
 

 ها به حفظ اسرار مشتریان تعهد بانک

 ها به اوراق بهادار و عملیات تبدیل دارایی
  علی زارع   

 جعفر جمالی

 چكیده

يابند.ازديرباازاسارارباانبيباهنناواناسارارهابهمناسبتحرفهخودبهاسرارزياديازمشتريانآگاهيميبانك
باشند.درحقوقانگليسوظيفاهرازدارياطالناتمشتريانخودميهامتعهدبهحفظايمحسوبشدهوبانكحرفه
اياستكهحتياگردرقراردادتصريحنشدهباشد،بهننوانتعهادماينيوها،يكوظيفهقرارداديوبهگونهبانك

ليسقلياروهاياخيرپارليانانگگردد.درنينحالدرسالبهاستنادنرفجزوقراردادوازشرايطآنمحسوبمي
هاياشخاصراباومعقانونگسترشدادهاست.دركشاورهايدارايناااححقاوقينوشاتهحفظاطالناتوداده

آوراينتعهدنيدتاًناشيازقانوناست.دراينمانندفرانسه،سوئيس،آليان،مصر،لبنانوايران،منبعونيرويالزاح
رواطالناتمشتريانمطلقنيست،واستثنائاتيبرآنواردشدهاست.ازاينداشتنكشورهانيزوظيفهمحرمانهنگاه

هاا،وماننادبهحبمقانون،مراجعقضايي،دنوايبينبانكومشتري،مبارزهباپولشويي،تبادلاطالناتبينباناك
وظايفناارتيمبارزهباجرايمطورآن،بانكبراياجرايالزاحقانوني،ياتسهيلانجاحوظايفناشيازقانون،وهيين

شود.دراغلبكشورهابراينقضتعهدرازدارينالوهبارجبارانمادني،مجاازاتوپولشويي،اينتعهدبرداشتهمي
كيفرينيزومعشدهاست.درنيلياتتبديلبهاوراقبهاداركردن،كهمستلزحانتقالمطالباتبانبياست،مشتري

هاواطالناتمشتريانآگاهييابناد،بققواندنيوميقراردادها(حقدارندتابهپروندهواحواركانايننيليات)مطا
اينمرورتباوظيفهمحرمانهبودناطالناتبانبيدرتعارضاستويبيازمسايلدشوارتباديلباهاوراقبهاادار

قدانانراقانعكند،پاياننيافتهاست.بهحلناريجيعايندوالزاحكهحقوآيد.بحثدرموردراهشيارميكردنبه
اي،ونلممشتريوبازيگرانمعاامالتتباديلباهاوراقبهااداررسدبرايحلتعارضبينحفظاسرارحرفهنارمي

هايبانبياصالحگرددوشرطرمايتمديونبارايانتقاالكردن،بهموموعمعامله،درنيلچارهآناستكهفرح
مالتتبديلبهاوراقبهاداركردندرقراردادهايارائهتسهيالتبهمشترياندراسانادباانبيمرباوطمطالباتومعا

گنجانيدهشود.نهايتآنبهقانونگذاربايدتدبيرياساسيبينديشدودادناطالناتبرايتبديلبهاوراقبهاداركردن
هااستثناءكند.هرازداريبانك)بهاشخاصدارايتعهدامانتدارياسرارمشتريان(راازوظيف

 واژگان كلیدي
تعهدحفظاسراربانبيمشتريان،تبديلبهاوراقبهاداركردن،حريمخصوصاي،امنياتاطالناات،تعهاد

ميني.

                                      
 تحقيقات،دكترايتخصصيحقوقتجارتدانشگاهآزاداسالميواحدنلوحوسياسيهحقوقونلوحدانشبداستاديار

Email: alizare@srbiau.ac.ir
 صوصدكترايحقوقخ ،واحدنلوحوتحقيقاتدانشگاهآزاداسالميهآموختدانشEmail: jafar.jamali@gmail.com

06/11/89تاريخپذيرش:31/06/89تاريخارسال:
 301-332/ صص  1390 بهار/  58/ شماره بیستمفصلنامه راهبرد / سال 
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 مقدمه
حامربررسيتعهدحفاظلهموموعمقا

اساارار"اسااراربااانبيمشااتريانبااهننااوان

درارتبااطباانيليااتتباديلباه"ايحرفه

رازبهچيزيگفته(1)وراقبهاداركردناست.ا

شودكهمعروفياظاهرياهيگانينباشادمي

امااادر.(1542ص،2002)محيدالشااورابي،

بهچهاطالناتياسارارباانبيتلقايمورداين

شااوند،ناااراتيبساااننيساات.بيشااترمااي

نويسااندگانانتقاااددارناادكااهمناااوراز

سااتكااهاطالناااتسااريافااراد،اطالناااتيا

محاادوداسااتنمانناادمبلاااانتباااراتيكااه

مشتريگشايشكرده،سررسايددياونوي،

اخاتپايشازارقاحترازناماه،تقاماايبازپرد

بهشخصينازدباناكهايشواينموندبدهي

،2002حسابداردياخير)محيدالشاورابي،

(.منااااورازافشااااي1542-1543صااا 

اطالناتمشتريانهممطلعنيودناشخاصي

اسااتكااهصااالحيتدسترساايوآگاااهياز

شاابريواطالناااتمااوردنااارراندارنااد)

(2)(.81ص،1376ديگران،

ايكاهبهطورمعيولبانكبنابرحرفاه

ديازمشاتريان،وتعهاداتبهاسرارزيا،دارد

دور،هكند.ازگذشاتهاآگاهيپيداميماليآن

باه2اياسارارحرفاهدرزماره1اسرارباانبي

                                      
1. Le secret bancaire 

انااد.ازنااارحقااوقيرازداريرآماادهشاايا

ايتعهداشخاصياستكاهدراجارايحرفه

وظايفخودوياباهمناسابتآن،باهوقاايع

يباراند،مبناآگاهيپيداكرده شخصيافراد

بهآنراخارجازموارديكهقانونمعايناين

هااا،آشاابارنسااازند.پزشاابان،جااراح،كاارده

ياارهدارايداروسااازان،ماماهااايقااانونيوغ

شااوند.هيااينوظيفااهرازداريشااناختهمااي

وظيفهاشخاصديگريكهبهمناسبتشالل

خااودويااابااهمناساابتحرفااهوم مورياات

)دائياايياااموقاات(درحااالتيامااينقاارار

گيرناد،ماننادوكيال،ساردفترورهبارانمي

شودواينهاهموظيفاهدارنادمذهبي،بارمي

حفاظ،شودميتااسراريكهنزدآنانگشوده

3نيايند.
 

هاااتياياالندارناادكااهمشااتريانبانااك

هاا،معاامالتواطالناتمرباوطباهحسااب

مراوداتبانبيآناندراختياارديگارانقارار

گياارد،وحتاايميبااناسااتافشاااياياان

،ودراطالناااتبااهمشااتريصاادمهبزنااد

وتعاملاجتياانيباراياوهايتجاريرقابت

هاموجابشادهبهگرانتياحشود.هيينجن

جيلهرازهاييرااز4تاحقوقداناناسراربانبي

ها)بدونرمايتمشتري(نبدانندكهافشايآ

مينوعاست.

                                          
2. Secret professionnel 

3. Cornu, Vocabulaire Juridique  
4. Le secret bancaire 
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هااادردردورهكنااونيكااهنقااشبانااك

زندگياقتصادي،اجتيانيوكسابوكارهاا

رنت،ورياطالنااتسااگسترشيافتاهوفنا

يشخدماتبانبيراافزاهوامباناتارائمدت

چنادانداده،اهييتحفاظاسارارباانبيدو

ديگرينيازپياداكاردهاسات.هاستوجنب

اطالناااتمشااتريانبانااكدرمعاارضخطاار

شااءازطرياقگشاايشسرقتاطالنااتواف

اطالناااتيبانااك،بااانفااو غيرقااانونيشااببه

هاينويناطالناات،وريفنااست.5نفو گران

يبهتار،هااراهطوركهبرايانجاحاماورهيان

اناد،امباانوكارآمدتريفراهمآوردهترسريع

وريبرايسرقتياافشاايااستفادهازفنسوء

انااد)سادوساابايواطالناااتراافاازايشداده

هيگااحجاكاهازآن(.13ص،1384ديگران،

روزافزونفناورياطالنات،ابزارهااوباتوسعه

هايتهاجيينيزباهسارنتگساترششيوه

بهتوانتخصصي،پيچيادگيوتعاداديافتهو

تاوانميشود،نفو گرانروزبهروزافزودهمي

اطالنااتباهنبايادگفتباناكناالوهبارآن

مراقبتيديگريمشتريراافشاءكند،وظيفه

نياازداردوآنحراسااتازحااريمخصوصااي

روساتكاهاطالناتيمشاترياسات.ازايان

ورياطالناااتواشااودفنااامااروزهگفتااهمااي

هايارتباطات،قواندسنتيحاكمبررسيدگي

                                      
5. Hakers 

قضاييرادستخوشتحاوتتاساسايكارده

هااوجارائماست.دردنياايكناونيچاالش

هاايمجاازيابعاادجهاانيمربوطبهمحيط

وياا هحقااوقكيفااري،حقااوقدارد،وبااه

اليللخصوصيوحقاوقبازرگاانيراباهبين

شدتتحتت ثيرقرارداده،ودرموموعبحث

مامسائلمربوطبهتضيين،حفاظوصاحت

هابرتعهداتسنتيحقوقخصوصايدرداده

زمينهقراردادهاافازودهشادهاسات)حسان

(.جاااداياز14-15صااا ،1384بيگاااي،

ايكاهدرفضاايمجاازيالعاادهسرنتفوق

برايانتقاالاطالنااتفاراهمشاده،مسا له

اي،سابوتاژومانندآنازهامجاسوسيرايانه

هاايباانبياسات.تاامشبالتامنيتايداده

اطالناتيهجاييكهحريمخصوصيدرجامع

ورياطالناتباهاازموموناتمهمحقوقفن

باه6آيد.حريمخصوصاياطالنااتيشيارمي

افراددرمحرمانهمانادنوحقاوليه"معناي

جلااوگيريازتحصاايل،پااردازشوانتشااار

تاسا"هايشخصيمرباوطباهايشاانداده

حاريمه(.البتهدايار28ص،1384)اصالني،

وازخصوصياطالناتيبسيارگساتردهاسات

4)بندگرددجيلهشاملاسرارتجارينيزمي

مادهيكقاانونمتحدالشابلاسارارتجااري

(3).اسرارتجاري(1985

                                      
6.Information privacy 
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هاايتجااريوافشايغيرمنصفانهداده

اقتصاديموجبنقضرقابتسالماقتصاديو

گااردد.اديومعنااويتجاااريماايزيااانماا

مينونيتافشاياطالنااتباانبيمشاتريان،

هايياستكاهدردرنينحاليبيازنگراني

هاابحثتبديلبهاوراقبهاداركاردنداراياي

،بخااش1388گااردد)جيااالي،مطاارحمااي

درنيلياتتبديلبهاوراقبهاادار(4)(.نخست

اهكهباانتقاالمطالبااتباانبيهياركردن)

اشخاصمتعدديبهاطالناتمحرماناهاست(

مطالباتباانبي(،هايمالي)مربوطبهدارايي

هاوديگراطالناتواسنادقراردادها،تضيين

بانبيمربوطنياازدارناد.بااتوجاهباهاصال

هاا،محرمانهبودناطالنااتمشاتريانباناك

پرسشايناستكه:

تعهدبانكدرخصاوصحفاظاسارار.1

انبهچهمعناسات وحادودوقليارومشتري

انيالآنكداحاست 

اتصااولفااروشجاااكااهنلااي.ازآن2

اطالناااتهمطالباااتبااانبيمسااتلزحارائاا

يااايانهابهخريدارمطالباتاسات،آحساب

بانبيحفاظاسارارتوانباوظيفهاقتضارامي

مشتريانجيعنيود 

 مبنا و منبع تعهد بانکـ 1
مبااانيتعهاادنخساات،دراياانبخااش

آورومنبعايانرازداري،وسپسنيرويالزاح

كنيموساپسباهلازوحوظيفهرابررسيمي

اي)بااانبي(درقااوانينوحفااظاساارارحرفااه

كنيم.قواندكشورهايمختلفاشارهمي

 مبنا و منبع تعهد  ـ1ـ1

گفتيمكاهدرايانماوردباناكاوتًباه

كنناادهخاادماتننااوانيااكشااخ ارائااه

وايمتعهدحفاظاطالنااتمشاتريانهفحر

ناناست.ثانياًبانكوظيفاهامانتدارياسرارآ

ايحفاظاتمشتريانراباهگوناهاسناددارد

هاايودادهكندكهحريمخصوصياطالناتي

شخصي،تجاريواقتصاديآناانازدساتبرد

گراندرامانبياند.نفو 

تعهدرازداري  طرح موضوع: ـ1ـ1ـ1 

كاهبنااباهمربوطبهاشخاصياساتوي هبه

خااوددرجرياااناساارارواطالناااتوظيفااه

گيرناد.)قارآنمجياد(شخصيافرادقرارمي

باااااهبعاااااد(30ص،1384)اصاااااالني،

((Raynaud, 1995, p.176.(5)هاابناابانك

خودازايندساتهاشاخاصهبهطبيعتحرف

شوند.بانكمبلفبهحفظاسرارمحسوبمي

ونقضودرصورتافشايآناياست،حرفه

وليتدارد.كامالًطبيعياسات اينتعهدمس

كههرشخصيشديداًتيايلداشتهباشادتاا

وماعيتماالياوازديگارانپوشايدهبياناد،

خواهاشخاصديگربيگانهباشندياازانضااي

خانوادهاو.ازنارمشترياطالناتبانبيتنها
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گاارانداردودياختصاااصبااهخااودمشااتري

هااآگااهييابناد،ودرايانماوردنبايدازآن

كندكهمشتريتاجرباشدياغيرتفاوتينيي

نيلايبانباداريهامايانهتاجر.نرفوروي

كناد.بناابراين،ديدگاهمشتريرات ييادماي

بايدجعباهاسارارمشاتريانباشادوبانكمي

هاايباانبياسراريراكهبهمناسبتفعاليت

عباهرد)مانناداطالنااتراجادادريافتماي

ها(حفظكند.ومعيتمشتريانومعامالتآن

هموناارفتقريباااًدرهياامساالّرويااهاياان

افتادهوتثبيتشدهاست.اساا كشورهاجا

التاازاحبانااكبااهرازداريدرواقااعطبيعاات

نيلياتبانبدارياست،كاهباهاقتضاايآن،

رابطهبينباناكومشاتريبارپاياهانتيااد

باسراربهامانتداريبانكاستواراسات.صاح

انتيادمشتريبرايناستكهبانكاقادامات

واوماااعماااليمشااترياوراپوشاايدهنگاااه

باتوجهبهاينومعيتبايدبهخواهدداشت.

اينپرسشپاسخدادهشاودكاهمنباعايان

تعهاادچيساات وبااهچااهاسااتناديبانااك

وليتدارد  مس

 

ـ 2ـ1ـ1 آور  وي الـاا  منبـع و نیـر   ـ

درصنعتبانبداريلزوححفاظاسارار تعهد:

مپذيرفتاهشادهبانبي،بهننواناصليمسالّ

است.بااينهيه،درموردحدودوقليروآن،

ومااايانتاجراهااااينقاااضايااانتعهاااد

هاااايمتفااااوتيوجاااودداردودرديااادگاه

هااايمختلافحقااوقيمنباعونياارويناااح

ت عگوناگونينشاآوراينتبليفازمنابالزاح

 گيرد.مي

هاايحقاوقيبارلازوحنااحقانون. .1

حفظحريمخصوصيت كيدورزيده

ايراازاصااولوداريحرفااهوراز

اند.درقاوانينقوانداساسيدانسته

هااايدارايناااديبيشااتركشااور

حقوقنوشتهواخياراًدرقاوانينو

مقاارراتكشااورهايداراينااااح

دحفااظوياا هدرمااورت)بااهكااامن

هااايمشااترياندرمااراوداتداده

البترونيبي(،موماوعلازوححفاظ

ايتصريحشادهاسات.اسرارحرفه

آوروظيفهاينمواردنيرويالزاحدر

 Data)رازداريناشيازقانوناست

Protection Act,1984 Eng).

.)شرطصاريحياامايني(قرارداد .2

تاارينشاابلآناسااتكااهكاماال

ماتمشااتريباااشخصاايكااهخااد

كند،قراردادنادحايارائهميحرفه

افشامنعقدنياياد.معياولچناين

استكهمشتريانشارطمحرماناه

بودناطالناترادرقراردادبابانك

درجكنند.امانبودچناينشارطي
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وليت دراساانادفييااابينازمساا

كاهاد.تبليافباهحفاظبانكنيي

اسااراردرنقااودمنعقاادهبااابانااك

نيازمندبهتصاريحمفروضاست،و

باشد.درواقعآنچاهدرقراردادنيي

راكااهبانااكراجااعبااهمشااتري

يابدبهتوافقفيياابيناماافهدرمي

كند،هرچنددرماوردرازداريمي

بااينآنااانتوافااقصااريحينباشااد

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

36(N. J. 1929).(6)بنااابراينتااا

هنگاااميكااهاطالناااتمشااتري

اصيوشخصايتلقايشاود،اختص

تعهدلزوحرازداريبانكباقياست.

حفظاسرارازناارنارفووظيفه

رويهبانبداريتبليفيمسلماست،

ودرصورتنادحدرجصاريحايان

شرطدرقراردادباهنناوانشارط

مينيجزوقراردادآنانبهحسااب

آيااد.بااانبيكااهاطالناااتمااي

كنادوبادينمشتريانراافشاءمي

وسيلهموجباتزيانآنانرافاراهم

آورد،باهاساتنادهياينشارطمي

وليتخواهادداشات ميني،مسا

Electronic Communication 

Privacy Act of 1986).) 

گوناهكاهورويهنيلي.هياننرف .3

هايايازنااحدرپارهمالحاهشد،

حقااوقيتبلياافرازداريرانياادتاً

متبليفااايمبتناااينااارف)مسااالّ

دانند.دراينايوتجاري(ميحرفه

شاودكاهموردچنيناستدتلمي

درزندگيتجاريموقعيتبساياري

مستلزححفاظهاهاوپروژهازطرح

هاساات.دراطالناااتمربااوطبااهآن

زندگيمعيولينيزاشخاصناادي

مايلبهافشاياطالناتمربوطباه

هايخودنيساتندوهيايندارايي

نيوميااات،تيايااالوخواسااات

"نارف"اشخاص،مبنايياستكه

بانااكرابااهحفااظاساارارملتاازح

داند.اگارنارفمبنااباشاد،درمي

هااييكاهباهصاراحتباراينااح

افشاياسراربانبيمجاازاتيوماع

وليتكيفااري نشااده،تعيااينمساا

هايمقارربانكباتوجهبهمجازات

ايموماوعبرايافشاياسرارحرفه

 ,Gulphe)گياردمناقشهقارارماي

1948, p.9)زيرااصلقانونيبودن.

هااقتضااداردكاهجرائمومجازات

كساايجاازبااهناا كيفاارنشااود.

تفسيروانگهيدراموركيفرياصل
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شاودكاهاجاازهمضيقانيالماي

انيالمجاازاتازطرياققياا را

دهد.باتوجهبهايانوماعيتنيي

ناردرستبراينقرارگرفاتكاه

اصاياساتكاهبانكازجيلهاشخ

)هيانناااادپزشاااابان،ماماهاااااو

اماين7داروسازان(بهحبممرورت

گاذارانقانونشاود.اسرارواقاعماي

اسراريكهبهاقتضاايبرايافشاي

چنيناشخاصايدروظيفهوحرفه

گيردوياباداناختيارآنانقرارمي

وليتمادنيو يابند،مسآگاهيمي

انادمجازاتكيفريدرناارگرفتاه

قاانونجازايفرانساه،378ه)ماد

قانونجزايآليان،ماده300ماده

قااانونجاازايلوگزامبااور ،458

قااانونجاازاي320و162مااواد

(7)سوئيس(.

 حقوق تطبیقی ـ2ـ1

محرمانااهنگاااهداشااتنهمااروروظيفاا

هااايحقااوقياطالناااتمشااترياندرنااااح

راميسااردركبهتااراياانتعهاادمختلااف،

 سازد.مي

درحقاوق اروپـایی:  حقـوق  ـ1ـ2ـ1

اروپايي)همدركشورهايداراينااححقوقي

                                      
7. Confident necessaire 

توهمدرقليروحقوقنوشته(ازلازوحكامن

بسياريازشود.حفظاسراربانبيحيايتمي

هايحقوقيازجيلاهانگلايستعهاداتنااح

هاوديگرنهادهايماليباهخشبيرابربانك

 دليلدراختيارداشتناطالناتماليحسا

ولاازوحساارينگاااهداشااتناطالناااتبااار

 .Data Protection Act, 1984, ch)كنندمي

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

and Union Bank of England [1924] 1 

KB 461 (C. A. 1923)درقلياروقضاايي.

گذشتهازوجوديكتعهدكليباراي،تكامن

ونيبيشتريبهحفظاسرار،اخيراًتعهداتقان

هاا،وماعشادهوي هراجعبهحيايتازداده

است.

ـ 1ـ2ـ1 ـ 1ـ هوظيفا ال: نظـا  كـام    ـ

محرمانااهنگاااهداشااتناطالناااتدرحقااوق

توانصاافدارد.ايانانگليسريشهدركامن

وظيفهدرباديامرازشرطمينيدرقرارداد

شاود.درنارفبانكومشتريآنناشيماي

طريقچنينشارطيدرتجاريهمبههيين

 ’O)شااودقراردادهااايتجاااريواردمااي

Donovan, 2005, p.85).تمطااابقكااامن

محرمانااهبااودنناشاايازه)انگلاايس(وظيفاا

قرارداديبينباناكومشاترياسات.هرابط

اطالناتيكهباناكدرهاينوظيفهشاملهي

باهدساتآوردههخودومشاتريطولرابط
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جبرانخساارتناشايازرو،گردد.ازاينمي

نقااضتعهاادحفااظاسااراربااانبي،مبناااي

محرمانهنگااهداشاتنهقرارداديدارد.وظيف

تيانگليساياطالناتمطلاقنيسات.كاامن

برايرهاييازاينتبليفچهاراستثناءمقارر

افشاييكهصراحتاًيابهطاور(8)داشتهاست.

مينيتوساطمشاتريمجاازدانساتهشاده

شابهنفعبانكمرورتداشاتهاستوايناف

موارداستثناست.هيچياكازهدرزمر،باشد

چهااارمعافيااتمقااررجااوازيباارايافشاااي

تباديلباهاوراقاطالناتمشتري،بهمناور

واينومعيتنياازباناكبهاداركردننيست

ساازد.باهطارفنيايرابردرنيلياتمذكور

باهنالوه،برايتعيينقليروقرارداديمربوط

بايدمساتنداتواحاصاليافشاياطالناتمي

مالحاهگردد.اياناساتثناهايقارارداديرا

توانبهاطالناتيمحدودكردكهباهطاورمي

واحمرباوطاسات.ويااهمستقيمبهتوافقنام

توانبهاطالناتنااحتجااريمرباوطباهمي

گيرناادهكااهغيرماارتبطباااتوافقنامااهاماااواح

 داد.حسا است،توسعه

حفاظاسارارهدرحقوقانگليسوظيفا

بانبيمشتريانمحدودبهساهاصالدانساته

شدهاست:

محرمانااهنگاااهداشااتنهوظيفاا .1

اطالناااتمشااتريانتاااحاادودي

شااودكااهاطالناااتانيااالمااي

محرمانههستند.

اهييااتودرمااورداطالناااتبااي .2

 شود.فايدهانيالنييبي

ايازمااواردباارايحفااظدرپاااره .3

فعنيومي،ميبناستافشاايمنا

اساارارمشااتريانماارورتداشااته

 باشد.

وليتبانااك،تزحنيساات باارايمساا

اطالناتنيداًافشاشدهباشند،بلبهتصادفي

ولدانساتن بودنافشاياطالناتبرايمسا

بانككافياست.دربيشترمواردهامافشااي

انادهاامبلافاطالناتتصادفياسات.باناك

افشااايهايناادكااهزمينااترتيبااياتخااا ني

درحقااوقتصااادفياطالناااتازبااينباارود.

رازدارياطالناتمشتريانامريباهم،وظيفه

است.هاتبليفشدهبربانك

رراتمحرماانگيهاايمقابامرورريشاه

هايخارجيوامريبااييوتطبياقآنهاابانك

مريبااييوخاارجييابيمكهمفااهيمادرمي

مبناييمشاتركاساتمحرمانهبودن،داراي

(Newcomb, 1988).درايااااتتمتحاااده

هاايوظيفهمحرمانهبودناطالناتباچالش

تارينمتعدديمواجهشدهاست.يبيازمهم

كباابانارابطاه"هااينبودهكهاساساابحث

مشتريرابطهسادهبدهباربستانباراستباه
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هاودادناطالنااتاماني.مس لهادغاحرابطه

 ,O’ Donovan, 2005)هايبيياه،كتبهشر

p.86).هاانياازكااهآيااشااركتايانموماوع

مناديازحاريمدارايحقبهرههيانندافراد

باهآيااايانيانهواينبرخوردارند8خصوصي

هاااداردياااوظيفااهاختصاااصبااهبانااك

هااايهااايتاا مينمااالي،شااركتشااركت

هايانتباارنيازمشايول،تعاوني9ساختياني

هاايشونديااخيار ازنيوناهليتمياينفعا

هااايمحرمااانگياطالناااتهسااتند.چااالش

متحده،تعيينمارزوظيفاهوانگهيدراياتت

افشاياطالناتوجريانآزاداطالناتكهدر

شاود،بااوظيفاهبازارهايمااليانياالماي

هايدقياقداردمحرمانهبودننيازبهبررسي

O’ Donovan, 2005, p.93).)

گوياد:ماي10اوگالياوكهپروفساورچنان

بهرابطهآماررابطهبانكومشتريبيشازآن

دارياستكهبهنفعنونيامانتوناملباشد،

شاود.وظيفاهرازداريهردوطرفانيالمي

ناشيازقانونياقرارداداست،وبانكمبلاف

كاارهاستآنرابرايت مينمنافعطرفينبا

اردادينباشاد،بندد.هرگاهباينطارفينقار

وظيفهمحرمانهبودنمبتنيبرانصاافاسات

 good و fair dealingكااهازمفاااهيم

                                      
8. Privacy 

9. Building Societies 
10. Ogilive 

consciences درحقااوقگياارد.تمااينشاا

مريباقوانينومقرراتيبسياريوماعشادها

اتئدهدواستثناكهاينوظيفهراپوششمي

زياديهمبرآندارد)قانونحاريمخصاوص

(9)(.1974مصوب

 نظـا  حقـو ی نوشـته:    ـ2ـ1ـ2ـ1

حفظاسراربانبي،درحقوقسوئيسجايگااه

ايدارد.تاااجاااييكااهتاادوينبسااياروياا ه

ازابتباارات"اسراربانبي"همقرراتدرزمين

بااااتصاااويبقاااانونقانونگاااذارساااوئيس،

هامبادرتباه،زمانيكهنازي1934داريبانب

كردند،بهاموالاشخاصميهتوقيفومصادر

 (10) شيارآمدهاست.

رويبردساوئيسدرماورداسارارباانبي

ايناستكاهازحاقمشاتريانباناكباراي

محرمانااهماناادناطالناااتآنااانبااهشاادت

كند.وتعهدباناكبارحراساتازحيايتمي

دانااداتجاارامااياياانحااقمشااتريراتزح

((Moller, 1970, pp.11-13.تاجاييكاهباه

فدرالسوئيسمصوبموجبقانونبانبداري

،براينقضنياديتعهادحفاظ1934سال

اسراربانبيمجاازاتحابسوجريياهمقارر

اينقانون:47هبهموجبماد.گرديد

چنانچااهمااديران،كاركنااان،ماادير-

تصافيه،ارزيااب،نااظركييسايونباانبيياا

انضايمؤسساهحسابرساييااكاركناانآن،
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وياباهگرفتهقراريراكهدراختيارآنانسرّ

آن واسطهنيلخود،يارابطاهكارمناديباه

اناد،افشاا)اطالناتمشاتري(آگااهييافتاه

طورهركسديگريراتحريككنند،وهيين

رانقاض"اسرار"ايحفظكردهتاتعهدحرفه

مااهحابسياا6كنند،بهمجاازاتحاداكثر

فرانكنباشاد،000/50ايكهبيشازجرييه

شوند.محبوحمي

چنانچهخطاكارازرويغفلاتچناين-

نيلاايرامرتباابشاادهباشااد،بااهمجااازات

ايكهبيشازسيهزارفرانكنباشادجرييه

گردد.محبوحمي

يبودن،حتايهنگااميكاهنقضسرّ-

نيليارابطهاستخداميپايانيافتهيادارنده

نيازكنادديگردرصنعتبانبيكارنيايراز

قاانونجازاي320و162باقياسات)ماواد

 سوئيس(.

19ماده4بندگذارفرانسوينيزدرقانون

،اشخاصيراكهباه1945قانوندوحدسامبر

هامشاركتهرنحودرادارهياناارتبربانك

(11)دارند،متعهدبهحفظاسرارشناختهاست.

فرانسه461984هقانونشيار57ماده

بارسساتانتبااريونااارتكهدرموردمؤ

انتشاريافت،مقرر1984سپتامبر24هادرآن

دارد:هاارنضااوهياا تمااديرهياااهياا تمااي

وهاارشخصاايكااهبااههاارنحااودرناااارت

يادرديريتموسسهانتباريمشاركتداردم

كند،متعهدبهحفظايكارميچنينمؤسسه

يطومشاايولايمطااابقشاارااساارارحرفااه

ونجازاازقاان378هايمقارردرماادهكيفر

(12)باشد.مي

گذارفرانسويتنهاباهوماعاصاولقانون

ايبارايهياهحرفاهكليتعهدحفظاسارار

مؤسساتانتبارياكتفاكاردهوحادودايان

روبارايالتزاحراتعييننباردهاسات.ازايان

دركچااارچوباياانتعهاادباياادبااهآثااار

دانانمراجعهوبهبررسيروياهقضااييحقوق

.((Bordes,p.140,n.19آنكشورپرداخت

ـ 2ـ1 ـ 1ـ ـ 3ـ حقـوق كشـورهاي    ـ

درباينكشاورهاي اسالمی: مصر و لبنان:

اسالميمصارولبنااندرايانماوردپيشارو

روبررسيحقوقاينشوند.ازاينمحسوبمي

حفظاسارارباانبيمفيادهدوكشوردرزمين

 است.

نخستينقانونيكاهدرمصارباه مصر:

205هقانونشيارپرداخت،"اياسرارحرفه"

راجاااعباااهمحرماناااهباااودن1990ساااال

هايبانبيبود.اينقاانونباهموجابحساب

راجعبهجايگاه2003سال88هقانونشيار

بانكمركزيونااحپوليوبانبينساخشاد.

هاكاهاماقواندمربوطبهحفظاسرارحساب

آمدهباود،نينااًو1990سال205درقانون



ره
يا
ش

و
جاه
پن

تم
هش


●

ل
سا

تم
يس
ب

 
●

هار
ب


13
90



  

 

311

قاانونساال101تاا97موادبدونتلييربه

 منتقلگرديد.2003

2003سال88قانونشياره124هماد

يكسالحبسوجريياهبرمجازاتحداقل

هبارايناهتاپنجاههازارجينيهزارج20از

اينقانونتصريح100و97متخلفانازمواد

دارد.

مشتريهيچنينبابتخساراتيكاهباه

هايوهبرمجازاتويواردشده،حقداردنال

 كيفريفوق،خواستارجبرانمدنيشود.

درلبناانبارايجاذب حقوق لبنـان: 

هااايخااارجيوباارآوردناهاادافساارمايه

قاانونيباه03/09/1956تااريخاقتصاديدر

تصويبرسيدكهازآنبهننوانقانوناسارار

شاود.(ياادماياليصاارف)قانونسريهبانبي

صاريحيراتحاتقانوناسارارباانبيتعهاد

هابهنفعمشتريانبارننوانرازداريبربانك

نيود.قاانوناسارارباانبيلبناانبااالهااحاز

قانونسوئيسدرماورداسارارباانبياصاوتً

هارابهحفظمطلقاسرارمشتريانملزحبانك

،1ج،2000نيودهاست.)الناشفوالهنادي،

ئات(درنينحال،اينقانونهماستثنا103

گاذارلبنااندرقانونالبته،(13)محدوديدارد.

،درهنگاااحومااعقااانوناساارار1956سااال

بانبيبهحياياتقاانونيازاماوالحاصالاز

هايغيرمشاروعتوجاهنداشاتهاسات.روش

ايازكشورهاازاسراربانبيبهايندليالپاره

هاايغيرمشاروعكنندكهدارايايحيايتمي

مخاادرومالتمااوادحاصاالهدرنتيجااهمعااا

شوييراجذبكنند.ايننيلبردموجابپول

شدهتاگاهيحفظاسرارباانبيباهطريقاي

باارايمشااروعكااردنوشستشااويامااوال

نامشروعتبديلشود.

درحقوقايرانبااستقراء حقوق ایران:

تاوانباهاصالمسالمدرقوانينگوناگونمي

هااايدرماوردباناكلزوححفظاسرارحرفاه

قانونپولي14ماده10بند(14)دستيافت.

وباانبينيازبااصاراحتازلازوح)وتبلياف

ايمشاتريانهابر(حفاظاسارارحرفاهبانك

درنامكناونيحقاوقمااسخنگفتهاست.

امانتاداريوافشاايوظيفاهگاهيتخلافاز

ايمشاتري،باامايانتاجاراياسرارحرفاه

648مادهكيفرينيزهيراهاست.براينيونه

گويد:قانونمجازاتاسالميمي

ماماهاوداروفروشاانواطباوجراحانو

كليهكسانيكهبهمناسابتشالليااحرفاه

شوند،هرگااهدرغيارازخودمحرحاسرارمي

باهرارمردحراافشااءكنناد،مواردقانوني،اس

سهماهويكروزتايكسالحبسويااباه

رتااشاشميلياونيكميليونوپانصدهازا

 شوند.ريالجزاينقديمحبوحمي
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حقوقادانانتصاريح648هدرتفسيرماد

هاازجيلهكسانيكنندكهكارمندانبانكمي

هستندكهبهمناسبتشللخودمحرحاسرار

شااوندودرصااورتافشاااياطالناااتمااي

قاانون648همحرمانهمشتريانبراسا ماد

دشاادمجااازاتخواهناامجااازاتاسااالمي

 (.81ص،1376)كشاورز،

1382قانونتجارتالبترونيبيمصاوب

 داردكه:نيزبيانمي

هايمشروعبهمناورحيايتازرقابت"

ونادتنااهدربسااترمبااادتتالبترونيبااي،

تحصيلغيرقانونياسرارتجااريواقتصاادي

هاومؤسساتبرايخودوياافشاايآنبنگاه

حايطالبترونيبايبراياشاخاصثالاثدرم

جرحمحسوبومرتبببهمجاازاتمقارردر

قاانون64ه)مااد"اينقاانونخواهادرسايد

.(تجارتالبترونيبي

قااانونتجااارت64همتخلفااينازماااد

البترونيباايوهااركسدربسااترمبااادتت

البترونيبيباهمنااوررقابات،منفعاتوياا

هايتجااري،صانعتي،ورودخسارتبهبنگاه

وخااادماتيباااانقاااضحقاااوقاقتصاااادي

قراردادهاياستخداميمبنيبرنادحافشااي

اساارارشااللييااادسااتيابيغيرمجاااز،اساارار

تجاريآنانرابرايخودتحصيلنيودهوياا

براياشخاصثالثافشانيايادباهحابساز

ششماهتاادوساالونايموجازاينقادي

(رياال000/000/50معادلپنجااهميلياون)

دشد.محبوحخواه

ماهیت و  لمرو تعهـد حفـظ   ـ 2

 اسرار بانكی
دراينبخشنخستماهياتحقاوقيو

سپسقليرواينتعهدرابررسيميكنيم:

 ماهیت حقو ی تعهد  ـ1ـ2

ترديدينيساتكاهباناكامايناسارار

فعاليت،باتوجهبهحرفه،فلسفهتلقيشدهو

وشخصيتبانكمشتريآنرااميناسارارو

دهاد.امااچناينخودقرارمايطرفانتياد

تواننقدوديعاهواماناتباهايرانييرابطه

معنايخاصدانسات.زيارااگرچاهپذيرفتاه

داراي"اسارارتجااري"شدهكاهبسايارياز

مجيوعدشواردرارزشاقتصاديهستند،اما

ايرامااليباهاستكهبتاواناسارارحرفاه

كهنازدباناكساپردهشاده(15)حسابآورد،

مازناراياستمسلّست.تعهدبانكوظيفها

قانونيانرف،كهمبنايانتيادمشاتريباه

بانكقارارگرفتاهوتعامالباناكومشاتري

گيارد.پاسبدونتصريحهمبرآنشبلمي

تاوانگفاتكاهباناكبراساا قاانونومي

مبلافباه،تعهديكهدرقبالمشاتريدارد

رقاانونحفظاسراراست.امادرصورتيكهد
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ياااناارفحاادودتعهاادواجاارايآنروشاان

حلآناساتنباشد،تبليفچيست يكراه

اجراياينتعهد،حادودهكهبرايتبييننحو

همحافاتباناكازاطالنااتمشاتريوشيو

گفتهشودكهايانرابطاهناونياماناتنااح

توانقوانادواحبااحاستوازنارمدنيمي

رناارگرفات.راجعباهاماناترابارايآند

درستاستكهموموعنقدوديعاه،ساپردن

او مالينزدديگرياستتااآنرانگاهدارد

دراينجاااياننناصاروجاودنادارداامااباا

تاوانتحليلقصدطرفيندراينتعاملنياي

انباركردكهدراينجاهمناونياماناتوياا

داريباناكدرناارانتيادباهامانتاتردقيق

شود.دهميطرفينمشاه

تحليل،نقضتعهاداينباتوجهبهالبته

ايرانبايادازنااركيفاريحفظاسرارحرفه

674و673خيانتدرامانتومشيولماواد

نناصارزيارا،قانونمجازاتاسالميدانسات

دراماوركيفارياينجرحرانادارد.وانگهاي

تفسايرباهنفاعماتهماصلتفسيرمضيق،و

گردد،كسمجازاتنيييچوهشودانيالمي

مگربهموجبن صريحقبلايكاهنيالرا

جرحتلقيكردهباشاد.درحااليكاهننصار

"ماال"ماديخيانتدرامانت،ندحاساترداد

ساپرده"مالي"موموعامانتاست.دراينجا

نشدهاست.پاسدرصاورتتردياد،اصالرا

باابايدبربرائتمتهمدانست.افازونبارآن،

افشااي"تاوانگفاتماي648مادهتوجهبه

درقانونمجازاتماانناوان"اياسرارحرفه

.(1378،خاصمجرمانهدارد)مسعودي

هابهدوگوناهبرايپاسخبهاينپرسش

تواناستدتلكرد:مي

وليتوتعهاادبانااكرامساا چنانچااه.1

ناشيازقراردادبدانيم،درايانماوردقاناده

قراردادخاودتقصايرايناستكهندحانجاح

ديدهنيازيبهاثباتتقصيربانكاستوزيان

ندارد.بااينتحليال،اگاراطالنااتمشاتري

اينبانكاستكهبايدثاباتكناد،برمالشد

يبودهكهدفاعناشيازرويدادكهافشايسرّ

واساطهاقتداربانك،ياباهآنخارجازحيطه

اياداورارونبنذرقانونيبودهاست،وازايان

 مقصردانست.

ازآنجاكهبانبداريدرقلياروبازرگااني

قراردارد،اينتحليلبااصولحقوقتجاارت

كهازجيلهبرتقويتانتياد،انتباروگردش

مطابقااتدارد.دراياان،ثااروتاسااتواراساات

ايافاراد،مبنااينرصهاسرارتجاريوحرفه

هااايانتبااارآناااناساات.واغلاابازدارايااي

رود.معنويآنانورموزكارآنانبهشيارماي

هااايوطاارفتجااارماياالنيسااتندكااهرقبااا

شانآگاهباشاند.هاازاسراربانبيمذاكرهباآن

خااودرابااابانااكهرومبنااايرابطااازاياان
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كنندكهبانكتعهادباهايتنايمميگونهبه

كند،ودرصاورتپوشيدهماندناطالناتمي

اسات.تقصايرباناكمحارزوليتومس افشا

بهبانكثابتكندافشاياسرارمربوطمگرآن

بهكوتاهيويانهدشبنيوينبودهاسات.از

هاوحقوقدانانانگليسياينروستكهدادگاه

ناااذراتفااااقيباااودنافشااااياطالنااااترا

پذيرند.نيي

درتحليلماهيتتعهدباناكگفتايم.2

اماانيطهتواننونيرابدراينتبليفميكه

تواناحباحمالحاهكرد.وازلحاظمدنيمي

راجعبهاماناترادرماوردآنجااريكارد.

ترتيببانكمبلفاستهيچونامينايبدين

متعااارفودلسااوزحااداكثركوشااشخااودرا

هاااواساارارمشااتريباارايحفاظااتازداده

يلآورد.درصاورتيكاهبااوجاودهياهنبه

 نفااو گرانياااتاادابيربانااك،بااهدلياالنفااو

بينااي،اطالناااترويااداديغياارقاباالپاايش

نبايااداورامااامن،مشااتريآشاابارگااردد

دانست.بانكهنگاميمامناستكهتعادي

وتفااريطكااردهباشااد.پااسمشااتريبااراي

دريافتخسارتبايدتعديوتفريطباناكرا

دانيمكهامانتدارياشخاصاياثباتنيايد.مي

انمااذهبي،ومانناادوكياال،پزشااك،رهباار

هامبنيبارناونياحساانباودهوايانبانك

رابطهازتعاامالتمبنايبارمساامحهتعبيار

بهبياانرسااتردرحقاوقاياران(16)شود.مي

وليتامينتعبيار وليتبانكرابايدمسمس 

باراثباتتقصيربرنهادهدراينصورت.كرد

مشترياستكهرازاوبرمالشدهاست.

وليتمسا گرآناساتكاهتعبيردي.3

وليتماادنيقهااريومساا بانااكراازنااوع

مبتنيبرتقصيربدانيم.دراينصورتتقصير

ديدهبايادبانكبايداثباتشود.مشتريزيان

اثباتكندكهاطالناتافشاشده،ايانافشاا

دهيشادهوساببآنكوتااهيموجبزيان

بانكبودهاست.

باهدرصورتيكهاطالنااتمشاتري.4

شبلالبترونيبيباشد،ميباناساتاسارار

البترونيبيبهدوطريقآشبارشود:

بهكارمناديكاهاطالنااترانخستآن

جااكاهفتكرده،آنرااظهاركناد.ازآندريا

رمنادانوبانكمبلافباهحساناختيااركا

ستومراقبتمتضاينهامراقبتمستيرازآن

هااايكااامپيوتريبااهبرنامااهتجهياازسااامانه

امنيتاايشااديدباارايبازداشااتنكاركناااناز

دستيابيبهاطالنااتغيرمجاازازمشاتريان

است،بانكمامناست.

شبلدوححالتياستكهاشخاصثالث

باااگشااودنسااامانهالبترونيباايبااهشاابل

يابناد.بهاطالناتدسترسيماي11قانونيغير

                                      
11. Hackers 
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زيارا،وليتدارد دراينموردهمباناكمسا

بهخودرادربرابرنفاو بانكمبلفاستشب

اييننگاهداردوبرايمنتفيكردناينخطر

مسااتيراًباارامنيااتشااببهناااارتوآنرا

.مگاار(107ص،2005،)ناازهتقويااتكنااد

ايباودهكاهبهاثباتشود،نفو باهگوناهآن

هيچمديرمتخص متعارفودلسوزامنيات

 توانستمانعآنشود.اطالناتشببه،نيي

ودرپاساخايانهبهبياانفاوق،باتوج

ريباناكتوساطاداپرسشكاهاگارساامانه

واطالنااتمشاترينفو گرانگشاودهشاود

سرقتشدهوياآشبارگاردد،باناكدرچاه

توانگفتكه:مي،صورتمامناست

بانكمتعهداست،هيچوناميناياول،

دلسوز،ازاطالناتدرحدودنارفمحافاات

افزارهايامنيتاي،دهازنرحكند.يعنيبااستفا

ايايينسازدكهنرفااًخودرابهگونهسامانه

غيرقابلنفو باشد.واينمراقباترادائيااًو

هايايينيشببهرابهمستيراًانيالوبرنامه

روزكند.

روزافزونامباناتدوح،باتوجهبهتوسعه

وتعدادنفاو گران،درصاورتيكاهباهرغام

وگشااودهشاادهببهبانااكتااداركبانااكشاا

ايكااهنرفاااًاطالناااتدرزكنااد،بااهگونااه

ماامننخواهاد،تقصيريمتوجهبانكنباشد

بود.

قصاورواساطهكاهباهدرصاورتيسوح،

ورودوخود،يانحوه"رمز"مشتريدرحفظ

خروجازساامانه،نفاو نيلايگاردد،باناك

بانكبايدهشدارهايالبتهمامننخواهدبود.

دراينخصوصبهمشتريارائهكندوتزحرا

شادهرافاراهمامباناتورودوخروجحفاظت

آورد.

كهنفو درشاببهباهدرصورتيچهارح،

وليتدارد.مس دليلتقصيربانكباشد،بانك

ازآنجااااكاااهباناااكشاااخ پااانجم،

است،تقصايرباناكرابايادازمصااديقحرفه

تقصيرسنگينتلقيكرد.

 

اسا التزاحباناك هد: لمرو تع ـ2ـ2

ايمشاتريانبهرازداريوحفظاسرارحرفاه

محرفاهبانباداريمسالّهخودرانرفورويا

دانستيموگفتيمكهبدونتصريحقانونگذارو

طرفينهم،چنينتبليفيبهاستنادنارفو

طارفينهيابهننوانشرطماينيباررابطا

حبومااتدارد.دربسااياريازكشااورهااياان

درقااوانينتصااريحشاادهويااادرتبليااف

شود.اماقراردادهايمشتريوبانكشرطمي

مصاديقاسرارباانبي، ينفاعتعهاد،متعهاد

باناكگااهينياازهوظيفهرازداري،ومحدود

 تريدارد.بهبررسيدقيق



ك
بان
هد
تع


ها

ان
ري
شت
رم
سرا
ظا
حف
ه
ب


ي
راي
دا
ل
دي
تب
ت
ليا
ني
و


دار
ها
قب
ورا
ها
اب
ه



 

 

316

ـ 1ـ2ـ2 مصـادی  اسـرار بـانكی      ـ

روشان ذینفع تعهـد و متعهـد رازداري:  

طالناااتكااردنايااننبتااهكااهمناااورازا

محرمانهچيست چاهاشخاصايمتعهادباه

رازداريوچااهكساااني ينفااعاياانحااق

باشند قليروتعهدحفظاسارارمشاتريانمي

 سازد.راروشنمي

در چه اطالعاتی محرمانـه اسـت   ـ 

ايننوشتارمفهوحكلايرازداريبياانهمقدم

شااد،اكنااونجاااداردروشاانكناايمكااه

مشااتريانهاااياصاالياسااراربااانبيمصااداق

چيستوافشايكداحاطالناتمينوعاسات.

هايباارزاسارارباانبيرسد:نيونهبهنارمي

تاوانباهقارارزيارمشترينزدباناكراماي

 دانست:

هااا،امانااات،هااا،سااپردهتياااميحساااب

طاورهاياماناات،وهياينمحتوياتصندوق

معامالتراجعبهاينماواردمحرماناهاسات.

اواماناتفوق،يااظهاارنارهاطالعازحساب

هابهطورمستقيميااغيرمساتقيمبهآنراجع

هاايكندكهحسابمينوعاست.تفاوتنيي

مشتريانناديباشدياجاري،مادنيباشاند

ناارياتجاري.نوعحسابهرچهباشد،صرف

اسات.محرماناهباودنمحرمانهازماهيتآن

انتباريهايبانبيواسنادنامهشاملميانت

شود،چهموارديادهاميوتياميانواعسپرده

شدهدرچاارچوبنيليااتباانبيباهباناك

تسليمگرديدهباشندوياماننداوراقمااليو

اسنادتجاريبهننوانامانتبهبانكساپرده

.(103ص،2005شدهباشد)السيدقرمان،

جييعمعامالت:سريباودناختصااص

هايباتناداردوشااملهاوسپردهبهحساب

هااا،جيياعمعاامالتراجاعباهايانحسااب

هاااياماناااتهااا،امانااات،وصااندوقسااپرده

شود،خواهاينانيالباگشاايشحساابمي

صاندوقهانجاحشوندياانعقادقرارداديااجار

هاايااامانات،ويابابيرونكشيدنازحساب

سااپردندرآن،قفاالكااردنآنيااااسااترداد

هااوعه،قرضكردنيااتضايينحساابودي

طوراستاطالناتيكهدراوراقبانبي.هيين

زمانورودمشتريبهخزانهصاندوقامانااتي

كهاجاارهكاردهوياادرزماانخاروجازآن

شود.درمحرماناهباودناطالنااتحاصلمي

كندكهحسابباكاارمزدمشتريتفاوتنيي

هخرهوظيفپولداخليباشدياخارجي،وبات

نارازجنسيتمشاتريمحرمانهبودنصرف

صاا ،2002وجااوددارد)محيدالشااورابي،

1543-1542).

چهاشخاصيمتعهدحفظاسرارند ا

افشاياطالناتازسويتيامياشخاص،

هااختياركساباييكهقانونبهآنهودستگاه

اطالناتياتحصيلاوراقيادريافتاظهاراتي
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باشند،مطاابقاحبااحانهميرادادهكهمحرم

مقاارردرقااوانينومقاارراتياااناارفمساالم

بانبداريهركشورمينوعاست،ومينونيات

هياافتنرابطايادشدهحتيدرصورتپاياان

بينمشتريوبانكبههردليلي،پابرجاسات

2003مااور 88هقااانونشاايار97)ماااده

.مصر(

هاا،وناكباماديرهرؤساوانضايهي ت

هاا،ازدادن،يااكشافيرانياكارگزارانآنمد

بااههاارنااوعاطالنااات،يااااظهاااراتراجااع

هاايآنهاا،يااهاايااحساابمشتريانباناك

ها،واماناتمخت بهآنهايامعاامالتسپرده

بهموارديادشدهونيزهيراهايايشانراجع

باغيردركسباطالعبرآنها،بهجزآنچهباه

زيااساتثناشاده،ميناوعموجبقانونتجوي

2003مور 88قانونشياره97)مادهاست

.مصر(

اينمينونيتبرتياميكساانيكاهباه

حبمحرفهياوظيفهياانياينادگيباهطاور

مستقيمبراظهاراتواطالناتمستقيمياغير

ياباد.يابند،تساريمايمورداشارهآگاهيمي

كاركناانباناكهمينونيتافشاشااملهيا

وشاودمانندنگهبانورانندهومنشيهممي

وظيفااهاو،تزحنيسااتاطااالعبااهواسااطه

تحصيلشدهباشند.بلباهاشاخاصمشايول

واسااطهحبامقااانون،بااههااردلياالكااهبااه

هااومشاركتوهيباريباباناك،ازحسااب

اساارارتجاااريمشااتريبانااكآگاااهشااوند،

مشيولاينمينونيتقراردارناد.درهياين

گوييم.رددومس لهراپاسخميمو

تاوانپرسايدكاهآياادرحقاوقماي.1

ايچناينوظيفاه"هااباناك"كشورماتنهاا

باهمؤسسااتمااليوانتبااريودارنديااين

بايادرازدارالحسنههممايهايقرضصندوق

مشتريانباشند 

درلاازوحتبعيااتازاياانتعهاادتفاااوتي

شاركت.كندكهبانكمؤسساهباشادياانيي

كيفيتتصديبانكبهفعاليتبانبداريهام

براينتعهداثرينادارد.زياراآنچاهدرايان

هالتزاحبرجستهاست،طبيعتنيلياتورابط

بينصاحبرازوكسياستكاهاماينقارار

طارفهگرفتهاست.البتهتنهابانكيامؤسس

قراردادبامشتريچناينتعهاديدارد.پاس

كاهاشخاصايكاهباهقاندهكليايناسات

خود)بهننوانبانكيامؤسساههواسطهحرف

شاوند،متعهادانتباري(اميناسرارواقعماي

كنادكاهقالابحفظاسرارندوتفااوتنياي

شخ حقوقيوننوانمجوزاوچهباشد.

مقصودازبانكشخ حقاوقي،رئايس

مديره،مدير،ماديرانارشادكاهدارايهي ت

ند،كاركنان)يعنايگيريهستاختيارتصييم

اخواستهكاركنانوكارگزارانيكهازآنههيه
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راانجااحدهناد(وشودتااوظيفاهباانبيمي

كسانياستكهبهمناسابتانيااليكاهدر

گيرند،باهاطالنااتدساتبانكبرنهدهمي

يابند،ولاوآنباهازناارمقارراتونارفمي

ادارينبايستيباهاياناطالنااتدسترساي

داشتهباشندمانندخدمتگزارانوكاركناانو

ايكهباشند.وابستگاندرهررده

اطالناتمشاتريانازبهطورمعيول.2

شود.پسچاراسويكارمندانبانكافشامي

ولجبرانخسارتافشاايمس بانكبايستي

رازازجانبديگاري)كارمنادباناك(باشاد 

گويند:تعهدباناكدرحقوقداناندرپاسخمي

مقابلمشتريدرواقعتعهدبهحفظصداقت

باشادووامانتداريكارمندانباناكهامماي

ولانيالكارمندانخودهمهست.س مبانك

زيراكاركناندربانكوبهناحباناكفعاليات

وليتناشايازاقادامات كنند.اينبهمسامي

كاركنانمتوجاهباناكشاود،درحقاوقماا

وليت قااانونمساا12همانناادهاييدارد)ماااد

تواندباهراينموردبانكميديمدني(.منته

شادهباهاختنوبهخودبرايجبرانزيانپرد

35بنادجماادهكارمندخاطيرجوعنياياد.

قااانونپااوليوبااانبيكشااوردرخصااوص

وليتبانكدرچناينماوارديصاراحت مس

.(97ص،1387دارد)مسعودي،

اسرارچهاشخاصيبايادحفاظشاود:ا

 ينفعتعهد

هااوظيفاهبايدتوجهداشاتكاهباناك

.خودراحفظكنند"مشتريان"دارندتااسرار

بهسخنديگر،شاخ بايادمشاتريباناك

(،1545ص،2002،الشاورابيباشد)محيد

بهثالثتلقيشود.التزاحبانكتنهاباهنهاين

باشد،ومي"صاحبسر"حفظاطالناتخود

آنشخصياستكهبااباناكارتبااطبرقارار

كاارده،ازطريااقآننيلياااتبااانبيانجاااح

بانكراازعودهد،اسراررانزدبانكتوديمي

هامطلعنيودهوبارپوشايدهبااقيمانادنآن

اساارارخااود،بااهبانااكانتيااادكااردهاساات.

صاحباينحقمشترياستوحفاظاسارار

توانادشود.بانكنييبهنفعمشتريانجاحمي

مدنيشودكهمشتريخودبايادموماوعرا

داشت.پوشيدهنگاهمي

تبارارشاودتاالزوميناداردكاهنيال

وياتزحنيستكهخ مشتريتلقيشودش

تعاملبابانكداشتهباشد،يااهمشتريسابق

بانااكمشااتريرابشناسااد.درنااينحااال،

كنادهنگاميشخ وصفمشتريپيداماي

كاهكهبانكاوراپذيرفتهباشد،بادينمعناي

بانكباانجاحنيلياتبانبيتوساطشخصاي

نتيجاه،كهارتباطپيداكردهموافقباشاد.در

سارقچك،يامشتريسابقكهپسازبستن
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حسابخوددربانكمبادرتبهصدورچاك

ازمحلحساببستهكرده،مشتريمحسوب

شود.نيي

استثنائات وارد بـر تعهـد    ـ2ـ2ـ2

 بانک براي محرمانه نگاه داشت  اطالعات

ايمواردافشااياطالنااتوگذاردرپارهقانون

هااا،دحساااباظهاااراتخاصاايرادرمااور

ها،وامانااتمشاتريان،مجاازدانساتهسپرده

است.مانندجاييكهمشتريرماايتدادهو

اسا مبانيومصالحيكهبارمصالحتيابر

سريبودناطالنااتمشاتريانبرتاريدارد،

 افشاءمرورتيابد.

روشااناسااتكااههرگاااهمشااتريبااه

بانكهبازگويياسرارخودرمايتدهد،وظيف

شااود.امااامااواردديگااريهاامماايبرداشااته

برشيردهشدهكاهاساتثنابارتعهادرازداري

يريازگشود:افشاييكهبرايپيشخواندهمي

شوييانجااحجرايمتروريستي،ومبارزهباپول

پذيرفتهشدهاست.ءشود،بهننواناستثنامي

درصورتيكهتبادلاطالناتبراياساتحباح

ويا هايجاادمعامالتوخادماتباانبيوباه

خاارجاز،انتباربارايباناك،ماروريباشاد

باانبيدررويهگيرد.تعهدمحرمانگيقرارمي

همپذيرفتاهشادهكاهاطالنااتمرباوطباه

مشتريان)وماعيتمااليوتساهيالتآناان(

هاتبادلشود.آزادانهبينبانك

دربساااااياريازكشاااااورهامانناااااد

نااتوايازاطالمتحاده،افشاايپاارهاياتت

آماااراقتصاااديدرمااورداشااخاصحقااوقي

تبليفشدهاست.درايانماورددرواقاعدو

كند:تعهادرازداريمصلحتباهمبرخوردمي

رساانيوازيبسوومصلحتواهييتاطاالع

افشاياطالناتدربازارهاايمااليوپاوليو

حيايتازانتشارآمارهاايدرساتوجرياان

اديازسااويآزاداطالناااتدرنرصااهاقتصاا

ديگر.دراينموردكداحمصلحترابايداصل

رسدبهجزدرموارديكهبهنارمي،قرارداد

قااانونصااراحتدارد،امانتاادارياطالنااات

اشخاصرابايدتارجيحدادوتا مينجرياان

آزاداطالناتوآمارراتاحديمجازدانسات

كهتجاوزبهحريمخصوصاياشاخاصتلقاي

اينمقدمهرئو موارداستثناءبابياننشود.

كنيم.شدهرامرورمي

ازآنجاا در صورت رضایت مشتري: ـ

ميندرجهااتتاا كااهحفااظاساارارمشااتري

بااجاازهورماايتشود،مصالحويانجاحمي

،تواندرحدودا نايكاهدادهصاحبسِرمي

اطالناتبانبيراافشاكارد.چاه،اصالايان

خاودمصالحتاستكههركسدراقادامات

 گيرد.خويشرادرنارمي

گذارمصاردربنادقانوندرهيينزمينه

گويد:(مي2003)قانونمصوب97مادهيك
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هااوامانااتوها،سپردهاطالعغيربرحساب

هاايباهصاندوقتجهيزات،واطالناتراجع

ناتاشخاص،سارياسات،مگارباااجاازهاما

يااناتكتبيصاحبحسابياساپردهياااما

وصايوورثاهدرصندوقامانت،وياااجاازه

مقاحقائمويابااجازهموردبرخيازايناموال

قانونيياوكيالداراياختيااردرانجااحايان

كار.چنيناستثناييبارايرناياتمصالحت

شاخ )مشااتري(منطقااياساات،وافشاااي

اطالناتآنمجازاست.برايجلوگيريازهر

دشادهكااهرمااايناوعسااوءاساتفادهت كياا

صاحبحساببايدكتبيباودهوباهموجاب

آنمشتريبرايبانكروشنسازدكهراجاع

ابوچااهاطالناااتيباياادبااهبااهكااداححساا

اوتسليمشود.نياينده

هاااايافشاااايمقصاااودازمحااادوديت

اطالناتبهرمايتمشتريحياياتازباناك

درحالتياستكهبينبانكومشتريراجع

اختيارونيالباها نمشاتريبهچارچوب

هكند.باراياناساا ،اجاازاختالفبروزمي

سااالشاافاهيوتلفناايمجااازنيساات.اماااار

نامهباوسائلارتبااطيمبتاوبماننادرمايت

فاكسياتلبسبهشرطيكهصحتامضااي

قرمان،)السيدمشترياحرازشود،مجازاست.

.(106ص،2005

بنا بـه امـر محكمـه یـا دسـتور       ـ

يبيديگارازماوارديكاهباناك ادستان:د

باشد،دراطالناتمشتريانميهمبلفبهارائ

صورتياستكهمراجعقضااييخاواهماين

حبمقطعيويابهموجباستعالحدرمراحل

تحقيقچنيندستوريصاادركاردهباشاند.

98مااده،و97بنديكماادهايناستثنادر

يحمصارتصار2003ساال88قانونشاياره

شدهاست.مطابقاينبنادافشااياطالناات

دادگااهاساتيناف(مجاازبنابهحبمقضايي)

 دانستهشدهاست.

ايمواردكسباطالنااتباانبيدرپاره

توانددركشفجارايموباهويا هجارايممي

سامومخادر،تروريمربوطبهمبارزهبااماواد

نهااماؤثرباشاد.شوييومجازاتنامالنآپول

اطالناتبهدرخواساتدادساتانهامافشاي

(17)مجازدانستهشدهاست.

تباادل ها: تبادل اطالعات بی  بانک ـ

اطالناتمشتريان،تسهيالتدرياافتيآناان،

ها،سررسيدديونوانتباارآناانميزانبدهي

هاامريمنطقيودرجهتتقوياتبينبانك

ناماقتصاديومااليكشاوراسات.وانگهاي

شخاصيهساتندكاهدارايتعهادهاازابانك

حفظاسراربوده،وبرايانجاحوظايفقاانوني

خودنيازبهاطالناتمشترياندارناد.بنااباه

هياايناسااتدتلوباارايتاا مينمصااالح
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هااازاقتصاديفوق،تبادلاطالناتبينبانك

يمواردياستكهازوظيفهرازداريمستثنا

بااهدرمااوردشااناختهشاادهاساات.كيااااين

ايديگرمانندمشورتپزشاكاشخاصحرفه

باهيبارخودراجعبهبيياريكسايكاهباه

شاودويمراجعهكردهافشايرازدانستهنيي

،2003،سااال88هقااانونشاايار99ه)ماااد

 (18).بانكمركزيمصر(

افشااءباهموجابقاانون،بارايادايا

شخ مرورتداشتهيااازخصااي وظيفه

 د.انجاحوظيفهاوباش

اشخاصيماننادباازر ،حساابر ،ياا

نااااظرقاااانونيبااارايانجااااحوظاااايفو

هايخودمطابققانوننيازدارندتاارسيدگي

بهاطالناتمشترياندسترسيپيداكنناد.از

رو،كسباطالناتازجانباشاخاصيااداين

شده،درحدوديكهبرايانجاحوظيفاهتزح

است،مجازدانستهشدهاست.

ازبازر حساب،بازر حسابمقصود

خودبانكاست.دليلاينتجويزآناستكه

بازر همملتزحبرحفظاسراراساتوايان

اماارماارريباارايمشااتريناادارد.درمااورد

اشخاصيكهازساويباناكمركازيمطاابق

قاانونباارفعاليااتباناكناااارتدارنااد،واز

هايانجاحايانوظيفاهكسابچناينوي گي

ست،هامافشااياطالنااتمجاازاطالناتيا

شدهاست:ايناشخاصهممتعهادباهنادح

افشاياطالنااتواظهااراتيهساتندكاهدر

اجرايوظيفهودرحاينرسايدگيدريافات

كنند.طبيعياستكهازاينبابتنيزباهمي

تسلط،شودوبرنبسمشتريزيانيواردنيي

هايپوليوانتباريبراطالناتبرايسياست

ناماقتصاديكشوربااهييتاست.و

رداخاتدرموردصدورگاواهينادحپا

 چكبنابهدرخواستصاحبحق

گواهيندحپرداخاتباناكدرصاورتي

شاودكاهمشاتريچبايراصاادرصادرمي

كرده،اماچكماذكورپرداختناينباشاد.در

نااراينصورتافشايهياهاطالنااتماورد

ازاسات.برايصدورگواهيندحپرداختمج

زيرااوتًمشتريدرواقعبااصادورچاكباه

طااورمااينيايااناجااازهرابااهبانااكدادهو

رمااايتدادهتااااطالناااتحسااابويدر

چكدادهشودهصورتندحپرداختبهدارند

وثانياًباتوجهبهمقارراتچاكدرخصاوص

كننادهبااصدورگواهيندحپرداخات،صاادر

انخاويشصدورچكپرداختنشدنيبهزيا

اقداحكردهاستوبايادنواقابآنراتحيال

كند.

تعهاد دعواي بی  بانک و مشتري: ـ

بانكبهحفظرازهايمشتريشاملماواردي

نيستكهافشايتيامييابعضيازاظهاارات
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خاصمشتري،دردنوايقضاييكهراجعبه

اينمعامالتباينباناكومشاتريگشاوده

كماارورتشااود،باراياثباااتحاقبانااماي

-110صاا ،2005يابااد)السايدقرمان،ماي

109). 

شرايطافشاياطالناتدراينموردباه

قرارزيراست:

بااينمشااتريو"دنااوايقضااايي"(1)

هاايادارييتبانكمطرحباشد.پسدرشبا

تواندازاينحقهابانكنييوتحقيقدربارآن

استفادهكند.

(اطالناااتواظهاااراتيكااهافشااا2)

اثباتآنهبهايندنويوتزمشودراجعمي

باشد.

ــ ــه مت ــم   ـ ــاتی ك اعــال  عملی

ايااتت شویی اسـت: پول متحادهقاانوندر

مريباانهادهايماليدر197012اسراربانبي

دولتايمريباراملزحنياودتااباامؤسسااتا

شوييهيبااريبرايكشفوجلوگيريازپول

كنند.اينقانونبهطورخاصثبتمعاامالت

بااههااايمانااونديوگاازارشفعاليااتنقاا

هاايديگارشويي،فرارمالياتييافعالياتپول

شاوييقاانونپول محرمانهرامروريدانسات.

هاارانيزبانك2002سال80بهشياره مصر

                                      
12. Bank secrecy Act of 1970 

شوييباهلزحبهگزارشمواردمانونبهپولم

 بانكمركزيآنكشورنيودهاست.

رازداري  هتطبی  عملی وظیف ـ3ـ2

اصلآناستكاهباناكاطالنااتيرا بانكی:

داردتااپوشايدهنگااهماي،كندكهكسبمي

بهصاحبرازاينالتازاحراباردارد.البتاهاين

كهايناصالمطلاقنيانادهاسات:درديديم

مااوارديازنااارقااانونيبانااكباارايتاا مين

مصاالحتيباااتتروارزشاايندترازمصاالحت

يراصاحباسرار،وظيفاهداردتاارازمشاتر

افشاكند.يااينبهافشااياطالنااتدربرابار

صاحبسربارايتا مينمصالحتباناكدر

آيد.اينامبانهمدنوايبينايندوتزحمي

وجااودداردكااهبااارمااايتخااودمشااتري

 اطالناتبانبيافشاگردد:

: اصل عد  افشاي اطالعات ـ1ـ3ـ2

رمشترييااصلآناستكهبانكنبايداسرا

مشااتريبااهدسااتتيراكااهدربااارهاطالنااا

2002،1545افشانيايد)الشورابي،،آوردمي

 .وبعد(

درصورتيكهيبيازكارمندانبانك.1

موجوديحسابمشتريرابهمتقاميتلفني

ولاسات،حتاياگار انالحكند،باناكمسا

متقامياطالناتدرتلفن كركردهباشدكه

چكمشتريمذكوراست.هدارند
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بانكحقندارداطالناتمشاتريانرا.2

وآنباهاياناطالنااتازدساتهولا،افشاكند

هاابارايمصالحتاطالناتيباشدكاهباناك

نيوميومصلحتانتباريبينخاودتباادل

كاهاياناطالنااتوكنند،پستاهنگاميمي

باشد،پخاش"سري"هادارايوصفبادلآنت

 آنبينمردحمجازنيست.

كهمشتريبهبانكاجاازهدرصورتي.3

البتياانراباهدادهباشدكهاطالناتواجاب

تواندايناطالنااتنفعاوبياندارد،بانكمي

راافشاكند.بايدتوجاهشاودكاهدرچناين

حالتيافشااياطالنااتباياددرحادودا ن

 انجاحشود.

اطالناتازكسانيكاهخاودصااحب.4

هاايخاودتننوانماديرفعاليارازآنهارابه

داراياختياارمانندنياينادهاستخداحكرده)

هايبرايمديريتحسابوييامديرحساب

توانناادشااود.اياانافاارادمااياو(پنهاااننيااي

اطالناتبانبيمشتريرادريافتدارند،ولاي

ا نمشتريدرخاارجحقندارندآنرابدون

 خودبهكارگيرند.ازحدودوظيفه

تريشخ انتباريكهمشدرصورتي.5

قانونيياقضايييااازنيايندهباشد،اطالنات

قااراردادياياانشااخ انتباااريمخفااي

شااود.سااهامدارانوشااركايشااخ نيااي

حقوقيحقندارندازطرياقباناكدرماورد

امااانيالشركتدرخواستاطالناتكنناد.

تاواندرمعناايشاركترامايمديرتصفيه

العازاسارارمديرانيدانستكاهازحاقاطا

شركتبرخوردارند.بازرسانحساابتنهاادر

حدوديكاهبارايانجااحوظيفاهوتساهيل

انيااالآنااانباارايناااارتتزحاساات،حااق

 دسترسيدارند.

توانناادبااهبسااتانبارانمشااترينيااي.6

شااده،الناااتيكااهبااهننااواناساارارانتباراط

كهاياندسترسيپيداكنند.البته،درصورتي

ورتوقيفاموالوينزدباناكرااشخاصدست

ازمرجعصالحدريافتكنند،بانكحاقدارد

اطالناتيراكهبارايتوقيافتزحاسات،در

دليالانياال اختيارثبتيادادگاهقراردهد.

اصلمينونيتدرقبالبستانبارانآناسات

كهآنانحقناارتبرانيالبدهبارخاودرا

 ندارند.

اشاااوهر(هيسااارمشاااتري)زنيااا.7

تواندبراسرارطرفديگراطاالعحاصالنيي

 كند.

مااامنمشااتريحااقكسااباطااالع.8

ندارد،مگرآنباهمقادارديانماوردمايانت

معيننباشد،كهدراينصورت،ماامنحاق

شادهازيادبهتعيينميازانديانداردراجع

اساتامباانبانكاستعالحكند.بانكمبلف

ساتنداتفاراهمبررسيموموعرابااارائاهم

 آورد.
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كهبانكديگري،بااباناكدرصورتي.9

)اميناسرار(مشتري،شريكشود،يااباناك

ثالث،بانكمشتريرادرنيلخاصيوكيال

قراردهد.بهاستنادنادتياطبيعتنيليات

مانندانتباراتاسناديحقكساباطاالعاز

اياطالناتمربوطرادارد.پاره

حاقشاتريباناكوصييااقايمم.10

مشااتريتحااتقييومااتيااادارنادازرابطااه

وصايتبابانكآگاهشوند،حتياگراطالنات

مورددرخواست،مرباوطباهپايشازتعياين

كاهخاودقيمياوصيباشد.اماادرصاورتي

ما  وندرشخ تحتوصايتياقييوميات

حااقداردامااوالشباشااد،تنهاااخااوداواداره

وماديريتاماوالرااطالناتراكسبنيوده

 دارشود.نهده

كهصاحبحساابچناددرصورتي.11

نفرباشاند،وحساابجيعاي)مشاترك(باا

تضااامنجيعاايباشااند،هااركااداحازشااركا

تواندبارهارآنچاهكاهباهاوتعلاقدارد،مي

مساتقيييبااآگاهييابد.زيراهركداحرابطه

بانكدارد،وگوييهريكبهتنهااييافتتااح

بكااردهاساات.البتااهشااريكمااذكورحسااا

تواندازمعامالتخاصشركايديگارآننيي

پسبهننوانقاندهحسابكسباطالعكند.

توانگفتدرشبليكاهاسارارباينكليمي

كاداحايازاشخاصمشتركاست،هايچنده

 تواندمانعديگريشود.نيي

مشااترياصاالآناسااتكااهورثااه.12

بههستند،مگرآنايهيانحقوقمشتريدار

مشتريپيشازمر برباناكشارطكارده

ويراباهايازاطالنااتباشدكهبانكپااره

اوندهد.دراينصورتبانكمبلافباهورثه

رنايتمنعياستكهمشتريپيشازمار 

 مقررداشتهاست.

 افشا بنا به امر  انونی ـ2ـ3ـ2

درصورتيكهقاانونباناكراملازحباه

ابرشخ يامرجعايكاردهباشاد،افشادربر

بانكملزحبهتبعتاست.

حفــظ اســرار بــانكی در    -3

عملیات تبدیل به اوراق بهـادار  

 كردن

درمعامالتتبديلبهاوراقبهاداركردن

ها،مطالباتيكهدارايجرياننقدينگيدارايي

بناااديوبساااته،ماااناموهياااوارباشاااند

بنااديشاادهوبااهننااوانساابديازدسااته

هايماليبهيكبنگاهواسطيواگاذاراييدار

گردند.كهبنگاهبامقصاودمعاينخوانادهمي

شود،دراياننيليااتازطرفايمؤسساهمي

كنادانتباريكهمطالباتخودراواگذارماي

)بانينيليات(،مطابققانون،قرارداديانارف
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ايمشتريانبانبيمتعهدبهحفظاسرارحرفه

رمعاامالتتباديلباهاست.ازسويديگارد

اوراقبهاااداركااردناشااخاصمتعاادديكااه

شااوند،درگيااراركاااننيلياااتنامياادهمااي

بارايادايوظيفاهشاوند.اياناشاخاصمي

مربوطباهبهاطالناتمحرمانهايخودحرفه

هاياصلي)سبدمطالباتواگذارشده(دارايي

نيازدارند،بهطورمثالبنگاهواسطومديران

ولارزشايابيمسا بنادياترتبهآن،مؤسس

هااايمعاملااهواوراقبهااادارحاصااله،بانااك

آوردنتسهيالتنقدشاوندگيوولفراهم مس

پشااتيباناوراقتجاااري،تراسااتيدارناادگان

دارايااي،ومتصااديبهااادارباااپشااتوانهاوراق

خادمات)كاهتوساطارائهوصولمطالباتو

بنگاااهواسااطباارايارائااهخاادماتوانجاااح

هاايواح،داماتاجراييمرباوطباهداراياياق

شود.(هيگايباهاطالنااتفاوقيمنصوبم

 .(Albrecht, p.16)نيازدارند

اشخاصيادشادهخاوددربرابارنياوح

اناد،ودرواقاعاركاانول گذارانمسسرمايه

نيليااات،وفعاااتندربازارهااايساارمايهبااه

هااايآنااان،درهاااوگاازارشاتبااايبررسااي

يامعاامالتدرگيارگذاريياتضيينهسرماي

ايااناشااخاصمؤسساااتشااوند.نيونااهمااي

بنادي،باهبنديهستند.مؤسساترتباهرتبه

بنديانتباريمعاامالتتورياقومناوررتبه

هاوتساهيالت،باهاطالنااتبرايتحليلواح

بناديباهمحرمانهنيازدارند.مؤسساترتبه

ايهااهدتيلمتعاددياصاراردارنادتاابنگا

هادربور شركتيكهسهاحواوراقبدهيآن

هااايشااود،حسااابنرمااهماايفهرسااتو

قاحخودراكهازسويمشدهساتنهرسيدگي

سااي(نيااومييااا)مؤسساااترسااييحسابر

شده،ثبتنيايند.پسبادهبارباودنبازرسي

هايشركتي،اطالنااتنياوميخواهادبنگاه

اوراققرماه،بود.بهويا هدراروپاا،درباازار

شدناطالناتبيشاتراسات.احتيالنيومي

درصورتيكهبعدازتباديلباهاوراقبهاادار

ايازپرداختبادهيتباديلگيرندهكردنواح

بااهاوراقبهااادارشاادهقصااورورزد،ومااع

ترخواهدبود.هيچنيناينمؤسسااتمشبل

اطالناتمشتري،انتباروي،وثايقواح،طرح

گاذاريباناكوغيارهرابايادموموعسرمايه

اتصولايناطالناتنليبررسيكنند.افشاي

رازداريبانكياامؤسساهانتبااريباوظيفه

هيخوانيندارد.

شاودكاهدرحقوقانگلايسگفتاهماي

"تعهدمحرماناهباودناطالنااتمشاتريان"

باراصاولخواهقارارداديباشادياامنطباق

الناااتت،احتياالداردكاهافشااياطكاامن

هاايمربوطباهقصاوردربازپرداخاتبادهي

محرماناهفاهمشتريوآثاراينقصوربااوظي
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بودنتعارضپيداكند.بهنالوه،گااهيبااني

تياياالبااهتاا خيردرنيااوميشاادنچنااين

گيرناده،پايشازبتواندباواحقصوريدارد،تا

بااهسااايربسااتانبارانازناااتوانيويآگاااهآن

ييمدراينحالتبانيتصشوند،مذاكرهكند.

قاصاارگيرناادهبااهناادحافشااايهويااتواح

كناد.مايوتنها،مبلاقصورراافشاگيردمي

ميباناساتاوصارفاًنااحقاصارراباهالبته

اظهار13تراستيمنصوبمطابقسندتراست

كندوهيينرااطالعدهد.ازآنجااكاهبااني

گيرناادگانوبااهناادحافشاااياطالناااتواح

آورنادگاننقدشاوندگياصاراردارد،درهمفرا

ساتينيلبررسياياناطالناات،توساطترا

واوبههويتبادهباراناصاليشودانجاحمي

باهبازرساانحساابگاردد،ويااايناهميآگ

وظيفاهايكاهازناارحرفاه"بااني"بيروني

آناانالزاماياسات،باهمحرمانهبودنباراي

بنگااهكنناد.شدهرسايدگيماياطالناتياد

بنادينيازاطالنااتواسط،ومؤسساترتباه

سبدواطالنااتهارواحرادريافاتهگسترد

گيرندگانخواهدداشت.امافهرستواقعيواح

شود.تنهابهتراستيدادهمي

گفتيمكهمستنداتاصاليواحشاركتي

بايدباراياطاالعازهارناوعمحادوديتمي

كاهقراردادي،افشاومرورشاوند.درصاورتي

                                      
13. Deed or Indenture 

هاايماورداشاارهماانعازافشاايمحدوديت

هااياطالناتحتيبهتراستيشوند،داراياي

برايتبديلبهاوراق14مذكورفاقدشايستگي

خاروجبهادارخواهندبود.برايحالمشابل

هااايداراياايايازمطالباااتازداياارهپاااره

(19)تبااديلبااهاوراقبهاااداركااردنهشايساات

رساادكااهمااي(،بااهنااار1388)جيااالي،

هاايمتقامايتباديلباهاوراقبهااداربانك

بايادبارايهايخوددرآتيهميكردندارايي

اسااتانداردكااردنارزيااابيوشاارايطافشاااي

هايفوريبرداشاتهوبارايانمستنداتگاح

كاراقداحكند.

 فرجا 

هاياطالناتووريافنتوسعهباتوجهبه

خاصهادرزندگياشاآننقشروبهگسترش

ومااراوداتاجتياااني،اهييااتحفااظحااريم

خصوصيوبهوي هحريمخصوصياطالناتي،

اياشاخاص،اسرارتجااريورازهاايحرفاه

رسداهييتدوچندانيافتهاست.بهنارمي

تدوينمقارراتجاامعي)ناالوهبارمقاررات

هاوحريمخصوصايموجود(برايحفظداده

اشخاصدراينموردمروتدارد.

خاودباههاكهبهمناسابتحرفاهكبان

هاومراوداتاسرارزياديازمعامالت،حساب

يابند،وظيفهتجاريمشتريانخودآگاهيمي

                                      
14. Inéligible 
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دارندتااسارارمشاتريانخاودراحفاظ،واز

افشاياطالناتبهغيرپرهيزكنند.نقضاين

وليتمادني،وكيفاريباههياراهمس تعهد

 دارد.

بهااداركاردننيلياتتباديلباهاوراق

ها،كهانتقاالمطالبااتدركاانونآندارايي

اطالناتراجعبهسبدارائهقراردارد،مستلزح

وبدهبارانها،شرايطماليمطالبات،تضيين

هابهخريدار،واركاننيلياتاست.اينامرآن

تعهاادحفااظاساارار"دربسااياريمااواردبااا

 درتعارضاست."مشتريان

هاايآتاييفعالياتراهحلنيلايبارا

هاوحلتعارضيادشادهآناساتكاهبانك

قارارداديمشاتريوهدرزمانتناايمرابطا

گيرندهبااانتقاالبانك،موافقتورمايتواح

هاايويباهمطالباتباناكوتباديلبادهي

اوراقبهاداراخذگردد.برايانجااحايانكاار

هاايباانبياصاالحورماايتتزحاستفرح

حالقرارداددرجوشرطشاود.راهمذكوردر

ديگرآناستكاهافشااياطالنااتتنهاادر

برابااراشخاصااي)ازاركاااننيليااات(صااورت

گيردكهخودتحتالازاحوتعهادباهحفاظ

باشاند.درنهايات،تزحوايماياسرارحرفاه

گااذاراياانمااوردراازقانوناصاولياسااتكااه

نقليرواصلمحرمانهبودناطالناتمشاتريا

خارجكندواركاننيلياترامشايولتعهاد

ايقراردهد.حفظاسرارحرفه



 ها پانوشت

اسارار.1دونوعاسرارباانبيمعرفايشادهاسات:ا1

.منااوراسارارياساتايبانبيبهننواناسرارحرفه

كهمطابققانونيانرفاهلحرفهملزحباهحفاظآن

ربانبيدرمعناياسرا.2باشد.اسرارمشتريانخودمي

آنچهقانونسوئيسمقررداشاتهوقانونگاذارلبنااناز

آنتبعيااتنيااود،ومطااابقآنتحااتهاايچننااوان

اطالناتمشتريافشانييشود.كهمناورايانمقالاه

نيست.مورداخيردرسوئيسمت ثرازاوماعواحاوالي

هادرزمانتصويبقانونسوئيسازناراستكهنازي

آوردهبودناد.اياناموالبرخيافرادباهوجادمصادره

وي هازناارمالياانيجاذابهايافرادبروشبرايپاره

شاود.هاايخاارجيماياستوموجبجذبسارمايه

اناد.بسياريازكشورهابهاينروشواكنشنشانداده

را1970متحدهقانوناسرارباانبيبهطورمثالاياتت

باهشارايطپاسازياازدهومعنيود.اماروزبااتوجاه

درهيااهكشااورهامااوارداسااتثناي"سااپتامبرتقريبااا

شوييوتروريسمومعاطالناتدرمبارزهباپولافشاي

شدهاست.

ايناگرپزشبيدرموردبييااريبيياارخاودبنابرا2

مشااورتنيايااد،وبااهاياانواسااطهديگااري)پزشااك

بييارآگااههيبار(راازاسرارمرتبطبااسرارمربوطبه

سازد،نيلشجرحنيست.

مادهيكقانونمتحدالشبلاسرارتجاري4دربندا3

اسرارتجاريچنينتعريفشدهاست:1985
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"Trade secret" means information, including 

a formula, pattern, compilation, program 

device, method, technique, or process, that: 

(i) derives independent economic value, 

actual or potential, from no being generally 

known to, and not being readily 

ascertainable by proper means by, other 

persons who can obtain economic value 

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

subject of efforts that are reasonable under 

the circumstances to maintain its secrecy 

نيلياتتباديلباهاوراقبهااداركاردن،فرآيناديا4

هااياقتصااديفعالياتهبرايت مينماليساختاريافت

انتبااريهاستكهبهموجبآنمطالباتيكموسسا

نيلياات،گاردآوريو"باني"يابنگاهاقتصاديتوسط

شده،باهياكبنگااهباامقصاودمعاينياابنديبسته

گردناد.بنگااهواساطبارايمنتقلماي"بنگاهواسط"

ت مينماليپرداختثينخريدسابدياادشاده،وباه

سبدمطالباتيكهخريداريكردهاوراقبهاادارهپشتوان

نويسينياوميوكند.منابعحاصلازپذيرهمنتشرمي

دارايايوهشاتواناختصاصياوراقبهااداربااپهيانرم

هايبنگااهواساطهاصرفبازپرداختبدهيفروشآن

بهاداريكاهدرشود.اوراقسبدميهبهبانييافروشند

يابند،نسبتبهجريااننقادينگياينفرآيندانتشارمي

ياا"حقوثيقه"وصوليمربوطبهسبدمطالباتداراي

باشند.بههيينجهتاوراقحاصالسهممشاركتمي

"اوراقبهااادارباااپشااتوانهدارايااي"نفرآيناادرااياا

آوريووصولسابدمطالباات،گويند.خدماتجيعمي

هواگذاركننادهسساؤبهطورمعياول،توساطهياانم

شودواورامتصاديمطالباتيابانينيلياتانجاحمي

باراينامناد.وصولوخدماتراجعباهمطالبااتماي

،بخاش1388يالي،ج)مطالعهبيشترمراجعهشودبه:

(.نخست

درقرآنكريم،منبعاساسيحقاوقاساالمي،مناع.5

تجسااسدرامااورشخصاايوحااريمخصوصاايافااراد

هاايفقاهتصريحشدهاست.درسانتنيازسرچشايه

اسالمي)معصومين(رازداري،وحفظاسرارديگارانرا

اناد.ستوده،وافشااياسارارماردحراماذموحدانساته

تاحادياساتكاهگااهيريخاتناهييتايندستور

آبرويمؤمنانهيسنگگرفتنجانآناانتلقايشاده

."دمههمؤمنكحرمهحرم"است.

لزوحاحتراحباهحاريمخصوصايافاراد،حاقمصاون

ماندنقليروزندگيفرديازمداخلهوتعرضديگاران،

ومنعساايرينازآگااهيباراطالنااتحيااتفاردي

نليايحقوقبودهاسات.اشخاصازديربازموردتوجه

حقوقدانانبارايتوجياهوبياانمبنااينااريلازوح

،"حقوقفطري"رنايتحريمخصوصيافراد،ازناريه

ومانناادآن"اخالقاايهنارياا"،"قاارارداداجتياااني"

اند.استفادكرده

افشاياسرارتجاوزبهآزاديشخ وحقاوقمرباوط

گاذارانباهشود.بههيايندليالقانونبهآنتعبيرمي

التزاححفظاسراربانبيبهننوانابزاريبارايترغياب

باهشابوفايي"اندكهنيومااهايبانبيدانستهفعاليت

اقتصاااديمنجاارشاادهودرجهااتمصااالحاقتصاااد

. اليللياستبين
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درحقوقامريبادرموردمبنايتعهدباناكناارات.6

ه.رابطاا1،ازآنجيلااهاساات:گوناااگونيارائااهشااده

گوينادرابطاهباينبرخيمي.2بدهباربستانبارساده

ولمرباوطباهپاهمشتريوبانكدوجنبهدارد:رابطا

سپردهشادهمشاتريبااباناكرابطاهساادهبادهبار

بستانباراستوليرابطهباينباناكومشاتريجنباه

ديگريهمداردكهدرمقابلآنباناكوظيفاهامااني

دانانكندوحقوقاانيميزاينحقپشتيبدارد.قانونا

اندكاهازبرايتوجيهاينرابطهآنراقرارداديدانسته

محرماانگيهطريقياشروطصريحوياميني،وظيف

شود.ميني،ايجادمي

قانونجزايفرانساه،مااده378براينيونهبهماده.7

قااانونجاازاي458قااانونجاازايآليااان،ماااده300

قاانون320و162د.ماوادزامبور ،مالحاهگردكلو

 جزايسوئيسمراجعهشود.

 Tournier   (1924).ايناستثنائاتكهدرپرونده8

v. Natl provincial and Union Bank of 

England:مطرحگرديد

(وقتيبانكبهموجبقانونملازحباه1نداز:)انبارت

(درموارديكهبانكموظاف2افشاياطالناتباشد.)

(هرگاهمناقعبانكافشاي3).شاياطالناتباشدبهاف

(وقتيكهمشتريخودبه4).اطالناتراايجابنيايد

.افشاياطالناترمايتدهد

مريبااا:قااانونحااريمخصوصاايبااانبي.درحقااوقا9

شاوييبرايمبارزهبااپول1970درسالمتحدهاياتت

 1974ومااعشااد.قااانونحااريمخصااوصمصااوب

(Privacy Act of 1984) افشاياطالناتشهروندان

توسااطمؤسساااتيكااهبنااابااهوظيفااهبااهاطالنااات

يابند،راميناوعنياود.حقاوقشهرونداندسترسيمي

امريبابراياشخاصيكهبهمناسبتحرفهخاوداماين

گيرنديكوظيفهوتعهدبارايمحرماناهاسرارقرارمي

شدهشناخته(confidentiality)نگهداشتناطالنات

نادحانگااريدرانجااحآنباهنناواناستكاهساهل

 Breach of Fiduciary)رناياتوظاايفامانتاداري

Duties)ااينوظايفنبارت(ندازوفاداريloyalty،)

(ورفتاارشارافتيندانهConfidentialityحفظاسرار)

(Honest Dealing.):افراساايابيرجااوعشااودبااه،

دورهجديااد،تريمركازوكااليدادگساكاانونمجلاه

درگيارياسات.قابلپي(177)شيارهپياپي8شياره

1985حيايااتازاساارارتجااارينياازدرسااالزمينااه

قانونيتحتننوانقانونمتحدالشبلاسرارتجاريدر

متحادهبااهادفحياياتازازاطالنااتسارياياتت

قانونگااذارامريباااييدرتجاااريبااهتصااويبرساايد.

لبترونيبينيزباومعقانونحريمخصوصيارتباطاتا

ازحااريمخصوصااي1986ارتباطاااتالبترونيباايدر

افرادحيايتكردهاست.

پيشازتصويبقانوناسراربانبيساوئيس،ايانا10

قاندهدرنرفوروياهنيلايآنكشاوررواجداشات.

نخستينكانتونيكاهباهاصالمحرماناهباودناسارار

باود.1899نباالدرساالبانبينيالكارد،كاانتو

باههاهمگسترشيافات،تاااينكانتونسپسبهديگر

آنمنتهاي47ومااده1934بهقانونفدرالسوئيس

شد.

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

participant soit a la direction, 

l’administration ou au contrôle des banques 
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nationalisées soit au contrôle des banques 

non nationalisées” 

12. Tout membre d’un conseil 

d’administration et selon le cas, d’ Um 

conseil de surveillance et toute personne qui 

a' un titre quelconque participe a' la 

direction conseil ou a' la gestion d’un 

établissement de crédit ou qui est employée 

par celui-ci est tenu un secret  

conditions et les peines prévues a l’article 

378 du code pénal outre les cas ou la loi 

prévoit. Le secret professionnel ne peut être 

oppose ni a la commission bancaire, a la 

banque de France, nid autorité Judiciaire a 

lysant dans le cadre d’une procédure une 

pénale

درحقوقلبنانتنهاچهارحالتبرايرفاعساريا13

بودنبانبداريبهشرحزيرلحاظگرديدهاست:

ويااوصاياو،افاال وهمبتوبمشاتري،ورثاهاجاز

ورشبستگيمشتري،دردنوايباينباناكومشاتري

اراشادنغيارمالتباانبي،ودرحالاتددرموردمعا

.نانادتنهمشروع

-نونراجعبهكارشناسانرسييقا30و12موادا14

تيحاههناماآياين81هقاانونوكالات،ومااد30ماده

232مااده–قانونياستقاللكانونوكاليدادگستري

قاانونمطبوناات29ماده-هايمستقيمقانونماليات

8آهن،ماادههايراهوطبهكيفربزهبقانونمر20ماده

كارمنادانقانونمربوطبهرسيدگيبهدارايايوزراءو

هاااوهرداريريوشاادولااتاناامازكشااوريولشااب

قاانون19/12/1377هامصاوبمؤسساتوابستهبهآن

.بازاراوراقبهادارجيهورياسالمي

البتهارزشاطالنااتباهناوعآنبساتگيداردوا15

ايماالباهحسااابازاسارارتجااريرانادهبساياري

سرارتجاريبهننوانمالبياتاايازاند،زيراپارهآورده

شوند.معنويتحليلمي

كهقصاداحساانوجاوددارد،باراصوتًدرجاييا16

ومانلياليحسنين"شود:گيرينيينيبوكارانسخت

"منسبيل

ياانه97،مصارومااده2003قاانون98هماادا17

هقانون،وبهوي هدرموردجرائمموماوعقاانونشايار

شوييافشاياطالنااتباهپولبهراجع2002سال80

بينيكردهاست.دستوردادستانراپيش

2003ساال88هقانونشايار99هبهموجبمادا18

باهبانكمركزيقواندتبادلاطالناتواظهاراتراجع

انتبااريانطااييباههايمشتريانوتساهيالتبدهي

آنهاراومعكردهاست.استثنايموردبحثمنطقيبه

رسد.زيراچنيناطالناتيبرايسالمتانطاينارمي

هايتزحباراياقتصاادكشاورانتبارورنايتاحتياط

تزحاست.وانگهيشخصايكاهباهچنايناطالنااتي

اسراربانبيحفظهيابد،خوددارايوظيفدسترسيمي

بهچنيناساتثناييمضارباهحاال.وباتخرهايناست

مشترياننيست.

هرداراييمالي)حقديناي(كاهدرطاولزماانا19

جرياننقدينگيايجادكناد،دارايقابلياتتباديلباه

هااياوراقبهاداركردناست.اينتعريفقليرودارايي

ماليقابلتبديلبهاوراقبهااداركاردنراباهشادت
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هاايمااليهد.امابهطورسنتي،داراييدگسترشمي

باشااند،بااهاوراقبهااادارداركااهازنناصاارزيااربرخااور

شوند:دارايجرياننقدينگيمناموهياوارتبديلمي

هاا،درطاولزماان،ايكهازآنداراييبهگونه،باشند

 ازمطالباات نجرياننقادينگيمساتيريايجاادشاود

تنااوعونباشااندكيفيااتمطلااوبوباااتييبرخااوردار

ايباشدكاهمخااطراتسابدتركيبمطالباتبهگونه

ايباشدكهبتوانتركيبمطالباتبهگونهنكيترگردد

مادتيمنتشاروراقميانمطالباتمناورشده،اهبرپاي

هاايدرتبديلبهاوراقبهاداركردندارايايكرد.البته

بازپرداخااتناهييااتاسااتسررساايدبااي ،"گااردان"

ايباشااد)نااهيبباااره(تاااجريااانهااادورهنباريبسااتا

گذاراننقدينگيهيواروكافيبرايپرداختبهسرمايه

هاي)مطالبات(موموعتبديلباهدارايينفراهمگردد

تركيابنبايادهيگاونباشانداوراقبهاداركاردنماي

ايباشادمطالباتوقراردادهاياصليمربوطباهگوناه

بااهاوراقبهاااداركااردنكااهحتااياگااربااانيتبااديل

نورشبستشود،درروندنيليااتخللايپديادنياياد

تااداوحنيلبااردنمطالباااتباياادقاباالانتقااالباشااند

ها،وادنانسبتباهماديون،مساتقلازوجاوددارايي

بانيباشد.بهطورمثاالقراردادهااياصاليمطالباات

نبايدانجاحفعلايتوساطباانيراماروريبدانناد،ياا

يخاصيبهشخصيتبانيداشتهباشند.بستگ

 

 منابع فارسی

حقــوق فنــاوري  (،1384)حييدرمااا،،اصااالني .1
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