 (DOI): 10.22106/jlj.2017.26774شناسه دیجیتال

تعهد به رازداری بانکی و قلمرو آن در حقوق بانکی ایران
∗

محمدعلی خورسندیان
مریم فالحدخت دربقلعه

∗∗

چکیده
مراجعات روزافزون و دائمی مردم به بانکهـا ،بانـکداران را بـر بسـیاری از اسـرار
مشتریان ،از جمله وضع مالی و توان اقتصادی و حتـی اطالعـات شخصـی آنـان ،مطلـع
میکند .به منظور جلب اعتماد مشتریان و جلـوگیری از سـوءاسـتفادههـای اقتصـادی و
ضررهای شخصی و تجاری ،بانکها این اطالعات را محرمانه تلقی کرده و از افشـای آنهـا
خودداری میکنند .اگرچه رازداری بانکی اصلی اجتناب ناپذیر در حقـوق همـه کشـورها
است ،اما با توجه به ضروریات و نیازهای اجتماعی و بهویژه مقابله با فعالیتهای مجرمانه
از قبیل تروریسم ،پولشویی و فرار از مالیات ،بـیگمـان دارای اسـتثناهـایی اسـت .ایـن
استثناها اگرچه از کشوری به کشور دیگر تفاوت مـیکنـد ،امـا رونـدهای مشـترکی نیـز
درخصوص آنها مشاهده میشود.
این مقاله به بیان مبانی و قلمرو رازداری بانکی در حقوق ایـران پرداختـه اسـت و
ضرورت قانونگذاری در این زمینه به طور خاص را متذکر میشود.
کلیدواژهها :حقوق بـانکی ،رازداری حرفـهای ،اسـرار بـانکی ،حقـوق مـالی ،حـ
خلوت.
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بانکداری به عنوان یک کسب وکار کلیدی در زندگی امروز مـا جایگـاه حساسـی
یافته است .از مبادالت روزمره بیشتر شهروندان گرفته تا تأمین سـرمایه بـه شـیوههـای
پیچیده که کارآفرینان به آن اتکا میکنند و از گردش مالی در بازارها گرفته تا تبـادالت
تجاری بین کشورها ،همه در چرخه عملیات حرفهای بانکها تحقـ مـییابنـد .بـدیهی
است این حجم عظیم و طیف گسترده مراجعهکننده به بانک ،جلب اعتماد او را مـیطلبـد.
بر بستر این اعتماد است که ارتباطهای بلندمدت شکل گرفته و سیستم بانکداری رون
پیدا میکند .با وجود طیفهای گوناگون و نیازهای متفاوت مشتریان ،یکی از مهـمتـرین
دغدغههای این مجموعه در هر صنف و با هر سن و سال ،حفاظت از اطالعاتی است کـه
بر مبنای اعتماد در اختیار بانک قرار گرفته است .از این رو و به منظـور جلـب اعتمـاد و
جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی و ضررهای شخصی و تجاری ،بانکها اطالعات به
دست آمده را محرمانه تلقی میکنند .اما نبود مقررات مدون و خاص در ایـن زمینـه بـه
کاستی اعتماد به نظام بانکی کشور دامن می زند و بخش خصوصی را به سـرمایه گـذاری
در بازارهای مالی خارج از کشور ترغیب مینماید .برای جلوگیری از این مشـکل ،ممکـن
است بتوان با بازنگری در قواعد و تبیین اصول نوین درخصوص تعهدات بانک نسبت بـه
مشتریان از دغدغه ذهنی صاحبان سرمایه تا حدی کاست و با ترمیم اعتماد آنان نسـبت
به امنیت اسرار شخصی و شغلی در نظام بانـک داری داخلـی کوشـید .هرچنـد نظریـات
حقوقی تنها آغازکننده راهی برای قانون گذار است تـا چـون دیگـر کشـورها بـه تـدوین
قوانین منسجم برای رازداری و بیان ضمانت اجراهای نقض آن بپردازد.
این مقاله نخست به شناسایی مفهوم و پیشینه محرمانگی بـانکی مـیپـردازد و در
ادامه از مبانی ،منابع ،قلمرو و آثار تعهد به رازداری بانکی سخن خواهد گفت.

 .1مفهوم اسرار بانکی
در دنیای بانکداران دو نو اسرار بانکی معرفی شده اسـت :اسـرار بـانکی بـه عنـوان
اسرار حرفهای که اطالعاتی است که مطاب قانون یا عرف اهـل حرفـه ملـزم بـه حفـن آن
اسرار مشتریان خود است و اسرار بانکی در معنای آنچه قانون سوییس مقرر داشته است و
مطاب آن تحت هی عنوان ،هی یک از اطالعات مشتری افشا نمیشود 1.مورد اخیر بـرای
پارهای افراد ،بهویژه از نظر مالیاتی ،جـذاب اسـت و موجـب جـذب سـرمایههـای خـارجی
 .1جمالی ،جعفر و علی زار « ،تعهد بانک ها به حفن اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایـی بـه اوراق بهـادار»،
راهبرد ،سال بیستم ،شماره 1390 ،58ص .327

میشود .اما بسیاری از کشورها به این روش واکنش نشان داده و آن گونه که خواهیم دیـد
خواستار وضع استثنائاتی بر آن شدهاند .آنچـه کـه بـه طـور معقـول از اسـرار بـانکی فهـم
میشود و این مقاله بدان پرداخته ،همان نگاه حرفهای به اطالعات بانکی است.
تعهد نهادهای مالی ،مدیران و کارمندان آنهـا بـه حفاظـت و خـودداری از افشـای
اطالعات به دست آمده به مناسبت حرفه خود ،محرمانگی یا حفن اسـرار بـانکی نامیـده
میشود 1.امروزه در بحص اسرار بانکی به تدریج «حفن اسرار مشتریان» جایگزین «حفن
اسرار بانک» شده و استفاده ای بیشتر یافته است .رازداری بانکی بـه معنـی محافظـت از
اطالعاتی است که از آن به «اسرار منفی» یاد میشود 2.اصل حفن اسرار بانکی تأسیسی
عرفی و قانونی مخصوص امور بانکی و متصل به آن اسـت 3و در محـدوده ارتبـاط میـان
بانک و مشتری مانع افشای معامالت و اطالعات حساب خواهد شد 4.جدا از اختالفنظـر
در بحص مبنا ،امروزه این اصل یکی از ویژگیهای جدانشدنی بانـکهـا تلقـی شـده و بـا
سرعت زیادی در حال تبدیل شدن بـه یـک عـرف اساسـی در میـان بانـکداران اسـت.
محرمانگی بانکی بر اساس هنجارهای مدنی و نظام قضایی و تقنینی هر کشـور اسـتوار و
تحکیم شده 5و از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است.

پیشـینه رازداری بـانکی مقـارن بـا آغـاز بانـکداری اسـت .اساسـنامه بسـیاری از
بانکهای غربی و همچنین قوانین سرسـختانه بانـکداری در نظـامهـای حقـوقی غـرب
چنین ادعایی را تأیید میکند .رازداری و حفن اسـرار حرفـهای از دیربـاز در بـین اقـوام
مختلف به عنوان یکی از ارکان اخالقی مورد توجه بوده و افشای اسـرار حرفـهای تحـت
عنوان بزه خیانت در امانت مورد مجازات قرار میگرفته است 6.مفهـوم محرمـانگی امـور
مالی در دستورالعمل ها و قوانین تجاری آلمان و شمال ایتالیا در قـرون وسـطی موجـود
بوده است 7.در گذر زمان با گسترش تجارت نیز نیاز به وجود بانکهـای قابـل اعتمـاد و
1. Grassi, Paolo; and Daniele Calverese, "The Duty of Confidentiality of Banks in
Switzerland: Where It Stands and Where It Goes", Pace International Law Review, Vol. 7,
Issue 2, 1995, p. 333.
2. Bauen, Marc; and Nicolas Rouiller, Swiss Banking, Schulthess, Zurich, Basel, Geneva,
2013, p. 97.

 .3تاجالدین ،میاده صالحالدین ،السریۀ المصرفیۀ :آثارها وجوانبها التشریعیۀ ،مجلد  ،31دراسـۀ مقارنـۀ لعـدد مـن
الدول األجنبیۀ والعربیۀ ،کلیۀ اإلدارۀ و االقتصاد ،جامعۀ الموصل ،2000 ،ص.260 .
 .4ایلداری ،سهیل« ،چالش رازداری بانکی در بهشت امن سرمایهداران» ،روند اقتصادی ،شماره  ،1384 ،12ص.54 .
 .5تاجالدین ،میاده صالحالدین ،منبع پیشین ،ص.259 .

6. Guex, Sébastien, "The Origins of the Swiss Banking Secrecy Law and Its Repercussions
for Swiss Federal Policy", The Business History Review, Vol. 74, No. 2, 2000, p. 239.
7. Grassi, Paolo; and Daniele Calverese, Op. cit, p. 331 .
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محرمانگی مالی در قبال فئودالها افزونتر شد .در حقیقت اصـل رازداری بـانکی محصـول
عصر جدید و یا مختص و زاییده سیستم حقوقی سوییس نیسـت 1.امـا آنچـه کـه نخسـت
موجودیت رازداری بانکی را به عنوان یک اصل محق نمود ،اصـل عـدم تعـرض بـه حـریم
خصوصی افراد در نظام بانکداری سوییس و در پی مقابله با فشـارهای دو دولـت آلمـان و
فرانسه مبنی بر ارائه اطالعات مالی اتباعشـان بـود 2.در سـال « 1934قـانون بانـکداری و
م سسات ذخیره مالی فدرال سوییس» 3در بخشهایی وسیع تهیه شد و به تصویب رسـید.
ماده  47این قانون اعالم نمود که نقض ارادی رازداری بانکی از جانب هر کس به هر طری
رخ دهد ،موجب مسئولیت کیفری است و هر فـرد مسـئول افشـای اطالعـات بـه مجـازات
حبسی بیش از سه سال محکوم خواهد شد .همچنین هر کوششی که به افشای این اسـرار
بیانجامد ،مجازات خواهد شد .این مسئولیت پس از پایان رابطه بانک با مشتری نیز امتـداد
مییابد 4.اما پس از جنگ جهـانی دوم ،رازداری بـانکی در سـوییس بـه خصـوص از سـوی
نیروهای متفقین که خواهان مصادره داراییهای نازیها بودند ،مورد انتقاد قـرار گرفـت .در
سالهای اخیر نیز انتقادات به رازداری بانکهـایی کـه دارای حسـابهـای آزاد و معـاف از
مالیات میباشند ،حول محور پولشویی و فرار مالیاتی بوده است .فرارهای مالیاتی در دهـه
 1970انتقادات شدیدی را نسبت به سیستم محرمـانگی بانـکهـای کشـورهایی همچـون
سوییس ایجاد کرد و تالشها از آن زمان برای از بین بردن رازداری در بانکهـایی بـا ایـن
خصوصیت آغاز شد 5.فشارهای بینالمللی بهویژه آمریکا و اتحادیه اروپا کـه از سـال 2009
آغاز شد ،سرانجام در سال  2012سوییس را ناچار به تعدیل رویه خود نمود 6.هماکنـون در
سطح بینالمللی اسنادی متعدد بر رازداری بانکی حاکم شـده اسـت از جملـه کنوانسـیون
ملل متحد در مقابله با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ( 1988ویـن) ،کنوانسـیون متوقـف
کردن حمایت مالی تروریسم ( ،)1999کنوانسیون پالرمو در مقابله با جـرایم سـازمانیافتـه
( )2000و کنوانسیون مبارزه با فساد ( .)2003همچنین  40توصـیهنامـه صـادره از سـوی
سازمان ملل بر این موضو حاکمیت دارد.

 .3مبانی رازداری بانکی
از جمله مالکهایی که در ابتدا در حقوق ملـی و فراملّـی اصـل رازداری بـانکی را
موجودیت بخشیده اسـت ،دو نظریـه «نسـبیگرایـی» و «مطلـ گرایـی» اسـت .نظریـه
1. Chaikin, David. "Policy and fiscal effects of Swiss Bank Secrecy", Revenue Law Journal,
Vol. 15, Issue1, 2005, pp. 95-97.
2. Guex, Sébastien, Op. cit, p. 239.
3. Federal Act of Banks and Saving Institutions
4. Bauen, Marc; and Nicolas Rouiller, Op. cit, p. 99.
5. Grassi, Paolo; and Daniele Calverese, Op. cit, p. 331.
6. Bauen, Marc; and Nicolas Rouiller, Op. cit, p. 110.

 .1جعفری ،امین« ،اسرار حرفه ای و حقوق کیفری اقتصادی و تجاری» ،فقه و حقـوق ،سـال چهـارم ،شـماره ،14
 ،1386ص.142 .
 .2همان ،ص.143 .
 .3جمالی ،جعفر و علی زار  ،منبع پیشین ،صص 312 .ـ .305
4. Article 273 of the Swiss Criminal Code and Article 47 of the Bank Act .
5. The European Banking Federation. "Report on Banking Secrecy-European Banking
Federation (Anti-Fraud and Anti-Money Laundering Committee & Fiscal Committee",
Brussels, 2004, p. 68.
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نسبیگرایی به همان دالیلی که خیانـت در امانـت را جـرم مـیدانسـت ،افشـای اسـرار
حرفه ای را نیز قابل مجازات دانسته و مجازات در نظـر گرفتـه شـده را بـرای حمایـت از
منافع افراد مختلف که هر کدام دارای اطالعات محرمانه هسـتند ،نهادینـه کـرده اسـت.
پیروان این مکتب معتقدند که در صورت افشای راز با رضایت ذینفـع دیگـر نمـیتـوان
افشا کننده را مجازات نمود 1.در مقابل مدافعان مطل گرایی معتقدند که این منافع افراد
نیست که با افشای راز به خطر میافتد ،بلکه با افشـای برخـی اطالعـات محرمانـه نظـم
عمومی به خطر میافتد و لذا عالوه بر اسـتناد بـه «اعتمـاد میـان طـرفین» و «قـرارداد
فیمابین» قانون نیز مجبور به مداخلـه در ایـن زمینـه خواهـد بـود 2.حامیـان دو نظـر،
متناسب با ساختارهای حقوقی خود ،هر کدام به دنبال یافتن مالکهای اساسی رازداری
بانکی رفته و عصاره گرایشهای حقوقدانان سرتاسر دنیا بـرای پـاسداشـت رازداری در
چهار نظریه عدم تعرض بـه حـریمخصوصـی ،حسـننیـت ،انصـاف و حمایـت از اخـالق
3
حرفهای جمع شده است.
نخستین استدالل رسمی دادگاه فدرال سوییس بـرای حمایـت از محرمـانگی بـانکی
عدم تعرض به حریم خصوصی و ح خلوت بود .بر همین اساس بانکها موظف بـه حفـن
اسرار اشخاص ثالثی هستند که در لوای خدمات بانکی با مشتری خود از آنهـا اطـال پیـدا
کردهاند .قوانین کیفری کنفدراسیون سوییس نیز مجازات افشای اطالعات بانکی ولو افشای
اسامی متهمان به فرار مالیاتی را از مصادی نقض حریم خصوصی شهروندان دانسته اسـت
4
و مرتکب را به سه سال حبس یا  250000فرانک سوییس محکوم میکند.
حسننیت نیز یکی از اصول حقوق قراردادهاست که در برخی از نظامها به عنـوان
یک قاعده الزم الرعایه در مراحل انعقاد ،اجرا و تفسیر قرارداد شناخته مـیشـود .مطـاب
این اصل ،اگر اطالعات کاربر متضمن اسراری باشد که در نزد شخص محترم باشد ،طرف
دیگر ح استفاده از این اطالعات برای اهداف شخصی و یا افشای آنها را نخواهد داشت.
نظام بانک داری ژاپن برای محرمانه نگاه داشتن اطالعـات بـانکی مشـتریان خـود مـدافع
چنین نظریهای است 5.البته این اصل عالوه بر تبیین وظیفه رازداری به تحدیـد آن نیـز
مبادرت ورزیده و در موارد الزم همچون مبارزه با تروریسم و پولشـویی ،مجـوزی بـرای
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افشای اطالعات خواهد بود 1.به دلیل وابستگی حسن نیت به وجود قرارداد میان بانـک و
مشتری ،نمیتوان به تنهایی از آن برای الزام بانکها به حفن اسرار دیگران اسـتفاده کـرد،
زیرا حسننیت مفهومی مستقل و بیرون از قرارداد ندارد  2لذا اطالعاتی که بـه صـراحت یـا
به صورت ضمنی بر محرمانه بودن آن تواف شده یا به گونهای است که بنای عرفی بـر حفـن
آن است ،مورد حمایت قرار میگیرد .امروزه تعهد به رازداری بر اساس اصل حسـننیـت
در روابط پیش قراردادی و در جایی که مذاکرات به نتیجه نمیرسد خودنمایی میکنـد.
به طری اولی میتوان گفت که در جایی که رابطه همکاری میان طرفین شـکل گرفتـه،
اما صحبتی از محرمانه ماندن اطالعات رد و بدل نشده است نیز این اصل حـاکم خواهـد
بود .اما در صورتی که بانک موظف به حفن اطالعاتی باشد که به هر نحوی بدون وجـود
هی رابطه قراردادی به دست آورده باشد ـ هماننـد زمـانی کـه در روابـط کـاری میـان
بانکها ،بانک ثالثی از اطالعات مشتری بانک دیگری مطلع میشود ـ نمـیتـوان وظیفـه
رازداری را بر اساس حسننیت بر او تحمیل نمود.
در انگلیس بر اساس قواعد انصاف پذیرفته شده بود کـه رابطـه مبتنـی بـر اعتمـاد
متقابل چه رابطه بر پایه قرارداد شکل گرفته باشد یا مبنـای آن قـرارداد نباشـد ،موجـد
تعهداتی برای طرفین است 3.بنابراین اگر در چنین رابطهای اطالعاتی به فرد داده شـود،
مشروط به اینکه آنها را افشا نکند ،طب ضوابط انصاف او ملزم به حفن اطالعـات مزبـور
است .به دیگر سخن اگر انتقال اطالعات محرمانهای که حتی قابلیـت مـال بـودن را دارا
نباشند ،نقض اعتماد دیگری تلقی شود ،طب اصول انصاف ممنو اسـت 4.در پرونـدههـا
نیز در بسیاری از روابط حرفهای از جمله رابطه بانک با مشـتری نـوعی تعهـد بـه حفـن
اسرار وجود داشت که بیشتر به شکل ضمنی مورد تواف طرفین بوده اسـت .بـا گذشـت
زمان اطالعات مورد حمایت نظام اسرار حرفهای گستردهتر شد ،به نحوی که این تحلیل
ساده نمیتوانست پاسخگوی همه پروندهها باشد .به عنوان مثـال اگـر شخصـی خـارج از
رابطه دوطرفه و کامالً بیگانه با دریافتکننـده اطالعـات بـه آنهـا دسـت پیـدا کـرد ،آیـا
میتوان او را نیز ملزم به حفن آن اسرار دانست؟ از اواسط قرن نـوزدهم بـه بعـد ،نظـام
انصاف بیان کرد که اگر ثالص از محرمانه بودن اطالعات مطّلع باشد یا بـه موجـب قـانون
آگاه فرض شود ،او نیز متعهد به حفن اسرار دانسته می شـود .بنـابراین امـروزه حمایـت
1. Szarmach, Laura., "Piercing the Veil of Bank Secrecy? Assessing the United States",
Settlement in the UBS Case", Cornell International Law Journal, Vol. 43, 2010, p. 420.
2. Powers, Paul, "Defining the Undefinable: Good Faith and the United Nations Convention
on Contracts for the International Sale of Goods", Journal of Law and Commerce, Vol. 18,
No. 2, 1999, p. 341.

 .3استنلی ،پائول ،حقوق حفن اسرار ،ترجمه محمدحسین وکیلی مقدم ،تهران ،انتشارات همگان ،1391 ،ص.5 .
 .4همان ،صص 15 .ـ .14

انصاف از اینگونه اطالعات ،دیگر منوط به وجود رابطه مبتنـی بـر اعتمـاد نیسـت بلکـه
1
صرف «وجود اطالعات محرمانه» مبنای این حمایت خواهد بود.
با توجه به ماهیت اطالعاتی که در اختیار بانک قرار میگیرد و با اسـتقرای قـوانین
داخلی به نظر می رسد که افشای اسرار بانکی تنها موجب زیان صاحب راز نیسـت ،بلکـه
کل جامعه را متضرر کرده و عـالوه بـر از بـین بـردن نظـام اعتمـاد در بانـکداری نظـم
اقتصادی و اجتماعی را نیز متزلزل خواهد ساخت .لـذا رازداری بـانکی در ایـران را بایـد
مبتنی بر مکتب مطل گرایی و همسو با نظام اخالق حرفهای ،ح خلوت و مورد حمایت
قانون دانست .با همین تحلیل در مواردی که عدم افشا موجب تضرر جامعه شود نیز این
الزام برداشته خواهد شد.

 .4منابع حقوقی تعهد به رازداری بانکی

 .1همان ،صص 20 .به بعد.
 .2رهبری ،ابراهیم « ،نقـش قراردادهـای محدودکننـده در حمایـت از اسـرار تجـاری مطالعـه در حقـوق آمریکـا،
انگلستان ،فرانسه و ایران» ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره  ،1388 ،50ص.569 .
 .3استنلی ،پائول ،منبع پیشین ،ص.7 .
 .4همان.
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آنچه که در خصوص رازداری بانکی مهم است ،ضرورت وجود یک رابطـه حقـوقی
میان متعهد و متعهدٌله است که از نظر حقوقی موضو را واجـد اعتبـار و دارای ضـمانت
اجرا کند .کاملترین شکل آن به این صورت است که مشـتری بـا ارائـهکننـده خـدمات
حرفهای «قرارداد عدم افشا» منعقد کنـد .ایـن قـرارداد ،پـیششـرط حفاظـت از اسـرار
مراجعان است و انعقاد آن به عنوان یک تکلیـف بـه دارنـده تحمیـل مـیشـود و نقـش
حمایتی را ایفا میکند 2.دکترین حقوقی انگلستان نیز برای حمایت از محرمانگی بـانکی
عالوه بر اتکا به انصاف ،وجود یک قرارداد میان صاحب راز و بانک را الزم مـیدانـد 3.بـه
این دلیل که اگر تعهد ضمنی را مبنا قرار دهیم این دادگـاه اسـت کـه بایـد ایـن تعهـد
ضمنی را از قرارداد استنباط کند .اما در شـرایط عـدم وجـود یـک قـرارداد نیـز انصـاف
محرمانگی بانکی را بر بانکها تحمیل خواهد کرد 4.البته ایـن نظریـه بیشـتر در حیطـه
حقوق اسرار تجاری مطرح است و در نظامهایی مورد پـذیرش اسـت کـه اصـل رازداری
بانکی را حکمی خاص و محصور دانسـته ،شـفافیت مـالی و سـالمت نظـام اقتصـادی در
قلمرو حاکمیتی را مورد وثوق بیشتری قرار داده و به لزوم برشمردن موارد مخفی معتقد
است .در حقوق ایران میتوان به موجب مـاده  10قـانون مـدنی ،رمی بـه اعتبـار چنـین
قراردادی داد و موضو آن را می توان تعهـد بانـک بـه تـرک فعـل دانسـت ،امـا چنـین
قراردادی در میان بانکهای ایرانی مرسوم نیست.
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تصریح به عدم افشای اطالعات به عنوان یک شرط در قراردادهای معمول بانکی و
یا بستن قراردادهای اعطای تسهیالت بانکی بـر مبنـای تعهـدات ذهنـی بـرحفن اسـرار
مشتری در البهالی مذاکرات اولیه اعطای خدمات بـانکی ،راه دیگـری بـرای ایجـاد یـک
ضمانت اجرای حقوقی در این زمینه است .در مواردی که بین طرفین دعـوی قـراردادی
جد اگانه یا تصـریحی در ضـمن قـرارداد بـانکی بـرای عـدم افشـا نباشـد ،مطـاب عـرف
بانک داری چنین تعهدی به عنوان یک شـرط عرفـی در قراردادهـا مفـروض بـه حسـاب
میآید .در آمریکا دادگاهها براساس توافقاتی که برای انجام فعالیت مـیشـود ،بـه وجـود
شبهقرارداد 1استناد میکنند .در انگلسـتان نیـز در یـک پرونـده 2دادگـاه شـرط صـریح
طرفین مبنی بر عدم افشای اطالعات خاص را به طور ضمنی و به طری اولی توسعه داد
و بیان داشت که استفاده از همه اسرار سپردهشده از طرف متعهد ولـو در غیـر از مـوارد
مورد تواف نیز تجاوز به آنها محسوب میشود ،حتی اگر متعهد هنوز آنها را افشا نکـرده
باشد 3.در این پرونده ،قاضی دادگاه محرمانه نگاه داشتن همه اسـرار کـاری را بـر طبـ
4
عرف به طرف قرارداد تحمیل نمود.
در حقوق ایران با نگاهی به ماده  10قانون مدنی ،همراه با تحلیل قصـد طـرفین و
با استناد به عرف 5میتوان نوعی رابطه امانی را به صورت مستقیم میان بانک و مشـتری
در قبال ارائه اطالعات وی مالحظه کرد ،زیرا امانتداری محدود به حفـن فیزیکـی مـال
امانی نیست ،بلکه شامل لوازم و مقتضیات عرفی آن و از جمله اطالعات بانکی مشـتریان
نیز میگردد .از آنجا که اطالعات بانکی مشتریان نیز جـزء الینفـک ارتبـاط اشـخاص بـا
بانک ها است و کلیه این اطالعات و اسناد آن در فرآیندی ناگزیر از سـوی مشـتریان بـه
بانکها داده میشود تا بتوانند از خدمات بانکی استفاده کنند .بنابراین اطالعـات مـذکور
قطع نظر از ارزش مالی یا غیرمالی همانند وجوهی است که به بانـک سـپرده مـیشـود.
مطاب این قاعده اصولی که هرگاه مطل بدون قید به کار رود ،منصـرف بـه فـرد اکمـل
است .اطالعات نیز همانند سایر اموال مادی در ید امانی بانک قـرار دارد و اختیـار هـی
1. Quasi-Contract
2. Thomas Marshall (Exports) Ltd v Guinle [1979] ChD 227 .
3. Angel, John; and Chris Reed, Computer Law, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 272.
4. Ibid, p. 273.

 .5مطاب ماده  43آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب  1379خودداری از اقدامی که عرف بانکی انجـام آن
را مقرر کرده باشد یا مبادرت به اقدامی که عرف بانکی انجام آن منع نموده باشد ،تخلف محسـوب مـیشـود و بـا
متخلف طب مقـررات انضـباطی رفتـار خواهـد شـد .خیـل عظـیم آیـیننامـههـا و دسـتورهای سـازمانی پراکنـده،
دستورالعملهای داخلی بانکها ،قراردادهای استخدامی ،میثاقنامههای مسئوالن وکارمندان بانکها و غیره مهمتـرین
وظیفه اخالقی بانکها را حفاظت از اطالعات مشتریان میداند .عملکرد شغلی بانکداران نیـز همـین امـر را تصـدی
مینماید .بنابراین میتوان مدعی شد که رازداری و محرمانگی بانکی یک عرف میان اصحاب بانک است.

تصرف و استیفایی از طرف صاحبان حسابها و صندوقهای امانات به بانـک داده نشـده
است .پس امانتی کامل برقرار است که شامل اطالعات بانکی نیز میشود.

 .5اطالعات مورد حمایت در نظام بانکداری
5ـ .1اطالعات تجاری و اقتصادی

 .1رهبری ،ابراهیم ،منبع پیشین ،ص.139 .
 .2لفته ،نصیرصبار و ذکری محمدحسین الیاسین ،الحمایه القانونیه للسریه المصرفیه فی التشریع العراقیه ،مجلـه
القانون المقارن ،العدد  ،2007 ،47ص.10 .

3. Aubert, Maurice, "The Limits of Swiss Banking Secrecy under Domestic and International
Law", Berkeley Journal of International Law, Vol. 2, Issue 2, Fall 1984, p. 276 .

 .4کاتوزیان ،ناصر ،دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت ،تهران ،میزان ،1386 ،ص.9 .
 .5صفایی ،سیدحسین ،دوره مقدماتی حقوق مدنی اشخاص و اموال ،جلد اول ،تهران ،میزان ،1387 ،ص.123 .
 .6موافقتنامه جنبههای تجاری مالکیت فکری (تریپس) یکی از سه رکن موافقتنامههای سازمان جهانی تجـارت
(( )WTOشامل موافقتنامههای مربوط به تجارت کاال ،خدمات و مالکیت فکـری) اسـت .ایـن موافقـتنامـه
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اطالعاتی که دارای ارزش اقتصادی هستند ،نقـش یـک کـاالی سـرمایهای را ایفـا
میکنند و جایگاهی مهم در سوددهی بنگـاههـای تجـاری شـخص بـه خـود اختصـاص
میدهند 1،اسرار تجاری نامیده میش وند .ایـن اسـرار سـبب تولیـد محصـوالت یـا ارائـه
خدماتی میشوند که مشتریان در ازای آن پول پرداخت میکننـد یـا بـه طریقـی دیگـر
ممکن است سبب کاهش هزینه تولید یا عرضه شـوند .دادههـایی هماننـد اطالعـاتی در
خصوص محاسبات و اقدامات سودآور برای مشتری ،اطالعات قراردادهای کسـب و کـار،
تدابیر تجاری و یا محصول جدیدی که بانک در طی عملیات استقراضی برای حمایـت از
تولید از آنها مطلع شده است« ،مال» بوده و در این دسته قرار میگیرند .عـالوه بـر آن،
ممکن است مزایای رقابتی برای دارنده خود نیز فراهم آورند .بدین معنا کـه دارنـده را از
لحاظ رقابتی نسبت به رقبا در موضع قویتری قرار میدهد .این اطالعات مختص مـوارد
حمایت در حقوق مالکیت فکری همچون عالیم تجاری یا طرحهای صنعتی نیست ،بلکـه
اطالعات سادهای نظیر عضویت اشخاص در اتحادیههای تجاری ،میزان دارایی ،معـامالت
و حتی دریافت و پرداخت وام نیز از جمله دادههـایی اسـت کـه ممکـن اسـت اشـخاص
تمایلی به افشای آن نداشته باشند 2.سیستم حقوقی آمریکا نیز اسـرار تجـاری را «مـال
قانونی» قلمداد کردهاست 3.این اطالعات مفید است ،نیازهـای مـادی و معنـوی افـراد را
برآورده میسازد ،قابل اختصاص یافتن به شخص معین و قابل داد و ستد است 4.در واقع
ح شخص بر اطالعات تجاری از حقوق مالی و از اموال غیر مـادی او محسـوب شـده و
زیر مجموعه داراییهایش قرار میگیرد 5.در همین راستا و بـه جهـت حمایـت از اسـرار
تجاری ،موسوم به «اطالعات افشا نشده» ماده  39معاهده تـریپس 6کـه در سـال 1994
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مورد تواف عمومی قرار گرفت ،مقرر می دارد که کشورهای عضو از اطالعـات افشانشـده
در برابر استفادههای غیرمجاز با رویکردهایی بر خالف شیوههای تجارت صادقانه مشتمل
بر نقض قرارداد ،نقض رازداری و رقابت غیرمنصفانه حمایـت خواهنـد کـرد 1.ایـن الـزام
متوجه هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به اطالعات دیگری دسترسی دارد .از ایـن
رو بانکها و م سسات مالی و اعتباری نیز به واسطه نو تعامالت مالی و اعتباری وسـیع
با بنگاههای تجاری و اقتصادی یکی از مهمترین مصادی این مـاده بـه حسـاب خواهنـد
آمد .مطاب با این معاهده اطالعاتی مورد حمایـت هسـتند کـه بـه طـور عمـومی مـورد
شناسایی یا دستیابی قرار نگرفته و ذی قیمت باشند .باید متـذکر شـد کـه ایـران جـزو
معدود کشورهایی است که به این معاهده نپیوسته است.
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بخش دوم از اسرار بانکی مرتبط بـا حـ تمتـع از زنـدگی خصوصـی و شخصـیت
معنوی افراد است و شامل اطالعات شخصی مشتریان میشود .بر اساس این ح همـان
گونه که نامههای خصوصی و مکالمات تلفنی و مخابرات اینترنتی افراد مصون از تعـرض
است ،صاحبان پارهای مشاغل مانند پزشکان ،وکالی دادگستری ،مددکاران و بانـکداران
نیز مکلف به حفن اسرار اشـخاص شـدهانـد 2.منظـور از دادههـای شخصـی مشخصـات،
ممیزات و اطالعات مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین یا قابل تمایز است که
موجب تمایز او از سایرین گردد .اطالعاتی از قبیل شماره ملـی و شناسـنامهای شـخص،
اقامتگاه ،شماره تلفن ،شماره حساب مشتریان و میزان موجودی آنها ،تعداد حسابهـای
موجود مشتری در بانک ،آدرس ایمیل ،رمز عبور اینترنتی حساب اشخاص و غیره ،همـه
اطالعاتی است که در چرخه عملیات بانکداری در دسترس بانک قرار میگیرد .بر خالف
اسرار تجاری ،اطالعات شخصی افراد جزء دارایی او به حساب نخواهد آمـد و حمایـت از
اطالعات شخصی و هویتی او همانند حـ بـر نـام و محـل سـکونت ،مبتنـی بـر حقـوق
اشخاص بر شخصیت آنها است و از این حیص که شخصیت انسان محترم و مورد حمایت
3
است ،این قبیل اطالعات نیز مورد حمایت خواهد بود.
 جامعترین سند بین المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزههایی مثل ح م لـف (کپـی رایـت) و
حقوق جانبی ،عالئم تجاری ،عالئم جغرافیایی ،طرحهای صنعتی ،ح اخترا  ،طـرحهـای سـاخت مـدارهای
یکپارچه و اسرار تجاری را در بر میگیرد.
 .1العجمی ،منا سعد ،حدود التزام البنک بالسریه المصرفی هو اآلثار القانونیه المترتبه عند الکشف عنهـا ،رسـاله
الماجستیر فی القانون تخصص القانون الخاص ،جامعه الشرق االوسط ،2010 ،ص.75 .
 .2صفـایی ،سیدحسیـن و سید مرتضـی قاسمزاده ،حقوق مدنی اشخاص و محجوریــن ،تهـران ،سـمت،1386 ،
ص.25 .
 .3همان ،ص.26

 .6قلمرو حفاظت از اطالعات مشتریان

 .1تاجالدین ،میاده صالحالدین ،منبع پیشین ،ص.264 .

2. Franz, David; and Ong Lim, "Bank Secrecy Law: A Historical and Economic Analysis",
Philipian Law Journal, Vol. 77, 2002, pp. 212-213.
3. Aubert, Maurice, "The Limits of Swiss Banking Secrecy under Domestic and International
Law", Berkeley Journal of International Law, Vol. 2, Issue 2, Fall 1984, p. 276 .
4. Tournier v. National Provincial and Union Bank of England.[1924] 1 K.B. 473 (Bankes
)LJ); 485 (Atkin LJ

 .5رستار ،حسن« ،اسرار حرفهای در نزد بانکدار» ،مجموعه حقوقی ،شماره  ،1371 ،94ص.25 .
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قلمرو رازداری در حالتهای مختلف و بسته به نظـامهـای بانـکداری در کشـورها
متفاوت است .در برخی نظامها اصل محرمـانگی بـه صـورت مطلـ اجـرا شـده و دارای
استثنائات محدود است .اما برخی نظامها بـر مبنـای اصـل شـفافیت اسـتوار شـدهانـد و
محرمانگی مستلزم قانونگذاری مستقیم و موردی است 1.مستند به همـین نظـر برخـی
معتقدند که منظور از اطالعات سری افراد اطالعاتی است که محدود باشد ،ماننـد مبلـ
اعتباراتی کـه مشـتری گشـایش کـرده ،سررسـید دیـون وی ،ارقـام ترازنامـه ،تقاضـای
بازپرداخت پیش از موعد بدهیها و اینکه شخصی نزد بانـک حسـاب دارد یـا خیـر .امـا
نظرات مخالفی نیز در تعیین مصادی اطالعات سری مشتریان وجود دارد 2.با ایـن حـال
قدر متقینی وجود دارد که در هر دو سیستم مد نظر قرار گرفته است.
در محرمانگی بانکی تفاوتی میان مشتریان ثابت و یـا موقـت نیسـت .تفـاوتی نیـز
نمیکند که مشتری بانک یک مشتری معمولی باشـد و یـا جـزء مشـتریان خـاص و یـا
شرکتی قرار گیرد 3.طبیعت رابطه کاری و حرفهای میان بانک و مشتری آن است که در
برخی موارد بانک از اطالعاتی کـه مشـتری در اختیـارش قـرار نـداده نیـز مطّلـع شـود.
بنابراین اطالعات تحت حمایت اصل رازداری بانکی تنها اطالعاتی نیست که در رابطه بـا
عملیات بانکی در اختیار بانک قرار میگیرد ،بلکه اطالعاتی که خارج از رابطه میان بانک
و مشتری فاش می شود نیز از اسرار بانکی است .رمی پرونده مشهور تورنیر 4در انگلستان
نیز محرمانگی بانکی را محدود به میزان داراییهای فرد در حسـاب بـانکی او ندانسـته و
هر نو اطالعات را جزء محرمانگی بانکی قلمداد کرده است .کلیه اطالعاتی کـه بانـکدار
بطور غیرمستقیم و در ضمن معامالت با مشتری به دست میآورد ،مانند باز کردن اعتبار
در نزد بانک دیگر ،تقاضای اعتبار و قبول یـا رد شـدن آن ،تردیـد فروشـندگان کـاال در
اعتبار مشتری و تقاضای تضمین اضافی و هزینههای شخصی مشتری نیز از اسرار بـانکی
محسوب میشود 5.به طور کلی هر نو اطالعات میان بانک و مشتری مانند اطالعاتی در
خصوص شرایط مالی مشتری ،اطالعاتی در خصوص رابطـه مشـتری بـا سـایر بانـکهـا،
اطالعاتی که بانکدار در موقع باز کردن حساب یا دادن اعتبار یا شرو به هـر معاملـهای
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از مشتری می خواهد ،ماننـد جمـع ترازنامـه ،میـزان سـرمایه فعلـی ،موجـودیهـای نقـد،
موجودی کاال ،جمع بدهی ،اموال غیرمنقول و غیره و نیز کلیه عملیاتی که مشتری توسـط
بانک انجام می دهد ،ماننـد نـو و مقـدار بـروات تنزیلـی یـا وثیقـهای ،نـام بـراتگیـران و
پشتنوسان ،نو و مقدار سهام سپرده و تضمینی ،مانده حسابهای مشتری و گردش آنها،
تمام مکاتبات و مراسالت رد و بدل شده میان آنها ،نو و مقدار حوالهها و نـام گیرنـدگان
پول آنها و غیره همگی جزء اسرار محسوب میشوند 1.در واقع هـر چیـزی کـه افشـای آن
امکان زیان به مشتریان را داشته باشـد ،تحـت حمایـت اصـل رازداری بـانکی اسـت .ایـن
اطالعات سری صرفاً متعل به مشتری بانکها نیست ،بلکـه مـیتوانـد متعلـ بـه شـخص
ثالثی باشد که بانک در لوای خدمات بانکی با مشتری خود از آنها اطال پیـدا کـرده اسـت.
همچنین بانک موظف به سری نگه داشتن اطالعات محرمانهای است که بانک یـا م سسـه
مالی و اعتباری دیگر به دالیل و ارتباطات کاری در اختیار او قرار میدهد.
محدوده زمانی رازداری بانکی از سویی بی درنگ از زمان شرو به کار مسـتخدمان
بانک و از طرف دیگر با در اختیار قرار دادن اطالعات مورد حمایت اصل رازداری توسـط
مشتری به بانک یا کسب اطالعات توسط بانک آغاز میشود 2.محرمانگی مشمول ساعات
غیرکاری نیز خواهد بود و حتی پس از پایان دوره کـاری و قطـع ارتبـاط بـا بانـک بایـد
رعایت شود 3.تداوم محرمانه بودن اطالعات حتی پس از پایان همکاری کارکنان با بانـک
به هر دلیلی (بازنشستگی ،اخراج و  )...ضروری است .طب ماده  47قانون بـانکی فـدرال
سوییس 4نقض سرّی بودن ،حتی هنگامی که عمل یا رابطه اسـتخدامی پایـان یافتـه یـا
دارنده راز دیگر در صنعت بانکی کار نمیکند نیز باقی است 5.در نگاه کلی نظام بانکی به
مثابه امینی مـادام العمـر اسـت کـه ملـزم بـه سـکوت در برابـر خواسـتههـای نامشـرو
سودجویان است .مطاب بـا قـوانین بانـکداری سـوییس ،بانـکهـای خـارجی فعـال در
سوییس نیز باید از قوانین رازداری تبعیت کنند 6.اصل محرمانگی بانکی تنها به اطالعات
زمان ارتباط با مشتری اکتفا نمیکند ،بلکه اطالعات مربوط بـه زمـان قبـل از رابطـه بـا
مشتری را نیز در بر میگیرد .در این نظام مذاکرات اولیه نیـز محتـرم شـمرده شـده بـه
نحوی که حتی اگر شخص مذاکرهکننده و یا حتی بانک از همکـاری در آینـده پشـیمان
شود ،اصل رازداری و امانتداری باید توسط بانک رعایت شود.
 .1مدیب ،میاله و می محرزی« ،السریۀ المصرفیۀ فی التشریع السوری» ،مجلۀ جامعۀ دمش للعلـوم االقتصـادیۀ و
القانونیۀ ،المجلد  ،27العدد األول ،2011 ،ص.25 .
 .2العجمی ،منا سعد ،منبع پیشین ،ص.97 .
 .3همان ،ص.98 .

4. Swiss Federal Law on Banks and Savings Banks
5. Aubert, Maurice, p. 275.
6. Ibid, p. 276.

 .7متعهدان به رازداری بانکی
افرادی که از طرف بانک اقداماتی انجام میدهند و یا بـرای بانـک کـار مـیکننـد،
مسئول مستقیم حفاظت از اسرار بانکی هستند .دسترسی مدیران و کارکنان بانـک بایـد
محدود به اطالعاتی باشد که برای پیشبرد اهداف بانک مورد نیاز است و قـرار دادن ایـن
اطالعات در دسترس افراد درون یا بیرون سازمان که ارتبـاطی بـا آن ندارنـد ،غیرمجـاز
است .یک اصل کلی وجود دارد که کل دستگاه بانک به عنـوان شـخص حقـوقی بایـد از
اطالعات اشخاص حفاظت کند ،اما هر کس به هر میزان کـه از اسـرار مشـتریان مطلـع
بوده است وظیفه حفن آنها را دارد .با این حال اگر به نحوی دیگر نیز از اسرار مشـتریان
مطلع شد ،باز به عنوان بخشی از دستگاه بانکی ح افشـا نـدارد 1.در یـک جمـعبنـدی
متعهدان به رازداری به دو دسته تقسیم میشوند:

7ـ .1مطلعان داخل در دستگاه اداری بانک

7ـ .2مطلعان خارج از دستگاه اداری بانک
این گروه شامل هر شخصی است که به واسطه قانون یا قرارداد با بانک در ارتبـاط
شغلی قرار گرفته و به نحوی اطالعات بانکی در اختیارش قرار میگیرد ماننـد بازرسـان،
حسابداران ،متخصصان حرفهای ،سایر بانکهایی که به نحوی از اطالعـات بانـک حاضـر
مطلع میشوند و سازمانهایی که مطاب با دسـتورات قـانونی حـ درخواسـت اسـتعالم
اطالعات از بانک را دارند .مطاب مـاده  47قـانون بانـک داری فـدرال سـوییس چنانچـه
مدیران ،کارکنان ،مـدیر تصـفیه ،ارزیـاب ،نـاظر کمیسـیون بـانکی یـا اعضـای م سسـه
 .1العجمی ،منا سعد ،منبع پیشین ،ص.54 .
 .2خاوری ،محمودرضا ،حقوق بانکی ،تهران ،م سسه بانکداری بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران،1382 ،
صص 13 .به بعد.
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مدیر عامل ،اعضای هیأت مدیره ،اعضای مجمع عمـومی ،کارمنـدان ،مسـتخدمان،
کارگران و هر کس که جزئی از بدنه بانک محسوب و به نسبت وظیفه حرفـهای خـود از
اطالعات بانکی مشتریان به صـورت عـام و یـا خـاص آگـاه مـیشـود ،ملـزم بـه رعایـت
محرمانگی بانکی است 2.قانون فرانسه نیز اشخاصی را که به هر نحو در اداره یا نظارت بر
بانکها مشارکت دارند ،متعهد به حفن اسرار شناخته است و هر عضو هیـأت مـدیره یـا
هیأت نظارت و هر شخصی که به هر نحو در مدیریت م سسه اعتباری مشارکت دارد یـا
در چنین م سسهای کار میکند را متعهد به حفن اسـرار حرفـهای و مشـمول مقـررات
کیفری نقض رازداری معرفی میکند.
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حسابرسی یا کارکنان آن ،سرّی را که در اختیار آنان قرار گرفته و یـا بـه واسـطه عمـل
خود ،یا رابطه کارمندی به آن آگاهی یافتهاند افشا کنند و همین طور هرکس دیگـری را
تحریک کرده تا تعهد حرفهای حفن اسرار را نقض کنند و یا از روی غفلت چنین عملـی
را مرتکب شده باشد ،به مجازات مقرر محکوم میشود.
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نخست باید گفت کسانی که بدهیهای بانکی خـود را پرداخـت نکـردهانـد و همچنـین
تجار ورشکسته مورد حمایت قوانین محرمانگی بانکی قرار نمیگیرنـد 1.هنگـامی کـه مـدیون
بودن شخصی توسط دادگاه محرز شود ،بانکهـا موظفنـد اطالعـات میـزان دارایـی وی را در
اختیار دادگاه قرار دهند .ماده  434قانون تجارت نیز در خصوص صورتبرداری از اموال تـاجر
ورشکسته و افشای اطالعات مالی مشتری ورشکسته توسـط مـدیر تصـفیه منصـوب دادگـاه
مقرر داشته است که مدیر تصفیه میتواند برای جمعآوری صورت دارایی ورشکسـته از بانـک
تقاضای دسترسی به اطالعات او را داشته باشد ،اما طلبکاران وی حـ هـی گونـه اطالعـی از
حسابهای مالی او را نخواهند داشت ،مگر پس از کسب مجوز از دادگاه .دولت نیز نمـیتوانـد
بدون حکم قانونی یا قضایی بـه اطالعـات مـالی مشـتریان بانـکهـای خصوصـی یـا دولتـی
دسترسی داشته باشد .در نظام حقوقی سوییس ،در اختیار قرار دادن اطالعات بانکی بـه طـور
مستقیم به مقامات مالیاتی ممنو است اما اگر حکم قضایی خاص وجود داشـته باشـد بانـک
به استناد رمی دادگاه دست به چنین کاری میزند 2.در ایـن خصـوص اصـوالً احکـام قضـایی
شامل تقلب مالیاتی میشوند و نه فرار مالیـاتی 3.در کشـورهایی کـه ورثـه قـائممقـام متـوفی
محسوب میشوند ،ح دسترسی به حساب و اطالعات متوفی را نیز خواهـد داشـت .در ایـن
حالت وظیفه محرمانگی بانکی صرفاً وظیفهای قائم به شخص نیسـت ،بلکـه ایـن تعهـدات در
برابر ورثه نیز پابرجاست 4.در حقوق سوییس ایـن وظیفـه تنهـا در خصـوص اطالعـات مـالی
متوفی و آنچه ورثه به ارث میبرد ،رعایت میشود .اما در قبال اطالعات شخصی صـرف حتـی
به رغم درخواست ورثه نیز رازداری ادامه خواهد یافت 5.وکال نیـز جـزء کسـانی هسـتند کـه
میتوانند به اطالعات بانکی صاحب حساب دسترسی پیدا کننـد 6.البتـه اگـر اعطـای وکالـت
برای دسترسی به حسابهای بانکی برای پس از فوت صادر شده باشد .این دسترسی با پایـان
 .1تاجالدین ،میاده صالحالدین ،منبع پیشین ،ص.261 .

2. Chaikin, David, "Adapting the Qualifications to the Banker’s Common Law Duty of
Confidentiality to Fight Transnational Crime", Sedney Law Review, Vol. 33, 2011, p. 270.
3. Ibid.

 .4تاجالدین ،میاده صالحالدین ،منبع پیشین ،ص.264 .
 .6العجمی ،منا سعد ،منبع پیشین ، ،ص.58 .

5. Guex, Sébastien, Op.cit, p. 240 .

اعطای نیابت و وکالت پایان میپذیرد .دسترسی به اطالعـات حسـابهـای افـراد صـغیر نیـز
توسط ولی و قیم او تا رسیدن به سن بلوغ امکانپذیر است.

 .9استثناهای حفاظت از اطالعات بانکی

 .1احمدیان ،اسداهلل ،قواعد و احکام حفاظت و اطالعات ،تهران ،زمزم هدایت ،1389 ،ص.79 .
 .2قماشی ،سعید« ،بررسی جرم افشای اسرار حرفهای» ،دادرسی ،شماره  ،1385 ،58ص.5 .
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مسئولیت بانک به حفن اسرار بانکی در هی نظام حقوقی مطل نیست و متناسب
با نظم اجتماعی و منافع حاکمیتی به حکـم قـانون بـا درجـات متفـاوت و متغیـر قابـل
تخصیص است .در قوانین ما نیز حرمت افشاى اسرار دیگـران تـا آنجاسـت کـه در مقـام
تعارض و تقابل با مصالح جامعه و حاکمیت اسالمى نباشد و با استناد به باب تزاحم اهـم
و مهم و ترجیح اهم افشاى اسرار در این هنگام نه تنها جایز بلکه واجب مىگردد 1.اصـل
 40قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیـز حقـوق فـردی و اجتمـاعی را بـه صـورت
مطل و بدون حد و حصر به رسمیت نشناخته و استفاده از حقوق شخصـی را تـا جـایی
محترم می شمارد که به حقوق و منافع دیگران و جامعه آسیبی نرساند .با این حال بایـد
سعى شود تا در این راه حرمت افراد حفن شده و در افشاى اسرار نیـز نهایـت مواظبـت،
خویشتندارى و دوراندیشى رعایت گردد تا منجر به نتیجه معکوس نشود و زمینه سـلب
اطمینان عمومى و خدشهدار شدن امنیت فراهم نگردد .مـاده  648ق.م.ا مصـوب 1375
تنها ماده قانونی است که به این امر تصریح کرده و استثنائات حفن اسرار را بـه تصـریح
قوانین خاص محول نموده است .البته در موجهترین تفسیر از این ماده آمـده اسـت کـه
تنها کسانی مجاز به افشای سر هستند که نوعی تکلیف قانونی بر عهده آنان نهـاده شـده
و قانون گذار تصریح به افشا کرده باشد .لذا حتی اگر تخلفی صورت گرفتـه باشـد ،بانـک
خارج از قلمرو موارد قانونی مجاز بـه افشـا نیسـت 2.بـه عنـوان مثـال وجـود بـدهکاری
گسترده به بانک بدون طی مراحل قضایی و حکم دادگاه مجـوزی بـرای افشـای اسـامی
ایجاد نخواهد کرد .در غیر این صورت بانک تحت شمول عموم ماده قرار گرفته و مسئول
خواهد بود .با تمام تالشی که در حقوق ایـران بـرای شـفافیت اطالعـات صـورت گرفتـه
است ،به استناد این ماده از قانون میتوان گفت که نظام حقوقی مـا رازداری حرفـهای را
یک اصل تلقی کرده و به صرف حکم و تصریح قـانونی اجـازه افشـای هرگونـه اطالعـات
شغلی را میدهد .نگـاهی بـه قـوانین و دسـتورالعملهـای خـاص اجـازه افشـا در قبـال
درخواست استعالم سازمانهایی چون سازمان امور مالیاتی کشور ،سازمان بازرسـی کـل
کشور ،دیوان محاسبات کشور ،وزارت اطالعات ،تعزیـرات حکـومتی ،کارشـناس رسـمی
دادگستری ،بازرسان اعزامی اداره نظارت بر بانکها و سایر بانکها با شرایط مقرر تصریح
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شده ،داده شده است .در ادامه به موارد عام که بانک در قبال سایر اشخاص و نهـادهـای
قانونی ملزم به ارائه اطالعات تصریح شده میباشند ،میپردازیم.
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9ـ .1رضایت ذینفع
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نخستین موردی که افشای اطالعات را مجاز می کند ،رضایت صاحبان راز اسـت.
ح شخص بر اطالعات و اسرار زندگی اش درجه ضعیفی از مالکیت به حساب میآید.
با توجه به اینکه فرد ح همه گونه دخل و تصرف در اموال خود را دارد ،مشتری نیـز
میتو اند با اعراض از ح خود بر سرّی بودن اطالعات بـانکی اش جـواز انتشـار آنهـا را
بدهد 1.چنین اجازهای هم می تواند مطل و شامل کلیه اطالعـات و نسـبت بـه عمـوم
باشد و هم می تواند محدود و شامل بخشی از اطالعات و نسبت به افراد خاصـی باشـد.
بانک تنها باید در محدوده رضایت وی ا قدام نماید وگرنه مسـئول خواهـد بـود .قواعـد
عمومی اعالم رضایت مشتری را تنها به صورت واقعی و ارادی پذیرفته است .در همین
زمینه یک رمی از دادگاهی در سوییس اعالم کرد در صورتی کـه یـک دادگـاه دارنـده
حساب را وادار به صرف نظر کردن از اسرار بانکی کند ،در اینکـه آیـا دادگـاه سـوییس
می تواند چنین اسقاط حقی را به عنوان یک عمل ارادی مورد توجه قـرار دهـد یـا نـه
شک وجود دارد 2.در اتریش ،این اجازه می تواند به صورت کتبی و یا شـفاهی صـورت
گیرد .در انگلستان عالوه بر اجازه صریح ،رضایت مشتری در خصوص افشای اسـرارش
حتی می تواند به صورت ضمنی نیز صورت گیرد .این در حالی است که مطاب با مـاده
 3قانون محرمانگی بانکی لبنان مصوب  31956هویت دارنـدگان حسـابهـای سـپرده
بانکی تنها با اجازه کتبی آنها قابل انتشار و افشا است .در ایران نیز مطـاب بـا مصـوبه
جلسه  1140مورخ  1391/03/02شـورای پـول و اعتبـار بـرای در اختیـار قـراردادن
اطالعات مربوط به سابقه چک برگشتی مشتری به دیگران از طریـ سـامانه اسـتعالم
همگانی ،به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حسـاب ،اخـذ اجـازه از دارنـدگان
حساب جاری اشخاص الزم است.

9ـ .2اجرای آرای قضایی
به موجب تصویبنامه مورخ  1386/01/26هیأت وزیـران ،حسـابهـای خصوصـی
افراد در بانکها جزء حقوق ملت مندرج در قانون اساسی است و بانکها به عنوان وکیـل
یا امین مشتریان موظفند هرگونه اطالعات در این زمینه را عالوه بر درخواسـت صـاحب
 .1لفته ،نصیرصبار و ذکری محمدحسین الیاسین ،منبع پیشین ،ص.10.
2. Chaikin, David. Op.cit, p. 275.
3. Law of September 3, 1956 On Banking Secrecy

9ـ .3دعاوی میان بانک و مشتریان
در دعاوی حقوقی وظیفه ارائه دالیل بر عهده خواهان اسـت .در ایـن بـین ممکـن
است بانک برای اثبات ادعای خود در برابر مشتری اطالعـاتی را در اختیـار دادگـاه قـرار
دهد که از مصادی اسرار محرمانه بانکی محسوب شود .با توجه بـه ایـن کـه ایـن ارائـه
اطالعات نه به استناد حکم قضایی و نه به دستور مستقیم دادگاه صورت میگیـرد ،ایـن
سئوال مطرح می شود که آیا بانک ح دارد چنین اقدامی را انجام دهد یا خیر .بـه نظـر
می رسد که به موجب قسمتی از اصل ح دفا برای طرفین دعوا که یکی از نتایج اصـل
تناظر در دادرسی است ،هر یک از اصحاب دعوی باید امکان و فرصت طرح ادعـا ،ادلـه و
 .1حسابهای خصوصی افراد در بانکها جزء حقوق ملت ،مندرج در فصل سوم ق.ا جمهـوری اسـالمی ایـران بـه
ویژه اصل  22آن میباشد و بانک ها به عنوان وکیل یا امین مشتریان موظفند هر گونه اطالعات در این زمینه
را جز در مواردی که قانونگذار ترتیب خاص دیگری برای ارائه اطالعات راجع به حسابهای خصوصـی افـراد
در بانکها معین نموده باشد ،فقط با درخواست صاحب حساب یا بر اساس استعالم و یا حکم قضـایی دادگـاه
صالح ذیربط ارائه نمایند.
 .2مواد  212،213و  225قانون آیین دادرسی مدنی و ماده  44قانون دیوان عدالت اداری.
 .3اداره آموزش و مدیریت بانک ملی ایران ،حقوق بانکی ،جلـدهای  1و  ،2تهـران ،انتشـارات بانـک ملـی ایـران،
 ،1386ص.52 .
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حساب فقط با حکم قضایی دادگاه صالح ارائه نماینـد 1.مـاده  16طـرح اداره بانـکهـای
دولتی که در سال  82در کمیسیون اقتصادی مجلـس مطـرح شـد نیـز افشـای حسـاب
بانکی و اسرار و اطالعات مشتریان بـه جـز مـواردی کـه مراجـع صـالح قضـایی تعیـین
مینمایند را ممنو دانسته و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی قرار داده است .لـذا کلیـه
افراد جامعه و کلیه بانکها اعم از خصوصی و دولتی موظف به اجرای مفاد احکام قضایی
قطعی هستند .البته این الزام برای نهادهای عمومی و دولتی منسجمتر و استنکاف از آن
دارای تبعات انتظامی و کیفری شدیدتر است .بر همین اساس موادی از قوانین دادرسـی
نیز سازمانهای دولتی و خدمات عمومی را ملزم مینماید 2تا در جهت تکمیل تحقیقات
قضایی اطالعات الزم را به محاکم قضایی یا غیرقضایی ارائه دهند .موضو این مواد ارائـه
همه اسناد و اطالعات است لذا هر نو سند عادی یا رسمی که بـه صـورت مسـتقیم بـه
امور بانکی هم ارتباط نداشته باشـد و مـورد نیـاز دادگـاه باشـد بایـد در اختیـار دادگـاه
قرارگیرد .مخاطبین این مواد قانونی ادارات و شرکتهای دولتی و عمومی است بنـابراین
تنها بانکهای دولتی هم با چنین الزامی روبرو هستند اما بانکهـای خصوصـی نـه تنهـا
میتوانند بلکه موظفند با استناد به اصل رازداری بـانکی از صـرف درخواسـت دادگـاههـا
3
مبنی بر ارائه اطالعات و اسناد بدون صدور حکم قطعی قضایی خودداری کنند.
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استدالل های خویش را داشته باشد .دادگاه عالی انتظـامی قضـات نیـز در حکـم شـماره
 4342ـ  1327/5/22از این اصل به عنوان یکی از اصول اساسی و عناصر اصـلی عمـوم
دعاوی یاد میکند 1.بانک نیز به عنوان یـک شـخص حقـوقی از کلیـه حقـوق اشـخاص
حقیقی برخوردار است .بنابراین در مقام دفا از ادعاهای خود میتواند هر گونه اسـناد و
اطالعاتی را به دادگاه تسلیم کند مشروط بر این که اطالعات ارائهشده مربوط به دعـوی
جاری و م ثر در اثبات ادعای بانک باشد.
خروج از دایره رازداری در دعاوی میان بانک و مشتری عالوه بر الزامـات حقـوقی،
مطاب با یک معیار اجتماعی نیز صورت میگیرد .مطاب با یک اصـل اجتمـاعی ،اگـر در
امور شخصی رازی به شکلی باشد که موجبات تضیی و ظلم و ستم به دیگری را فـراهم
2
آورد ،مجاز به افشا است .آموزههای دینی نیز آن را مجاز دانسته است.
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اصول  46و  47و  49ق.ا و همچنین ماده  662ق.م.ا مصـوب  1375و مـواد  36و
 47و  286قانون مجازات اسالمی مصوب  1392همگی به مسأله پولشویی و ثروتهای
نامشرو اشاره دارند 3.م سسههای مالی موظفند بر حسب دستورالعملهای مربوطـه در
این قوانین و قانون مبارزه با پولشـویی مصـوب  1386بـه شناسـایی مشـتریان خـود و
ذی نفع واقعی معامالت بپردازند و پس از احراز هویت وی و در نظر گـرفتن اساسـنامه و
سرمایه آن ،تمام معامالت او را با دقت زیر نظر گرفته و هرگونه معامالت یا نقل و انتقال
وجوه را که با توجه به سرمایه و فعالیتهای وی و عوامل مذکور در دسـتورالعملهـا بـه
نظر مشکوک میرسد ،به مقامات ذیصالح گزارش دهنـد 4.در ایـن راه بـه ناچـار اصـل
رازداری بانکی مخدوش خواهد شد .البته در این قانون باید مشـخص شـود کـه شـورای
مبارزه با پولشویی تا چه اندازه میتواند در حریم خصوصی و اسرار بانکی افـراد دخالـت
کنــد .زیــرا تعیــین چــارچوب مشــخص قــانونی در خصــوص ایــن دخالــتهــا مــانع از
5
خودسریهای دولت و فرار سرمایهها به خارج از کشور خواهد شد.
 .1شاهچراغ ،سیدحسین« ،معیارهای تمیز اصول دادرسی از تشریفات در رسیدگیهای حقوقی» ،تعـالی حقـوق،
سال دوم ،شماره  ،1389 ،7ص.19 .
 .2آیات  283و  159سوره بقره به وجوب افشای اسـرار پرخطـر اختصـاص دارد .همچنـین جـواز افشـای اسـرار
دیگری ،در مواقع دادخواهی از بارزترین دالیل افشای اسرار دیگری در آیات الهی است (آیه  48نساء).
 .3غالمی ،علی و سید محمدعلی پوربخش« ،مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بینالمللـی» ،مطالعـات
اقتصاد اسالمی ،سال چهارم ،شماره اول ،1390 ،ص.144 .
 .4پورقهرمانی ،بابک« ،پولشویی و الیحه مبارزه با جرم پولشویی» ،رواق اندیشه ،شماره  ،1382 ،21ص.90 .
 .5شایگان ،فرهاد« ،آشنایی با مفهوم پولشویی در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی ایـران» ،کـانون وکـال ،شـماره
 ،1389 ،210ص.189 .

9ـ .5الزام به افشا در خصوص جلوگیری از فرار مالیاتی

 .10مسئولیت بانک در قبال افشای اطالعات مشتری
اگر تعهد بانک به رازداری در قبال مشتریان خود مبتنی بر یک قرارداد باشـد ،بـه
استناد اصل نسبی بودن قراردادها آثار عقد صرفاً بر طرفین عقد بار شده و آنهـا مسـئول
اجرا و یا تخلف از تعهدات قرارداد هستند .در این بین تفاوتی میان بانکهای خصوصی و
دولتی نیست .مشتری میتواند به استناد تعهدات قراردادی به صورت مستقیم بـه بانـک
مراجعه کرده و مطالبه خسارت نماید .بانک نیز پس از پرداخت ح مشتری میتواند بـا
 .1رستمی ،ولی« ،حقوق م دیان مالیاتی» ،فصلنامه حقوق ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشـگاه تهـران ،دوره
 ،39شماره  ،1388 ،1ص.110 .
 .2همان ،ص.116 .
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یکی از ارکان ضعف سیستم مالیاتی کشـور مـی توانـد عـدم شـناخت م دیـان و
مستند نبودن میزان درآمد آنها باشد که موجب فرارهای مالیـاتی در سـطحی وسـیع
شده است .اصالح این روند نیازمند وضع قوانین خـاص در خصـوص کسـب اطالعـات
مالی افراد از بانک ها با هدف شناسایی کامل درآمدهای م دیان مالیاتی است 1.در ماده
 231قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1366عنوان شده اسـت کـه در مـواردی کـه
مأموران تشخیص کتباً از وزارتخانه ها ،م سسات دولتی و عمومی غیردولتی ،اطالعـات
و اسناد الزم را در زمینه فعالیت و معامالت و درآمد م دی بخواهنـد ،مراجـع مـذکور
مکلفند هرگونه اطالعات الزم را در اختیار آنان قرار دهند ،مگر اینکه مخـالف مصـالح
مملکتی باشد .اما تبصره همین ماده در مورد بانک ها ،وزارت امور اقتصادی و دارایی را
نهاد قانونی در قبال مطالبه اسـناد و اطالعـات مربـوط بـه درآمـد مـ دی و از طریـ
دادستان کل کشور معرفی کرده است .بنابراین ضرورت وجود حکم دادستانی کـه بـه
نوعی حکم قضایی محسوب می شود ،مطاب و همسو با قواعـد عـام راجـع بـه افشـای
اطالعات بوده و درخواست های خارج از این روند غیرقانونی محسوب میشود .ماده 30
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  1387که به مدت  5سال بـه اجـرای آزمایشـی
گذاشته شـد نیـز کلیـه بانـکهـا ،م سسـات و تعـاونی هـای اعتبـاری ،صـندوق هـای
قرض الحسنه و صندوق تعاون را مکلف نموده اسـت تـا صـرفاً اطالعـات و اسـناد الزم
مربوط به درآمد م دیان که در امر تشخیص و وصول مالیـات بـر ارزش افـزوده (و نـه
بیشتر) را که مورد استفاده است ،حسب درخواست رئیس کل سـازمان امـور مالیـاتی
کشور به سازمان مزبور اعالم نمایند .این ماده م سسات مذکور را در صورت عدم ارائه
2
اطالعات مسئول جبران زیان وارده به دولت دانسته است.
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اثبات تقصیرِ فردی مدیر یا کارمندِ افشاکننده به او مراجعه کرده و آنچه کـه پرداختـه از
او مطالبه نماید .او می تواند به صـورت مسـتقیم فـرد خـاطی را نیـز خوانـده قـرارداده و
خسارت را از او بخواهد و بانک و کارمند افشاکننده متضامناً مسئول شناخته مـیشـوند،
بانک از باب مسئولیت قراردادی و کارمند از باب ضمان قهری مسئول خواهد بود .اما اگر
میان بانک و صاحب راز قراردادی وجود نداشته باشد ،همانند اینکه بانک از اسرار شریک
مشتری خود و یا مشتریان سایر بانکها در حین رابطه با طرف قراردادِ خود اطال پیـدا
کرده باشد ،همچنان ملزم به رازداری است ،وگرنه مسئول خواهد بود .نمـیتـوان چنـین
مسئولیتی را یک مسئولیت قراردادی دانست ،زیرا هی قراردادی میـان بانـک و شـخص
ثالص وجود ندارد .بنابراین مسئولیت بانک در اینجا یک مسئولیت غیرقراردادی بـر پایـه
تقصیر است و الزام به جبران خسارت یک تکلیف عمومی شناخته میشود .در این فرض
میان بانکهای دولتی به عنوان بخشی از بدنه دولت و بانکهای خصوصی اندکی تفـاوت
قانونی وجود دارد .مطاب مواد قانون مسئولیت مـدنی ،مسـئولیت بانـکهـای خصوصـی
مسئولیتی مبتنی بر تقصیر به عنوان یک شخصیت مستقل است .در استناد بـه مـاده 1
قانون مسئولیت مدنی تقصیر سازمانی ،مدیریتی ،اداری و مسئولیت حقیقی بانک مدنظر
است ،به نحوی که خطای تصمیم گیری نهاد مدیریتی بانک به عنوان نماینـدگان افعـالی
شخص حقوقی را مد نظر دارد و در ماده  12قانون مسئولیت مدنی به منظور حمایـت از
زیان دیده فرض تقصیر و فرض بی احتیاطی بر بانکها تحمیل میشود .اما در هر دو مورد
مسئولیت خاطی اصلی به استناد ماده 1قانون مسئولیت مدنی هنوز پابرجاست و از ایـن
حیص بانک میتواند به مدیر تصمیم گیرنده و یـا کارمنـد مقصـر مراجعـه نمایـد .امـا در
خصوص بانک های دولتی ،حکم قانون متفاوت است .گرچه شخصیت حقوقی بانـکهـای
دولتی مستقل از دولت بوده و بانکها مستقالً مسـئول انجـام تعهـدات خـود هسـتند و
مطاب با رمی وحدت رویه شماره  39532مـورخ  1361/4/16دعـاوی بانـکهـا دعـوی
دولتی محسوب نمیشود ،همچنین تشکیالت اداری و داخلی بانکها تابع قوانین خـاص
خود بوده و مشمول ضوابط مربوط به شرکتهای دولتی نیست .با این حـال بانـکهـای
مورد بحص ما جزء م سسات حقوقی عمومی محسوب شده و بخشی از بدنه دولت اسـت.
لذا مسئولیت دولت ناشی از فعل دیگری (کارمندان) در این خصوص بـا بخـش خصوصـی
متفاوت است .بنابراین بانکهای دولتی در خصوص کارمندان صرفاً طب شـرایط مـاده 11
قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسـارت توسـط کارمنـدان ناشـی از نقـص
وسایل اداره اقدام به پذیرش مسئولیت نموده است که از این حیص در نظام حقـوقی مـا،
خالء قانونی وجود دارد .اما در صورتی که به دلیل خطای تصـمیمگیـری و مـدیریتی در
بانکها ،اطالعات مالی اشخاص منتشر شود میتوان بانک را جـدا از شخصـیت حقـوقی

مدیرانش به استناد ماده  1قانون مسئولیت مدنی مورد م اخـذه مسـتقیم قـرار داد .امـا
میتوان با استناد به بند ج مـاده  35قـانون پـولی و بـانکی کشـور کلیـه خسـارات را از
بانکهای دولتی نیز مطالبه نمود.
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حقوق ایران مکتب مطل گرایی را مبنایی برای رازداری حرفهای قرار داده و در کنـار
اخالق حسنه ،حریم خصوصی را نیز محترم شمرده است .یکی از شروط ضمنی عرفی و یـا
بنایی را باید منبع رازداری و رابطه متعهدانه میان بانک و مشتری دانست و در صورتی کـه
چنین رابطهای موجود نباشد این الزام ناشی از قانون خواهد بود .بـا توجـه بـه ضـروریات و
نیازهای اجتماعی و به خصوص مقابله با فعالیتهای مجرمانه از قبیل قاچـاق مـواد مخـدر،
تروریســم ،پــولشــویی ،فــرار از مالیــات و غیــره ،رازداری بــیگمــان نســبی اســت و دارای
استثنائاتی است .از این رو به حکم قانون ،مراجـع قضـایی ،دعـوای بـین بانـک و مشـتری،
مبارزه با پول شویی ،تبادل اطالعات بین بانکها و مانند آن ،بـرای اجـرای الـزام قـانونی یـا
تسهیل انجام وظایف ناشـی از قـانون و همـین طـور وظـایف نظـارتی مبـارزه بـا جـرایم و
پولشویی ،این تعهد برداشته میشود .تحدید سیستم محرمانگی بـانکی و مخـدوش شـدن
حریم خصوصی بانکی افراد صرفاً باید در حدود حفن مصالح اجتمـاعی و مملکتـی صـورت
گیرد .در نتیجه باید با وضع قوانین صریح و شفاف ،از افشای افسارگسیخته اطالعات مـالی
و شخصی افراد جلوگیری نمود .استعالم اطالعات نیز باید به صورت موردی صـورت گیـرد،
زیرا استعالم اطالعات بانکی مشتریان به صورت کلی یا گروهی در عمل منتهـی بـه نقـض
تعهد عام بانـکهـا در قبـال مشـتریان مبنـی بـر رازداری بـانکی و از بـین رفـتن اعتمـاد
سرمایهگذاران خواهد شد.
بیگمان افشای اطالعات مربوط به مشتری ،خسارات جبرانناپذیری را به وی وارد
میسازد .از این رو در صورتی که اطالعات مربوط به مشتری به صورت غیرقانونی توسط
بانک افشا شود ،وی میتواند دعوایی برای جبران خسارات وارده متضـامناً علیـه بانـک و
فرد افشاکننده طرح کند .مسئولیت بانک از این حیص یک مسئولیت قـراردادی اسـت و
افشاکننده از باب ضمان قهری مسئول شناخته میشود .اما اگر قراردادی در میان نباشد
و مسئولیت خارج از قرارداد حادث گردد ،بسته به دولتی یا خصوصی بودن بانکها ،با در
نظر گـرفتن مـاده  35ق.پ.ب.ک و مـواد  11و  12قـانون مسـئولیت مـدنی روشهـای
جبران نیز متفاوت است .همچنین نقض تعهدات محرمانه توسـط یـک بانـک بـه منزلـه
نقض قرارداد و یا تعهدات ناشی از قانون است که مشتری ح تقاضای فسخ فوری روابط
معامالتی با بانک و به ادعای خسـارت وارده را دارد .لـذا قـانونگـذار نـه تنهـا در بحـص
وجودی ،بلکه در خصوص آثار و مسئولیتها نیز باید ورود داشـته باشـد و بـا توجـه بـه
اهمیت موضو در کنار پرداختن به ضمانت اجراهای کیفری و انضباطی به بیان ضـمانت
اجراهای مدنی نیز در قبال افشای اطالعات بانکی بپردازد و این گونه ضمانتاجراها را به
قواعد عام مدنی و تجاری نسپارد.
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