات.كيااااينبااهدرمااورد اجرايوظيفهودرحاينرسايدگيدريافات
اشخاصحرفهايديگرمانندمشورتپزشاك ميكنند.طبيعياستكهازاينبابتنيزباه
باهيبارخودراجعبهبيياريكسايكاهباه مشتريزيانيواردنييشودوبرنبس،تسلط
ويمراجعهكردهافشايرازدانستهنييشاود براطالناتبرايسياستهايپوليوانتباري

(ماااده99قااانونشااياره،88سااال ،2003وناماقتصاديكشوربااهييتاست.
بانكمركزيمصر).

()18

ادرموردصدورگاواهينادحپرداخات

ا افشااءباهموجابقاانون،باراياداي چكبنابهدرخواستصاحبحق
وظيفهشخ مرورتداشتهيااازخصااي 
انجاحوظيفهاوباشد.
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مواردياستكهازوظيفهرازداريمستثناي افشاياطالنااتواظهااراتيهساتندكاهدر

گواهيندحپرداخاتباناكدرصاورتي
صادرميشاودكاهمشاتريچبايراصاادر

اشخاصيماننادباازر ،حساابر ،ياا كرده،اماچكماذكورپرداختناينباشاد.در
نااااظرقاااانونيبااارايانجااااحوظاااايفو اينصورتافشايهياهاطالنااتماوردناار
رسيدگيهايخودمطابققانوننيازدارندتاا برايصدورگواهيندحپرداختمجازاسات.
بهاطالناتمشترياندسترسيپيداكنناد.از زيرااوتًمشتريدرواقعبااصادورچاكباه
اينرو،كسباطالناتازجانباشاخاصيااد طااورمااينيايااناجااازهرابااهبانااكدادهو

شده،درحدوديكهبرايانجاحوظيفاهتزح رمااايتدادهتااااطالناااتحسااابويدر
است،مجازدانستهشدهاست.

صورتندحپرداختبهدارندهچكدادهشود

مقصودازبازر حساب،بازر حساب وثانياًباتوجهبهمقارراتچاكدرخصاوص
خودبانكاست.دليلاينتجويزآناستكه صدورگواهيندحپرداخات،صاادركننادهباا
بازر همملتزحبرحفظاسراراساتوايان صدورچكپرداختنشدنيبهزياانخاويش
اماارماارريباارايمشااتريناادارد.درمااورد اقداحكردهاستوبايادنواقابآنراتحيال
اشخاصيكهازساويباناكمركازيمطاابق كند.
قاانونباارفعاليااتباناكناااارتدارنااد،واز

ـ دعواي بی بانک و مشتري :تعهاد

وي گيهايانجاحايانوظيفاهكسابچناين بانكبهحفظرازهايمشتريشاملماواردي
اطالناتياست،هامافشااياطالنااتمجااز نيستكهافشايتيامييابعضيازاظهاارات

321

خاصمشتري،دردنوايقضاييكهراجعبه ملزحبهگزارشمواردمانونبهپولشوييباه
ونيلياتتبديلداراييهابهاوراقبهادار

تعهدبانكهابهحفظاسرارمشتريان


اينمعامالتباينباناكومشاتريگشاوده بانكمركزيآنكشورنيودهاست.
مايشااود،باراياثباااتحاقباناكماارورت
2ـ3ـ تطبی عملی وظیفه رازداري
ماييابااد(السايدقرمان،2005،صا -110

بانكی :اصلآناستكاهباناكاطالنااتيرا

.)109

كهكسبميكند،پوشايدهنگااهمايداردتاا

شرايطافشاياطالناتدراينموردباه اينبهصاحبرازاينالتازاحراباردارد.البتاه
قرارزيراست:
ديديمكهايناصالمطلاقنيانادهاسات:در
(")1دنااوايقضااايي"بااينمشااتريو مااوارديازنااارقااانونيبانااكباارايت ا مين
بانكمطرحباشد.پسدرشبايتهااياداري مصاالحتيباااتتروارزشاايندترازمصاالحت
وتحقيقدربارآنهابانكنييتواندازاينحق صاحباسرار،وظيفاهداردتاارازمشاتريرا
استفادهكند.
افشاكند.يااينبهافشااياطالنااتدربرابار
()2اطالناااتواظهاااراتيكااهافشااا صاحبسربارايتا مينمصالحتباناكدر


مي
شودراجع بهايندنويوتزمهاثباتآن دنوايبينايندوتزحميآيد.اينامبانهم
باشد.

وجااودداردكااهبااارمااايتخااودمشااتري

ـــ اعــال عملیــاتی كــه مت ــم
پولشویی اسـت :درايااتتمتحادهقاانون

اطالناتبانبيافشاگردد:
2ـ3ـ1ـ اصل عد افشاي اطالعات:

اسراربانبي121970نهادهايماليدرامريبا اصلآناستكهبانكنبايداسرارمشترييا
امريباراملزحنياودتااباامؤسسااتدولتاي اطالناااتيراكااهدربااارهمشااتريبااهدساات
برايكشفوجلوگيريازپولشوييهيبااري ميآورد،افشانيايد(الشورابي1545،2002،
كنند.اينقانونبهطورخاصثبتمعاامالت وبعد).
 .1درصورتيكهيبيازكارمندانبانك
نق اديوگاازارشفعاليااتهااايمانااونبااه
پولشويي،فرارمالياتييافعالياتهاايديگار موجوديحسابمشتريرابهمتقاميتلفني
انالحكند،باناكمسا ولاسات،حتاياگار
محرمانهرامروريدانسات .قاانونپولشاويي
متقامياطالناتدرتلفن كركردهباشدكه
نيزبانكهاارا

مصر بهشياره80سال2002
دارندهچكمشتريمذكوراست.
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.2بانكحقندارداطالناتمشاتريانرا انيالشركتدرخواستاطالناتكنناد.اماا
اطالناتيباشدكاهباناكهاابارايمصالحت مديرانيدانستكاهازحاقاطاالعازاسارار
نيوميومصلحتانتباريبينخاودتباادل شركتبرخوردارند.بازرسانحساابتنهاادر
ميكنند،پستاهنگاميكاهاياناطالنااتو حدوديكاهبارايانجااحوظيفاهوتساهيل
تبادلآنهادارايوصف"سري"باشد،پخاش انيااالآنااانباارايناااارتتزحاساات،حااق
آنبينمردحمجازنيست.

دسترسيدارند.
.6بسااتانبارانمشااترينياايتوانناادبااه

درصورتيكهمشتريبهبانكاجاازه

 .3

دادهباشدكهاطالناتواجابالبتياانراباه اطالناااتيكااهبااهننااواناساارارانتبارشااده،
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افشاكند،ولاوآنباهاياناطالنااتازدساته مديرتصفيه شاركترامايتاواندرمعنااي

نفعاوبياندارد،بانكميتواندايناطالناات دسترسيپيداكنند.البته،درصورتيكهايان
راافشاكند.بايدتوجاهشاودكاهدرچناين اشخاصدستورتوقيفاموالوينزدباناكرا
حالتيافشااياطالنااتباياددرحادودا ن ازمرجعصالحدريافتكنند،بانكحاقدارد
انجاحشود.

اطالناتيراكهبارايتوقيافتزحاسات،در

.4اطالناتازكسانيكاهخاودصااحب اختيارثبتيادادگاهقراردهد .دليالانياال
رازآنهارابهننوانماديرفعالياتهاايخاود اصلمينونيتدرقبالبستانبارانآناسات
استخداحكرده(مانندنيايناده داراياختياار كهآنانحقناارتبرانيالبدهبارخاودرا
برايمديريتحسابوييامديرحسابهاي ندارند.
او)پنهاااننياايشااود.اياانافاارادماايتواننااد

.7هيسااارمشاااتري(زنيا ااشاااوهر)

اطالناتبانبيمشتريرادريافتدارند،ولاي نييتواندبراسرارطرفديگراطاالعحاصال
حقندارندآنرابدونا نمشتريدرخاارج كند.
ازحدودوظيفهخودبهكارگيرند.

.8مااامنمشااتريحااقكسااباطااالع

درصورتيكهمشتريشخ انتباري ندارد،مگرآنباهمقادارديانماوردمايانت

.5
باشد،اطالناتازنيايندهقانونيياقضاييياا معيننباشد،كهدراينصورت،ماامنحاق
داردراجع بهتعيينميازانديانيادشادهاز

قااراردادياياانشااخ انتباااريمخفااي
بانكاستعالحكند.بانكمبلف اساتامباان

نياايشااود.سااهامدارانوشااركايشااخ 

حقوقيحقندارندازطرياقباناكدرماورد بررسيموموعرابااارائاهمساتنداتفاراهم
آورد.
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 .9درصورتيكهبانكديگري،بااباناك ندهايازاشخاصمشتركاست،هايچكاداح
ونيلياتتبديلداراييهابهاوراقبهادار

تعهدبانكهابهحفظاسرارمشتريان


(اميناسرار)مشتري،شريكشود،يااباناك
نييتواندمانعديگريشود.

ثالث،بانكمشتريرادرنيلخاصيوكيال
.12اصاالآناسااتكااهورثااهمشااتري
قراردهد.بهاستنادنادتياطبيعتنيليات دارايهيانحقوقمشتريهستند،مگرآنبه
مانندانتباراتاسناديحقكساباطاالعاز مشتريپيشازمر برباناكشارطكارده
پارهاياطالناتمربوطرادارد.

باشدكهبانكپاارهايازاطالنااتويراباه
.10وصييااقايممشاتريباناكحاق ورثهاوندهد.دراينصورتبانكمبلافباه
دارنادازرابطاهمشااتريتحااتقييومااتيااا رنايتمنعياستكهمشتريپيشازمار 
وصايتبابانكآگاهشوند،حتياگراطالنات مقررداشتهاست.
مورددرخواست،مرباوطباهپايشازتعياين 2ـ3ـ2ـ افشا بنا به امر انونی
قيمياوصيباشد.اماادرصاورتيكاهخاود

درصورتيكهقاانونباناكراملازحباه

شخ تحتوصايتياقييومياتما وندر افشادربرابرشخ يامرجعايكاردهباشاد،
ادارهامااوالشباشااد،تنهاااخااوداوحااقدارد بانكملزحبهتبعتاست.
اطالناتراكسبنيودهوماديريتاماوالرا
نهدهدارشود.

.11درصورتيكهصاحبحساابچناد
نفرباشاند،وحساابجيعاي(مشاترك)باا
تضااامنجيعاايباشااند،هااركااداحازشااركا

 -3حفــظ اســرار بــانكی در
عملیات تبدیل به اوراق بهـادار
كردن
درمعامالتتبديلبهاوراقبهاداركردن

ميتواندبارهارآنچاهكاهباهاوتعلاقدارد ،داراييها،مطالباتيكهدارايجرياننقدينگي
آگاهييابد.زيراهركداحرابطهمساتقيييباا ماااناموهياااوارباشاااند،بساااتهبناااديو
بانكدارد،وگوييهريكبهتنهااييافتتااح
حسااابكااردهاساات.البتااهشااريكمااذكور
نييتواندازمعامالتخاصشركايديگارآن
حسابكسباطالعكند.پسبهننوانقانده
كليميتوانگفتدرشبليكاهاسارارباين
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دسااتهبنااديشاادهوبااهننااوانساابدياز

داراييهايماليبهيكبنگاهواسطيواگاذار
ميگردند.كهبنگاهبامقصاودمعاينخواناده
ميشود،دراياننيليااتازطرفايمؤسساه
انتباريكهمطالباتخودراواگذارمايكناد
(بانينيليات)،مطابققانون،قرارداديانارف

بانبيمتعهدبهحفظاسرارحرفهايمشتريان برايتحليلواحهاوتساهيالت،باهاطالناات

اوراقبهاااداركااردناشااخاصمتعاادديكااه دتيلمتعاددياصاراردارنادتاابنگااههااي
اركاااننيلياااتنامياادهماايشااوند،درگياار شركتيكهسهاحواوراقبدهيآنهادربور 
شااود،حسااابهاااي


نرمااهمااي
ميشاوند.اياناشاخاص بارايادايوظيفاه فهرسااتو
حرفهايخودبهاطالناتمحرمانهمربوطباه رسيدگيشدهساتنهخودراكهازسويمقاح
داراييهاياصلي(سبدمطالباتواگذارشده) نيااومييااا(مؤسساااترسااييحسابرسااي)
بازرسيشده،ثبتنيايند.پسبادهبارباودن

نيازدارند،بهطورمثالبنگاهواسطومديران
آن،مؤسساترتبهبنادي مسا ولارزشايابي بنگاههايشركتي،اطالنااتنياوميخواهاد
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است.ازسويديگاردرمعاامالتتباديلباه محرمانهنيازدارند.مؤسساترتبهبناديباه

معاملااهواوراقبهااادارحاصااله،بانااكهاااي بود.بهويا هدراروپاا،درباازاراوراققرماه،
مس ولفراهمآوردنتسهيالتنقدشاوندگيو احتيالنيوميشدناطالناتبيشاتراسات.
پشااتيباناوراقتجاااري،تراسااتيدارناادگان درصورتيكهبعدازتباديلباهاوراقبهاادار
گيرندهايازپرداختبادهيتباديل


كردنواح
اوراقبهااادارباااپشااتوانهدارايااي،ومتصاادي
وصولمطالباتوارائهخادمات(كاهتوساط بااهاوراقبهااادارشاادهقصااورورزد،ومااع
بنگاااهواسااطباارايارائااهخاادماتوانجاااح مشبلترخواهدبود.هيچنيناينمؤسساات
اقداماتاجراييمرباوطباهدارايايهاايواح ،اطالناتمشتري،انتباروي،وثايقواح،طرح
موموعسرمايهگاذاريباناكوغيارهراباياد

يشود).هيگايباهاطالنااتفاوق
منصوبم 
نيازدارند).(Albrecht, p.16

ايناطالناتنلياتصول

بررسيكنند.افشاي

اشخاصيادشادهخاوددربرابارنياوح باوظيفهرازداريبانكياامؤسساهانتبااري
سرمايهگذارانمس ولاناد،ودرواقاعاركاان هيخوانيندارد.
نيليااات،وفعاااتندربازارهااايساارمايهبااه

درحقوقانگلايسگفتاهمايشاودكاه

اتبااايبررساايهاااوگاازارشهااايآنااان،در "تعهدمحرماناهباودناطالنااتمشاتريان"
سرمايهگذاريياتضيين يامعاامالتدرگيار خواهقارارداديباشادياامنطباقباراصاول
ماايشااوند.نيونااهايااناشااخاصمؤسسااات كاامنت،احتياالداردكاهافشااياطالنااات
رتبهبنديهستند.مؤسساترتباهبنادي،باه مربوطباهقصاوردربازپرداخاتبادهيهااي
مناوررتبهبنديانتباريمعاامالتتورياقو مشتريوآثاراينقصوربااوظيفاهمحرماناه
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بودنتعارضپيداكند.بهنالوه،گااهيبااني محدوديتهاايماورداشاارهماانعازافشااي
تياياالبااهت ا خيردرنيااوميشاادنچنااين اطالناتحتيبهتراستيشوند،دارايايهااي
ونيلياتتبديلداراييهابهاوراقبهادار

تعهدبانكهابهحفظاسرارمشتريان


قصوريدارد،تابتواندباواحگيرناده،پايشاز مذكورفاقدشايستگي14برايتبديلبهاوراق
آنبااهسااايربسااتانبارانازناااتوانيويآگاااه بهادارخواهندبود.برايحالمشابلخاروج
داراياايهاااي

پااارهايازمطالباااتازدايااره

شوند،مذاكرهكند.دراينحالتبانيتصييم
بااهناادحافشااايهويااتواحگيرناادهقاصاار شايسااتهتبااديلبااهاوراقبهاااداركااردن()19
ماايرساادكااه
ميگيرد وتنها،مبلاقصورراافشامايكناد( .جيااالي،)1388،بااهنااار 

البتهميباناساتاوصارفاًنااحقاصارراباه بانكهاايمتقامايتباديلباهاوراقبهاادار
تراستيمنصوبمطابقسندتراست13اظهار كردنداراييهايخوددرآتيهميبايادباراي
كندوهيينرااطالعدهد.ازآنجااكاهبااني اسااتانداردكااردنارزيااابيوشاارايطافشاااي
بااهناادحافشاااياطالناااتواحگيرناادگانو مستنداتگاحهايفوريبرداشاتهوبارايان
فراهمآورنادگاننقدشاوندگياصاراردارد،در كاراقداحكند.
نيلبررسياياناطالناات،توساطتراساتي
انجاحميشودواوبههويتبادهباراناصالي
آگاهميگاردد،وياااينباهبازرساانحسااب
بيروني"بااني"كاهازناارحرفاهايوظيفاه
محرمانهبودنبارايآناانالزاماياسات،باه
اطالناتيادشدهرسايدگيمايكنناد.بنگااه
واسط،ومؤسساترتباهبنادينيازاطالناات
گسترده سبدواطالنااتهارواحرادريافات
خواهدداشت.امافهرستواقعيواحگيرندگان

تنهابهتراستيدادهميشود.

گفتيمكهمستنداتاصاليواحشاركتي
ميبايدباراياطاالعازهارناوعمحادوديت
قراردادي،افشاومرورشاوند.درصاورتيكاه

فرجا
وريهاياطالناتو
باتوجهبهتوسعهفنا 
نقشروبهگسترش آنهادرزندگياشاخاص
ومااراوداتاجتياااني،اهييااتحفااظحااريم
خصوصيوبهوي هحريمخصوصياطالناتي،
اسرارتجااريورازهاايحرفاهاياشاخاص،
اهييتدوچندانيافتهاست.بهنارميرسد
تدوينمقارراتجاامعي(ناالوهبارمقاررات
موجود)برايحفظدادههاوحريمخصوصاي
اشخاصدراينموردمروتدارد.
بانكهاكهبهمناسابتحرفاهخاودباه
اسرارزياديازمعامالت،حسابهاومراودات
تجاريمشتريانخودآگاهيمييابند،وظيفه
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دارندتااسارارمشاتريانخاودراحفاظ،واز خارجكندواركاننيلياترامشايولتعهاد
تعهدمس وليتمادني،وكيفاريباههياراه


پانوشتها

دارد.
نيلياتتباديلباهاوراقبهااداركاردن

1ادونوعاسرارباانبيمعرفايشادهاسات.1:اسارار

داراييها،كهانتقاالمطالبااتدركاانونآن

بانبيبهننواناسرارحرفهاي.منااوراسارارياسات

قراردارد،مستلزحارائهاطالناتراجعبهسبد

كهمطابققانونيانرفاهلحرفهملزحباهحفاظآن

مطالبات،تضيينها،شرايطمالي وبدهباران

اسرارمشتريانخودميباشد.2.اسراربانبيدرمعناي

آنهابهخريدار،واركاننيلياتاست.اينامر

آنچهقانونسوئيسمقررداشاتهوقانونگاذارلبنااناز

دربسااياريمااواردبااا"تعهاادحفااظاساارار

آنتبعيااتنيااود،ومطااابقآنتحااتهاايچننااوان

مشتريان"درتعارضاست.

اطالناتمشتريافشانييشود.كهمناورايانمقالاه

راهحلنيلايبارايفعالياتهاايآتاي
بانكهاوحلتعارضيادشادهآناساتكاه
درزمانتناايمرابطاهقارارداديمشاتريو
بانك،موافقتورمايتواحگيرندهبااانتقاال
مطالباتباناكوتباديلبادهيهاايويباه
اوراقبهاداراخذگردد.برايانجااحايانكاار
تزحاستفرحهاايباانبياصاالحورماايت
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حفظاسرارحرفهايقراردهد.

افشاياطالناتبهغيرپرهيزكنند.نقضاين

نيست.مورداخيردرسوئيسمت ثرازاوماعواحاوالي
استكهنازيهادرزمانتصويبقانونسوئيسازنار
مصادره اموالبرخيافرادباهوجاد آوردهبودناد.ايان
روشبرايپارهايافرادبهوي هازناارمالياانيجاذاب

استوموجبجذبسارمايههاايخاارجيمايشاود.
بسياريازكشورهابهاينروشواكنشنشاندادهاناد.
بهطورمثالاياتتمتحدهقانوناسرارباانبي1970را
ومعنيود.اماروزبااتوجاهباهشارايطپاسازياازده

مذكوردرقرارداددرجوشرطشاود.راهحال

سااپتامبرتقريبااا"درهيااهكشااورهامااوارداسااتثناي

ديگرآناستكاهافشااياطالنااتتنهاادر

افشاياطالناتدرمبارزهباپولشوييوتروريسمومع

برابااراشخاصااي(ازاركاااننيليااات)صااورت

شدهاست.

گيردكهخودتحتالازاحوتعهادباهحفاظ

2ابنابرايناگرپزشبيدرموردبييااريبيياارخاود

اسرارحرفاهايمايباشاند.درنهايات،تزحو

مشااورتنيايااد،وبااهاياانواسااطهديگااري(پزشااك

اصاولياسااتكااهقانونگااذاراياانمااوردرااز

هيبار)راازاسرارمرتبطبااسرارمربوطبهبييارآگااه

قليرواصلمحرمانهبودناطالناتمشاتريان

سازد،نيلشجرحنيست.
3ادربند 4مادهيكقانونمتحدالشبلاسرارتجاري
1985اسرارتجاريچنينتعريفشدهاست:
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ونيلياتتبديلداراييهابهاوراقبهادار

تعهدبانكهابهحفظاسرارمشتريان
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"Trade secret" means information, including

بهطورمعياول،توساطهياانمؤسساهواگذاركنناده

a formula, pattern, compilation, program

مطالباتيابانينيلياتانجاحميشودواورامتصادي

device, method, technique, or process, that:

وصولوخدماتراجعباهمطالبااتماينامناد.باراي

(i) derives independent economic value,

مطالعهبيشترمراجعهشودبه(:جيالي،1388،بخاش

actual or potential, from no being generally

نخست).

known

.5درقرآنكريم،منبعاساسيحقاوقاساالمي،مناع

ascertainable by proper means by, other

تجسااسدرامااورشخصاايوحااريمخصوصاايافااراد

persons who can obtain economic value

تصريحشدهاست.درسانتنيازسرچشايههاايفقاه

from its disclosure or use, and (ii) is the

اسالمي(معصومين)رازداري،وحفظاسرارديگارانرا

subject of efforts that are reasonable under

ستوده،وافشااياسارارماردحراماذموحدانساتهاناد.

the circumstances to maintain its secrecy

اهييتايندستورتاحادياساتكاهگااهيريخاتن

4انيلياتتباديلباهاوراقبهااداركاردن،فرآينادي

آبرويمؤمنانهيسنگگرفتنجانآناانتلقايشاده

برايت مينماليساختاريافتهفعالياتهااياقتصاادي

است".حرمهمؤمنكحرمهدمه".

استكهبهموجبآنمطالباتيكموسساهانتبااري

لزوحاحتراحباهحاريمخصوصايافاراد،حاقمصاون

يابنگاهاقتصاديتوسط"باني" نيلياات،گاردآوريو

ماندنقليروزندگيفرديازمداخلهوتعرضديگاران،

بستهبندي شده،باهياكبنگااهباامقصاودمعاينياا

ومنعساايرينازآگااهيباراطالنااتحيااتفاردي

"بنگاهواسط"منتقلمايگردناد.بنگااهواساطباراي

اشخاصازديربازموردتوجهنليايحقوقبودهاسات.

ت مينماليپرداختثينخريدسابدياادشاده،وباه

حقوقدانانبارايتوجياهوبياانمبنااينااريلازوح

پشتوانهسبدمطالباتيكهخريداريكردهاوراقبهاادار

رنايتحريمخصوصيافراد،ازناريه"حقوقفطري"،

كند.منابعحاصلازپذيرهنويسينياوميو

منتشرمي

"قاارارداداجتياااني""،ناري اهاخالقااي"ومانناادآن

يانرمهاختصاصياوراقبهااداربااپشاتوانهدارايايو

استفادكردهاند.


فروشآنهاصرفبازپرداختبدهيهايبنگااهواساط

افشاياسرارتجاوزبهآزاديشخ وحقاوقمرباوط

شود.اوراقبهاداريكاهدر

بهبانييافروشندهسبدمي

بهآنتعبيرميشود.بههيايندليالقانونگاذارانباه

اينفرآيندانتشارمييابند،نسبتبهجريااننقادينگي


التزاححفظاسراربانبيبهننوانابزاريبارايترغياب

وصوليمربوطبهسبدمطالباتداراي"حقوثيقه"ياا

فعاليتهايبانبيدانستهاندكهنيوماا"باهشابوفايي

سهممشاركتميباشند.بههيينجهتاوراقحاصال

اقتصاااديمنجاارشاادهودرجهااتمصااالحاقتصاااد

اياانفرآيناادرا"اوراقبهااادارباااپشااتوانهدارايااي"

بيناليللياست .


readily

being

not

and

to,

گويند.خدماتجيعآوريووصولسابدمطالباات،

مي

گوناااگونيارائااهشااده،ازآنجيلااهاساات.1:رابط اه

امريبابراياشخاصيكهبهمناسبتحرفهخاوداماين

بدهباربستانبارساده.2برخيميگوينادرابطاهباين

اسرارقرارميگيرنديكوظيفهوتعهدبارايمحرماناه

مشتريوبانكدوجنبهدارد:رابطاهمرباوطباهپاول

نگهداشتناطالنات( )confidentialityشناخته شده

سپردهشادهمشاتريبااباناكرابطاهساادهبادهبار

استكاهساهلانگااريدرانجااحآنباهنناواننادح

بستانباراستوليرابطهباينباناكومشاتريجنباه

رناياتوظاايفامانتاداري (Breach of Fiduciary

ديگريهمداردكهدرمقابلآنباناكوظيفاهامااني

) Dutiesاينوظايفنبارتاندازوفاداري(،)loyalty

دارد.قانونازاينحقپشتيبانيميكندوحقوقادانان

حفظاسرار()Confidentialityورفتاارشارافتيندانه

برايتوجيهاينرابطهآنراقرارداديدانستهاندكاهاز

(.)Honest Dealingرجااوعشااودبااه:افراساايابي،

طريقياشروطصريحوياميني،وظيفهمحرماانگي

مجلاهكاانونوكااليدادگساتريمركاز،دورهجديااد

ميني،ايجادميشود.


)177قابلپيگيارياسات.در
شياره( 8شيارهپياپي 

.7براينيونهبهماده378قانونجزايفرانساه،مااده

زمينااهحيايااتازاساارارتجااارينياازدرسااال1985

300قااانونجاازايآليااان،ماااده458قااانونجاازاي

قانونيتحتننوانقانونمتحدالشبلاسرارتجاريدر

لوكزامبور ،مالحاهگردد.ماواد  162و 320قاانون

اياتتمتحادهبااهادفحياياتازازاطالنااتساري

جزايسوئيسمراجعهشود.

تجاااريبااهتصااويبرساايد.قانونگااذارامريباااييدر

.8ايناستثنائاتكهدرپرونده)Tournier (1924

ارتباطاتالبترونيبينيزباومعقانونحريمخصوصي

v. Natl provincial and Union Bank of

ارتباطاااتالبترونيباايدر1986ازحااريمخصوصااي

Englandمطرحگرديد:

افرادحيايتكردهاست.

نبارتانداز)1(:وقتيبانكبهموجبقانونملازحباه

10اپيشازتصويبقانوناسراربانبيساوئيس،ايان

افشاياطالناتباشد)2(.درموارديكهبانكموظاف

قاندهدرنرفوروياهنيلايآنكشاوررواجداشات.

بهافشاياطالناتباشد)3(.هرگاهمناقعبانكافشاي

نخستينكانتونيكاهباهاصالمحرماناهباودناسارار

اطالناتراايجابنيايد)4(.وقتيكهمشتريخودبه

بانبينيالكارد،كاانتونباالدرساال  1899باود.

افشاياطالناترمايتدهد.

كانتونهاهمگسترشيافات،تاااينباه

سپسبهديگر

.9درحقااوقامريبااا:قااانونحااريمخصوصاايبااانبي

بهقانونفدرالسوئيس1934ومااده47آنمنتهاي

اياتتمتحده درسال 1970برايمبارزهبااپولشاويي

شد.

ومااعشااد.قااانونحااريمخصااوصمصااوب1974

11. “ Tous ceux qui, a un titre quelconque,

)(Privacy Act of 1984افشاياطالناتشهروندان

direction,

توسااطمؤسساااتيكااهبنااابااهوظيفااهبااهاطالنااات

l’administration ou au contrôle des banques

la

a

soit

شيارهپنجاهوهشتم●سالبيستم ●بهار1390

.6درحقوقامريبادرموردمبنايتعهدباناكناارات

شهرونداندسترسيمييابند،راميناوعنياود.حقاوق

participant

329

ونيلياتتبديلداراييهابهاوراقبهادار

تعهدبانكهابهحفظاسرارمشتريان

330

nationalisées soit au contrôle des banques

هرداريهاااو

دولااتاناامازكشااوريولش ابريوش ا

”non nationalisées

مؤسساتوابستهبهآنهامصاوب  1377/12/19قاانون

conseil

d’un

membre

Tout

12.

بازاراوراقبهادارجيهورياسالمي.

d’administration et selon le cas, d’ Um

15االبتهارزشاطالنااتباهناوعآنبساتگيداردو

conseil de surveillance et toute personne qui

بساياريازاسارارتجااريرانادهايماالباهحساااب

a' un titre quelconque participe a' la

آوردهاند،زيراپارهايازاسرارتجاريبهننوانمالبيات

direction conseil ou a' la gestion d’un

معنويتحليلميشوند.


établissement de crédit ou qui est employée

16ااصوتًدرجاييكهقصاداحساانوجاوددارد،بار

par celui-ci est tenu un secret

نيبوكارانسختگيرينييشود":ومانلياليحسنين

conditions et les peines prévues a l’article

منسبيل"

378 du code pénal outre les cas ou la loi

17امااده98قاانون،2003مصارومااده97هياان

prévoit. Le secret professionnel ne peut être

قانون،وبهوي هدرموردجرائمموماوعقاانونشاياره

oppose ni a la commission bancaire, a la

بهپولشوييافشاياطالنااتباه
80سال2002راجع 

banque de France, nid autorité Judiciaire a

دستوردادستانراپيشبينيكردهاست.


lysant dans le cadre d’une procédure une

18ابهموجبماده99قانونشاياره88ساال2003

pénale

بانكمركزيقواندتبادلاطالناتواظهاراتراجعباه


13ادرحقوقلبنانتنهاچهارحالتبرايرفاعساري

بدهيهايمشتريانوتساهيالتانتبااريانطااييباه

بودنبانبداريبهشرحزيرلحاظگرديدهاست:

آنهاراومعكردهاست.استثنايموردبحثمنطقيبه

اجازهمبتوبمشاتري،ورثاهويااوصاياو،افاال و

نارميرسد.زيراچنيناطالناتيبرايسالمتانطاي

ورشبستگيمشتري،دردنوايباينباناكومشاتري

انتبارورنايتاحتياطهايتزحباراياقتصاادكشاور

درموردمعامالتباانبي،ودرحالاتداراشادنغيار

تزحاست.وانگهيشخصايكاهباهچنايناطالنااتي

مشروعنانادتنه.

دسترسيمييابد،خوددارايوظيفهحفظاسراربانبي

14امواد 12و30قانونراجعبهكارشناسانرسيي-

است.وباتخرهاينبهچنيناساتثناييمضارباهحاال

ماده30قاانونوكالات،ومااده81آياينناماهتيحاه

مشترياننيست.

قانونياستقاللكانونوكاليدادگستري–مااده232

19اهرداراييمالي(حقديناي)كاهدرطاولزماان

قانونمالياتهايمستقيم-ماده29قاانونمطبوناات

جرياننقدينگيايجادكناد،دارايقابلياتتباديلباه

هايراهآهن،مااده8

ماده20قانونمربوطبهكيفربزه

اوراقبهاداركردناست.اينتعريفقليروداراييهااي

قانونمربوطبهرسيدگيبهدارايايوزراءوكارمنادان

ماليقابلتبديلبهاوراقبهااداركاردنراباهشادت

گسترشميدهد.امابهطورسنتي،داراييهاايماالي

تبديلميشوند:دارايجرياننقدينگيمناموهياوار

كردن دارایی هـا و سـرمایهگـااري مشـترد در
حقوق مالی،پاياننامهدكتري،واحدنلوحوتحقيقاات
تهراندانشگاهآزاداسالمي

باشند،بهگونهايكهازآنداراييهاا،درطاولزماان،

 .3جااورجسادوساابايوديگااران،)1384(،راهنمــاي

جرياننقادينگيمساتيريايجاادشاودن مطالبااتاز

امنیت فناوري اطالعات،شوراينالياطاالعرسااني،

كيفيااتمطلااوبوباااتييبرخااوردارباشااندنتنااوعو

ترجيهمهديميرداماديوديگران.

تركيبمطالباتبهگونهايباشدكاهمخااطراتسابد
كيترگرددن تركيبمطالباتبهگونهايباشدكهبتوان
وراقميانمادتيمنتشار

برپايهمطالباتمناورشده،ا
كرد.البتهدرتبديلبهاوراقبهاداركردندارايايهااي

حسنبيگي ،اباراهيم،)1384(،حقـوق و امنیـت در

.4
ف اي سایبر،تهاران ،مؤسساهفرهنگايمطالعااتو
تحقيقاتبيناليلليابرارمعاصرتهران،چاپنخست.


 .5صفايي ،سيدحسين،)1375(،مقاالتی درباره حقوق
مدنی و حقوق تطبیقی،تهران،نشرميزان،چاپاول.

"گااردان" ،سررساايدبااياهييااتاسااتنبازپرداخاات

 .6كاتوزيان،ناصار،)1376(،عقـود معـی (،)4حقاوق

نباريهااادورهايباشااد(نااهيبباااره)تاااجريااان

بسااتا

مدني:نقودا ني-وثيقههايديان،شاركتانتشاارباا

نقدينگيهيواروكافيبرايپرداختبهسرمايهگذاران
فراهمگرددنداراييهاي(مطالبات)موموعتبديلباه
اوراقبهاداركاردنمايبايادهيگاونباشاندنتركياب

هيباريشركتبهينبرنامه،تهران،انتشاراتمادر ،
چاپدوح.

 .7كشاااورز،بهياان،)1376(،مجموعـــه محشـــاي
تعایرات تهران،گنجدانش،ج.2

مطالباتوقراردادهاياصليمربوطباهگوناهايباشاد

 .8مسعودي،نليرما ،)1378(،حقوق بـانكی انتشاارات

كااهحتااياگااربااانيتبااديلبااهاوراقبهاااداركااردن

پيشبردباهيبارينلييشركتتابانخرد(،هيراهباا

ورشبستشود،درروندنيليااتخللايپديادنيايادن
مطالباااتباياادقاباالانتقااالباشااندنتااداوحنيلباارد
داراييها،وادنانسبتباهماديون،مساتقلازوجاود
بانيباشد.بهطورمثاالقراردادهااياصاليمطالباات
نبايدانجاحفعلايتوساطباانيراماروريبدانناد،ياا
بستگيخاصيبهشخصيتبانيداشتهباشند.

شيارهپنجاهوهشتم●سالبيستم ●بهار1390

كااهازنناصاارزيااربرخااوردارباشااند،بااهاوراقبهااادار

 .2جياالي،جعفار،)1388(،تبـدیل بـه اوراق بهـادار

ويرايش)،چاپاول.
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