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چکیده
یکی از مسائل مهم در بانکداري الکترونیک این است که در صورت بروز اختالف بین بانک و 

، بار اثبات دعوي بر عهده چه کسی است. در حالی که نظام سنتی ادله اثبات دعوي، مشتري
اي هستند هاي بانکداري الکترونیک به گونهدهد، واقعیتبار اثبات را بر دوش مدعی قرار می

نمایند. این مقاله در پی اثبات این امـر اسـت کـه    که استفاده از این نظام سنتی را دشوار می
کند از یک سو بار اثبات دعوي در بانکداري الکترونیک بر عهده بانـک قـرار   میعدالت اقتضا
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. مقدمه1
یکی از مسائل مهم در حقوق بانکداري الکترونیک این است که در صورت بروز اختالف بـین  

چـه کسـی اسـت. مسـأله مهـم دیگـر، مسـأله        بـر عهـده  1بانک و مشتري، بار اثبات دعوي
مسئولیت مدنی در بانکداري الکترونیک است و به طـور خـاص، ایـن مسـأله کـه مسـئولیت       
مدنی بانک در بانکداري الکترونیک، مبتنی بر خطاست یـا مبتنـی بـر خطـر، داراي اهمیـت      

صـادي، زیـرا   باشد. مسائل مذکور هم از نظر حقوقی اهمیت دارند و هم از نظر اقتاساسی می
باشند. بانکداري ها به طور جدي متأثر از این گونه مسائل حقوقی میهاي بانکهزینه فعالیت

جدیـدي را بـراي مشـتریان ایجـاد     هـا و مخـاطرات  الکترونیک و اینترنتی از یک سو ریسک
گذار باید در مقابل آنها از مشتریان حمایت نماید. از سوي دیگـر، صـنعتی  نماید که قانونمی

نوپاست که براي رشد و گسترش آن نیاز به حمایت از فعاالن این صـنعت وجـود دارد. ایـن    
مالحظات متزاحم و متعارض در رابطه با این گونه بانکداري، تدوین قواعـدي پیچیـده بـراي    

نمـودن بـار اثبـات دعـوي در     نماید. در ایـن مقالـه بـه مسـأله معکـوس     آن را نیز ایجاب می
پرداخته شده است که هر چند در ادبیات حقـوقی ایـران سـابقه طـرح     بانکداري الکترونیک 

یافته رویه قضایی خاصی در مورد آن شکل گرفته است. ندارد اما در کشورهاي توسعه
کند در بانکداري الکترونیک، بار فرضیه این مقاله عبارت است از اینکه عدالت اقتضا می

واردي کـه مشـتري، مـدعی و بانـک     اثبات دعوي معکوس باشد، بـه ایـن نحـو کـه در مـ     
علیه است، بار اثبات دلیل بر عهده بانک باشد و مشتري نیازي به ارائه دلیل نداشته مدعی

باشــد. بــراي کاســتن از آثــار ســوئی کــه ممکــن اســت از ایــن قاعــده ناشــی شــود، بایــد 
مسئولیت مدنی مطلق بانک در بانکـداري الکترونیـک، بـه میـزان خاصـی محـدود شـود.        

الً مسئولیت بانک تا میزان یکصد میلیون ریال مطلـق باشـد و مـدعی نیـازي بـه ارائـه       مث
دلیل نداشـته باشـد و در مقابـل، بانـک در صـورتی مسـئولیت نداشـته باشـد کـه اثبـات           
کنــد تکــالیف خــود را بــه درســتی انجــام داده اســت. بــراي مبــالغ بیشــتر از آن، بانــک  

رونـد. اسـتفاده از عبـارت بـار     رات بار اثبات دلیل و بار اثبات دعوي هر دو در متون حقوقی به کار میعبا-1
نفسه مثبت اسـت و نیـازي بـه اثبـات آن     رسد که دلیل فیتر به نظر میاثبات دعوي از آن جهت صحیح

شود.کند و خود اثبات نمیوجود ندارد. در حقیقت دلیل، دعوي را اثبات می
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ري بتواند قصور بانک در ایفـاي وظـایف خـود را    در صورتی مسئولیت داشته باشد که مشت
اثبات نماید.

در بخش بعدي مقاله به بررسی نظام سنتی ادله اثبات دعوي که بـار اثبـات را بـر عهـده     
نمـودن بـار   پردازیم و در بخش سوم به بررسـی معکـوس  هاي آن مینهد و کاستیمدعی می

ن خواهیم پرداخت. هاي آاثبات دعوي در بانکداري الکترونیک و محدودیت

هـاي آن در رابطـه بـا    . نظام سنتی ادله اثبات دعـوي و کاسـتی  2
بانکداري الکترونیک

نظام سنتی ادله اثبات دعوي مبتنی بر این قاعده است که ارائه دلیل براي اثبـات دعـوي بـر    
عهده مدعی است. خواه مدعی خواهان باشد و خواه خوانده. مدعی کسی است که مطلبی بر 

نماید. با این حال این قاعده مطلـق نیسـت و در مـوارد    اصل یا خالف ظاهر را ادعا میخالف
خاص استثنائاتی براي آن وجود دارد.  

قاعده مزبور، مبتنی بر یک سري مفروضات اساسی است: نخست فرض بر این اسـت کـه   
ف ایـن امـر   دهند و کسی که مدعی خالها تکالیف قانونی یا قراردادي خود را انجام میانسان

است، باید از عهده اثبات آن برآید. دوم اینکه اگر خالف این قاعده را بپـذیریم، یعنـی گفتـه    
علیه باید دلیـل بیـاورد و مـدعی مکلـف بـه ارائـه دلیـل        شود اصل بر این است که مدعیمی

ایم. سوم اینکه بـراي  نیست، راه را براي طرح دعاوي واهی اشخاص علیه یکدیگر هموار کرده
آوردن بـراي امـر وجـودي    توان دلیل آورد و اساسـاً دلیـل  امر عدمی در بسیاري از موارد نمی

تر از دلیل آوردن براي امر عدمی است. به عنـوان مثـال اشـخاص بسـیار سـخت      بسیار ساده
اند، حال آنکه اگر شخصی مدعی باشد کـه شـخص   توانند اثبات کنند کاري را انجام ندادهمی

تواند آن را اثبات نمایـد. در  را انجام داده است، با سهولت بیشتري میدیگري فعل مشخصی 
هر حال قاعده مزبور در فقه اسالمی، حقوق ایران و حقـوق سـایر کشـورها پذیرفتـه شـده و      

گیرد.  مورد استناد قرار می
هر کسی مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند «دارد قانون مدنی مقرر می1257ماده 
علیه هر گاه در مقام دفاع، مدعی امري شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امـر بـر   و مدعی
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بر اساس این ماده، مدعی باید ادعـاي خـود را اثبـات کنـد و طـرف مقابـل او       ». عهده اوست
دانـان در ایـن مـورد عبـارتی     همین که ادعاي طرف مقابل را نفی کند، کافی اسـت. حقـوق  

». نافی را نفی کافی است«رند که مختصر و مفید به این شرح دا
بنابراین بار اثبات دعوي بر دوش مدعی است. حال پرسش این است که مدعی چه کسی 

هاي دو طـرف، تمیـز مـدعی و منکـر چنـدان سـاده نیسـت. در        در گیرودار و گفتگو«است. 
اد تشخیص مدعی باید به مفاد گفته او توجه داشت و سمت اصلی او را در دعواي اصلی از یـ 

گوید:  برد. مدعی کسی است که بر خالف ظاهر و اصل سخن می
د، چنـدان کـه   ندهاي از وقایع بیشتر رخ میدر مسائل اجتماعی و طبیعی، پاره-1

کند. خالف این سیر طبیعـی، امـري اسـت    گویی طبیعت امور، آن را ایجاب می
» مـدعی «کنـد استثنائی و خالف ظاهر. . . . کسی که وقوع استثناء را تأیید می

است و باید آن را ثابت کند.  
کند که هدف اساسـی آن  گذار براي فصل دعوي، اصولی ایجاد میگاه نیز قانون-2

رفع سرگردانی دادرس است نه کشف واقع مانند اصل برائـت کـه قـانون آیـین     
بنابراین اگر کسی مدعی ». اصل برائت است«گوید دادرسی مدنی درباره آن می

، 1387(کاتوزیــان، گــري باشـد، بایــد آن را اثبــات کنــد  حـق یــا دینــی بــر دی 
).340ـ41

در حقوق انگلستان دو اصل در رابطه با بار اثبات دعوي وجود دارد: اصل نخست این 
اي کند نه کسی که گزارهاي را تأیید میاست که بار اثبات بر دوش کسی است که گزاره

اي باید با شرایط و اوضاع ات در هر قضیهنماید. اصل دوم این است که بار اثبرا انکار می
اي که به بروز اختالف و دعوي منجـر شـده اسـت، همـاهنگی و تناسـب      و احوال قضیه

1داشته باشد.

کننده در رابطه با بار اثبـات دعـوي   سهولت اثبات دعوي و ارائه دلیل، یکی از امور تعیین
اهـان، یـک فـرش چینـی     خو2است. در قضـیه لـوژین بـر علیـه شـرکت قالیشـویی اسـتیم       

قیمت را براي شستن و تمیزکردن به شرکت خوانده فرستاده بود. خوانده از بازگرداندن گران
آن فرش خودداري نمود و ادعا کرد که آن فرش، دزدیده شده است. در قرارداد بین خواهان 

1- Allen, (2008), P 152.
2- levison V Patent Steam Carpet Cleaning Co



1391، تابستان 12شماره ـ بانکیهاي پولیپژوهش132

ه کرد. در آن شرط قید شـد و خوانده شرطی وجود داشت که مسئولیت خوانده را محدود می
پوند خواهد بود، در حـالی کـه ارزش واقعـی آن    44بود که مسئولیت خوانده نهایتاً تا میزان 

توانسـت بـه ایـن شـرط اسـتناد      پوند بود. با این حال، تنها در صورتی خوانده می900فرش 
نماید که مرتکب نقض اساسی قرارداد نشده باشد. در اینجا براي دادگاه این سؤال مطرح شد 

عهده خواهان است که اثبات نماید خوانـده مرتکـب نقـض اساسـی قـرارداد شـده       که آیا بر 
القاعده خواهان باید تقصیر خوانده را اثبات نماید و خوانده که مدعی عدم قصـور  علی1.است

خویش است تنها کافی است که ادعاي خواهان را نفی نمایـد امـا دادگـاه بـه نحـو دیگـري       
ن قضیه اظهار داشت خوانده باید اثبات نمایـد کـه مرتکـب    در ای2استدالل نمود. لرد دنینگ

داند که براي فرش، چـه اتفـاقی رخ   نقض اساسی مورد قرارداد نشده است، زیرا خواهان نمی
رود بداننـد کـه   اند، انتظار نمیداده است. از کسانی که فرش را براي شستشو به شرکتی داده

نیز در این قضـیه  3تی رخ داده است. قاضی اُربراي فرش مزبور در کارخانه شستشو چه اتفاقا
ضمن موافقت با تصمیم دادگاه اظهار داشـت کـه خوانـده از جهـت سـهولت ارائـه دلیـل در        

داند که بر سر مال مورد اختالف چه آمده است. لـذا بـار   موقعیت بهتري قرار دارد و بهتر می
ز در رویـه قضـایی   دیگـري نیـ  آراي مشابه4اثبات دعوي را نیز باید بر دوش خوانده گذاشت.

اند که در رابطه با بار اثبات دعوي، هیچ د و برخی از محاکم نتیجه گرفتهنانگلستان وجود دار
اي کـه وجـود   اي وجود ندارد و تنها قاعـده شدهتعیینناپذیر از پیشقاعده مشخص و تخطی

5.دارد، انصاف و توجه به شرایط خاص هر پرونده است

ین نظام سنتی ادله اثبات دعوي، در نظام بانکی و در رابطه بـین بانـک و   حال باید دید، ا
گذارد؟  نماید و چه آثاري بر جاي میمشتري چگونه عمل می

روسـت،  هایی روبـه سیستم سنتی ادله اثبات دعوي حتی در بانکداري سنتی نیز با چالش
در نظام بانکداري و در زیرا فرض اساسی قاعده سنتی، برابري طرفین است و برابري طرفین،

6نـاروا رابطه بین بانک و مشتري وجود ندارد. عالوه بر این، در برخی موارد بانک داراي تأثیر 

1- Allen, (2008), 157
2- Lord Denning MR
3- Orr LJ
4- Allen, (2008), P 158
5- Rustad v Great Northern Railway Co 122 Minn 453, 142 NW 727 (1913), opinion by Dibell J

quoted in Allen, P 158
6- Undue Influence
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گردد. با ایـن حـال،   مشتري خویش است و در چنین مواردي بار اثبات دعوي معکوس میبر
بـین بانـک و   شود. چون نـابرابري اطالعـات  ها در بانکداري الکترونیک بیشتر میاین کاستی

مشتري در شدیدترین شکل آن در بانکداري الکترونیک وجود دارد و مشـتري در مـوقعیتی   
قرار ندارد که بتواند ادله بانک را ارزیابی نماید و آنها را مورد چالش قرار دهد. 

تواند وجود داشته باشد: هاي متفاوتی مینابرابري اطالعات بین بانک و مشتري در زمینه
ها از نحوه انجام عملیات خود اطالعات کامل دارند و اسـناد و مـدارك   نکه بانکنخست ای

باشـد، حـال آنکـه ایـن اسـناد و      عملیات و معامالت مشتریان تماماً در دسـترس بانـک مـی   
ها قرار ندارد. بنابراین اولین دلیل بـر نـابرابري اطالعـات    اطالعات در دسترس مشتریان بانک

ت که منابع اطالعاتی به میزان برابر در دسترس بانک و مشـتري  بین بانک و مشتري این اس
قرار ندارد. این نابرابري در بانکـداري الکترونیـک بـیش از بانکـداري سـنتی اسـت، زیـرا در        

ت دارد که بانک آن را مهـر و امضـا  بانکداري سنتی، مشتري رسید و دفترچه حسابی در دس
ینترنتی، چنین رسیدهایی در اختیار مشتري قـرار  نموده است اما در بانکداري الکترونیک یا ا

شود.  گیرد و تنها یک سري ارقام و کدهاي پیگیري در اختیار وي قرار داده مینمی
دوم اینکه حتی به فرض که اطالعات کافی در اختیار مشتري قـرار گیـرد، تـوان تحلیـل     

مشـتري و نحـوه   اطالعات بین بانک و مشتري برابـر نیسـت. بانـک بـا عملیـات و معـامالت      
حسابداري و حسابرسی آنها آشنایی کامل دارد، حال آنکه مشتري ولو اینکه اطالعات کامـل  
نیز در اختیار وي قرار گیرد، به سختی توان تحلیل این اطالعات و استخراج مـدارك از آنهـا   

سـت.  تر از بانکداري سـنتی ا را خواهد داشت. این نابرابري نیز در بانکداري الکترونیک جدي
تحلیل اطالعات بانکداري الکترونیک و استخراج ادلـه از آنهـا امـر مشـکلی اسـت کـه تنهـا        

توانند آن را انجام دهند و استفاده از خدمات این متخصصـان بسـیار   متخصصان معدودي می
آیند.  گران است و اکثر مشتریان از عهده آن بر نمی

ي قـرار گیـرد و تـوان تحلیـل آن     سوم اینکه حتی اگر اطالعات کـافی در اختیـار مشـتر   
بـر و تخصصـی اسـت کـه     ها امري هزینهاطالعات را نیز داشته باشند، طرح دعوي در دادگاه

تواننـد  توانند به سادگی از عهده آن برآیند. درست است که مشتریان مـی اکثر مشتریان نمی
ـ   ه سـایر دعـاوي   از تجربه و تخصص وکالي دعاوي بهره گیرند اما اوالً دعاوي بانکی نسـبت ب

توانند با مهارت قابل قبـولی  تر هستند و بنابراین تنها وکالي خاصی میتر و تخصصیپیچیده



1391، تابستان 12شماره ـ بانکیهاي پولیپژوهش134

هـا معمـوالً داراي ادارات حقـوقی    در این دعاوي از حقوق مشتریان دفاع نمایند. ثانیـاً بانـک  
بـه  نمایند کـه بـه طـور تمـام وقـت      گسترده و بزرگی هستند که از کارشناسانی استفاده می

پردازند و لـذا در مقابـل مشـتریان خـود در ایـن دعـاوي از مزیـت نسـبی         دعاوي بانکی می
برخوردار خواهند بود. 

ها در رابطه با دعاوي بـانکی نیـز در   شود که مشتریان بانکامل سبب میومجموعه این ع
ع بـه  ها قرار داشته باشند. این نابرابري نیز در دعـاوي راجـ  تري نسبت به بانکموضع ضعیف

بانکداري الکترونیک شدیدتر از بانکداري سنتی اسـت، زیـرا در بانکـداري الکترونیـک، ادلـه      
اثبات دعواي خاصی قابلیت طرح دارند که تنها معدودي از وکال با آنها آشنایی کامل دارند و 

ع اي دفـا پسند ارائه کنند و یا در مقابل چنین ادلـه اي را به نحو محکمهتوانند چنین ادلهمی
اند و به نفع آنها در ها درآمدهنمایند. تعداد قابل توجهی از وکالي مزبور نیز به استخدام بانک

شوند. اندك وکالي موجود نیز براي وکالت در ایـن گونـه دعـاوي پیچیـده     محاکم حاضر می
تواننـد از عهـده آن   هـا نمـی  کنند که اکثر مشـتریان بانـک  دستمزدهاي باالیی را مطالبه می

رقـابتی بهتـري نسـبت بـه     ها نیـز در موقعیـت   ها از جهت پرداخت این هزینهد و بانکبرآین
1ار دارند.مشتریان قر

در پرونده بانک رویال اسکاتلند و 2تر تأثیر نارواي مفروضتأثیر ناروا یا به عبارت دقیق
ین بیان شد. در این پرونده گفته شد که خواهان براي اثبات چنـ 3اتریش توسط لرد نیکُلز

تأثیري باید دو امر را اثبات نماید. نخست اینکه در رابطه با اداره امور خویش، بـه شـخص   
مقابل اعتماد و اطمینان کرده است. دوم اینکه بر اساس آن اطمینان و اعتماد، معاملـه یـا   
تراکنشی انجام شده است که نیاز به توضیح دارد. در چنـین حـالتی، طـرف مقابـل یعنـی      

این نکته که مسئولیت (و از آن جمله مسئولیت اثبات دعوي) بر عهده کسانی نهاده شود که توانـایی مـالی بیشـتري    -1
گرایان حقـوقی ماننـد فلمینـگ    دارند، از سوي برخی صاحبنظران مسئولیت مدنی مورد تأکید قرار گرفته است. واقع

کـردن زمینـه بـراي بیمـه اجتمـاعی      د که تنها کارکرد مسئولیت مدنی، فـراهم انجیمز و چارلز گرگوري اعالم داشته
است. بر این اساس پیشـنهاد دادنـد تـا آن دسـته از واردکننـدگان زیـان کـه از وضـعیت مـالی و اقتصـادي خـوبی            

الح زیـر  برخوردارند، بدون اینکه نیاز به اثبات تقصیر آنان باشد، مسؤل شناخته شـوند. آنـان در ایـن زمینـه از اصـط     
کردند:  استفاده می

Injureres having deep pockets=let the rich man pay
.391، ص 1384رجوع شود به بادینی،  

2- Presumed Undue influence
3- Lord Nicholls
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بودن معامله یا تراکنش را اثبات کند و خواهـان  بودن و قانونیباید درستخوانده است که 
بودن معامله یا تراکنش نیست. به عبـارت دیگـر وقتـی دو عنصـر     مکلف به اثبات نادرست

شـود شخصـی کـه مـورد اعتمـاد قـرار گرفتـه، از اعتمـاد         یادشده اثبات شـد، فـرض مـی   
دانـان اظهـار   ات دارد. برخـی از حقـوق  سوءاستفاده نموده است و خـالف آن نیـاز بـه اثبـ    

یعنـی در  1شـود. اند که چنین وضعیتی در رابطه بین بانک و مشتري نیز مطرح مـی نموده
رابطه بین بانک و مشتري نیز در بسیاري از موارد مشتري براي اداره امور خـود بـه بانـک    

یـا بـه عبـارت    دهد که جاي بحـث دارد کند و بانک، معامله و تراکنشی انجام میتکیه می
2هـاي امـانی  دیگر نیاز به توضیح و تبیین دارد. بارزترین نمونه چنین اعتمادي در حسـاب 

در آنها مشتري اموال خود (مانند اوراق قرضه یا سهام یا مشـارکت) را در اختیـار   است که
نمایـد و بانـک وظیفـه دارد مطـابق     گذارد و مدیریت آنها را به بانک واگـذار مـی  بانک می

حت و غبطه موکل آنها را اداره نماید. مصل
گذاري) هاي سرمایهها (همان سپردهدر بانکداري اسالمی نیز بانک در بخش اعظم سپرده

موکل عمل نمایـد و  وظیفه دارد موافق غبطه و مصلحت3نماید،که به عنوان وکیل عمل می
ات را با همـین منطـق بـر    ها مشاهده نمود و بار اثبتوان چنین اعتمادي را در این سپردهمی

عهده بانک گذاشت، به نحوي که اثبات نماید غبطه و مصلحت موکل را رعایت کـرده اسـت.   
یا تراکنشـی کـه بـا وجـه وي انجـام شـده،       لذا براي مشتري کافی است اثبات نماید معامله

معامله متعارفی نبوده است. ایـن امـر کـه هـم در بانکـداري سـنتی مصـداق دارد و هـم در         
نکداري الکترونیک، در بانکداري الکترونیک با قوت بیشتري قابل طرح اسـت، زیـرا ممکـن    با

توانـد بـه طریقـی اثبـات نمایـد کـه تـراکنش        است در بانکداري سنتی بپذیریم مشتري می
شده با وجه وي نادرست و خالف مصالح وي بوده است، امـا در بانکـداري الکترونیـک،    انجام

ر دشوارتر است و با توجه به اینکه تمامی ادلـه و اسـناد و مـدارك    این امر براي مشتري بسیا
در اختیار بانک قرار دارند و مشتري به آنها دسترسی ندارد، در صورت انداختن بار اثبات بـر  

ایم و این امر عقالً قابل قبول نیست. دوش مشتري، تکلیفی ماالیطاق را بر عهده وي گذاشته
وجـوه در بانکـداري الکترونیـک بـا نقـل و انتقـال وجـوه در        از نظر حقوقی، نقل و انتقـال 

1- Cartwright, (2004), P. 157
2- Custody Accounts

ها از سوي مشتریان بیان شده است.انکنظر از ایرادهایی که به نظریه وکالت بصرف-3
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بانکداري سنتی، تفاوت دارد. در بانکداري سنتی نقل و انتقال وجوه، مثالً از طریـق یـک چـک    
نمایـد. مقصـود از   خود اسـت و آن هویـت را حفـظ مـی    گیرد که داراي هویت خاص نجام میا

سـت. اگـر آن شـخص، واجـد حـق      هویت این است که چک داراي نام و امضاي یک شـخص ا 
بـودن در هـر زمـانی قابـل ارزیـابی و      امضاي چک باشد، امضاي او صحیح است و ایـن صـحیح  

تشخیص است و اگـر هـم داراي حـق امضـاي چـک نباشـد و آن را جعـل کـرده باشـد، ایـن           
بودن در هر زمانی قابل تشخیص است، اما در بانکـداري الکترونیـک، واردنمـودن شـماره     جعلی
هـا  ک حساب از طریق دستگاه خودپرداز و یا رایانه شخصی در منزل، واجـد ایـن ویژگـی   رمز ی

توان مشـخص نمـود کـه    توان تشخیص داد، یعنی نمیبودن آن را نمینیست و اصالت یا جعلی
این رمز را شخص صاحب حساب یا شخص مجاز از طرف صاحب حساب وارد نموده یا شـخص  

ت کـرده اسـت. بـه عبـارت دیگـر رمـز از هنگـامی کـه وارد         دیگري وارد نموده که رمز را سرق
هـایی را در رابطـه بـا    دهد و همـین امـر، دشـواري   شود، هویت خود را از دست میسیستم می

لـذا در بانکـداري الکترونیـک، ادلـه اثبـات دعـوي       1نماید.ارزیابی صحت و وثاقت آن ایجاد می
باشند و مشتري به آنها دسترسـی  یار بانک میاي هستند که در اختهاي رایانهعمدتاً همان داده

شود که مبنا و اصـل اساسـی   ندارد. این امر به نوبه خود، باعث نابرابري بین بانک و مشتري می
علـی  البینـه «آیین دادرسی و نظام حقوقی حاکم بر ادله اثبات دعواست. به عبارت دیگر اصـل  

حال که این مبنـا در  2پذیرفته شده است.با فرض برابري طرفین در دسترسی به ادله » المدعی
دعاوي بین بانک و مشتري وجود ندارد، اصل مزبور نیز نیازمند اصالح و تعدیل است.  

گذار، اگر بخواهد نظام سنتی ادله اثبات دعوي را در بانکداري الکترونیک نیـز  بنابراین قانون
تـوجهی  ري طرفین دعوي است، بیاعمال نماید، به واقعیات موجود که به وضوح حاکی از نابراب

شـود کـه   کرده و اصل برابري طرفین دعوي را نادیده گرفته است. حال این پرسش مطرح مـی 
بودن سیسـتم سـنتی ادلـه اثبـات دعـوي در بانکـداري       براي رفع چالش ناکارآمدي و ناعادالنه

که بـراي حـل   ترین راهی است نمودن بار اثبات دعوي، سادهالکترونیک چه باید کرد؟ معکوس
پردازیم.  حل میتوان پیشنهاد داد. در ادامه به معرفی و بررسی این راهاین چالش می

1- Kilonzo, (2007), P. 332

ناپـذیر در تمـامی   البته منظور از برابري در اینجا، برابري شایع و غالب است نه برابـري حتمـی و تخلـف   -2
مصادیق.
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نمودن بـار اثبـات دعـوي در بانکـداري الکترونیـک و      . معکوس3
هاي آنمحدودیت

در مـواردي کـه مشـتري مـدعی اسـت و بانـک       تـوان مـی کردن بار اثبات دلیـل، با معکوس
ص سیستم سـنتی ادلـه اثبـات دعـوي در بانکـداري الکترونیـک را       علیه، برخی از نقایمدعی

علیـه، بانـک   رغم اینکه مشتري، مدعی است و بانک، مـدعی برطرف نمود، بدین نحو که علی
مکلف باشد عدم تقصیر خود را اثبات نماید.  

نمودن بار اثبات دعوي، اوالً مشکل دسترسی نابرابر طرفین به منابع اطالعـاتی  معکوس
گذارد که تمامی اسناد و مدارك نماید، زیرا بار اثبات دعوي را بر دوش بانک میع میرا رف

مربوط به معامالت و عملیات مشتري را در اختیار دارد و براي اتیان دلیل و ارائـه مـدارك   
هاي زیـاد طـرح دعـوي بـراي مشـتري را      در موقعیت بهتري قرار دارد. ثانیاً مشکل هزینه

هـا از جهـت اقتصـادي    کنـد و بانـک  را بانک را مکلف به ارائه دلیل مینماید، زیمرتفع می
هاي مـذکور قـرار   نسبت به مشتریان خود در موقعیت بهتري از جهت توان پرداخت هزینه

ها با این گونه دعاوي بیشـتر از هـر کـدام از مشـتریان     دارند و ثالثاً با توجه به اینکه بانک
یند اتیان دلیل و اثبات مورد ادعا با سرعت و کـارایی  شود که فراسروکار دارند، موجب می

ها در کشورهایی که در امر بانکداري الکترونیـک  رو رویه دادگاهبیشتري انجام گیرد. از این
دهـد کـه بـار اثبـات دعـوي در دعـاوي راجـع بـه بانکـداري          باشند، نشان مـی پیشتاز می

علیـه  ی در مواردي که بانک، مدعیالکترونیک، عمدتاً بر دوش بانک نهاده شده است و حت
بوده و بر اساس قواعد سنتی اثبات دعوي تکلیفی به ارائه دلیل نداشته است، باز هم بانک 

اند. را مکف به ارائه دلیل دانسته
در پرونده جاد بر علیه سیتی بانک که در ایاالت متحـده آمریکـا رسـیدگی شـد، دادگـاه      

یت مشتري در رابطه با انتقال الکترونیکـی وجـوه، بـار    رأي داد که در دعواي راجع به مسئول
اثبات این مطلب که نقل و انتقال وجه انجام گرفته است، بر عهده مشتري است. سـپس بـار   

بـوده  » موجه و قانونی«شود که باید اثبات کند، نقل و انتقال، اثبات به عهده بانک منتقل می
مورد چالش قرار دهـد و اثبـات نمایـد کـه     است. بعد از آن مشتري حق دارد ادعاي بانک را
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البینـه علـی   «اگر قرار بود در اینجا بـه نظـام سـنتی    1بوده است.» غیرقانونی«نقل و انتقال، 
تمسک نماییم، مشتري که مدعی غیرقانونی بودن نقل و انتقـال شـده اسـت، بایـد     » المدعی

ست اما  بر خالف نظام سنتی، زیرا مدعی امري خالف ظاهر شده انمود،این امر را اثبات می
در اینجا بانک باید اثبات کند که نقل و انتقال، قانونی و مجاز بوده است. 

بن بر علیه سیتی بانک یک سارق در کنـار  همچنین در پرونده دیگري تحت عنوان اگنی
کرد، آن رمز را به خـاطر  خودپردازي ایستاد و هنگامی که مشتري بانک، رمز خود را وارد می

سپرد. سپس تماسـی تلفنـی بـا تلفـن همـراه خـود گرفـت و ایـن گونـه وانمـود کـرد کـه             
کننده خودپرداز مجاور است و پس از آن از دارنده کارت درخواست نمود کـه کـارت   سرویس

کند یـا  خود را به او بدهد تا او بررسی کند آیا خودپردازي که سرویس نموده درست کار می
دپرداز قـرار داد و رمـز آن شـخص را وارد نمـود و پـول را      خیر. سپس وي کـارت را در خـو  

کنـد. صـاحب   برداشت کرد و کارت را به صاحب آن بازگرداند و گفت دستگاه درست کار می
کارت نیز خیالش از این امر راحت بود که شخص مزبور، رمز او را نداشـته اسـت و بنـابراین    

حسـاب بعـد از اینکـه متوجـه کسـر      توانسته از حساب او وجهی برداشت نماید. صاحب نمی
وجوه از حساب خود شد، علیه بانک طرح دعوي نمود و مدعی شد که سیستم امنیتی بانک، 
کافی و مناسب نبوده که اجازه چنین کالهبرداري داده شده است و عالوه بر ایـن، بانـک در   

وده اسـت.  هایی را نخورند، قصـور نمـ  آموزش کافی به مشتریان خود براي اینکه چنین فریب
2.دادگاه در هر دو مورد، بانک را مقصر شناخت و بار اثبات دلیل را نیز بر عهده بانک نهاد

اند ایـن اسـت   ها) شکل داده(و نه دادگاه3العموم بانکیاي که مدعیدر انگلستان نیز رویه
ت که در موارد بروز اختالف بین بانک و مشتري در رابطه با اینکـه دسـتگاه خـودپرداز درسـ    

حـال آنکـه مطـابق    4کار کرده است یا خیر، بار اثبات این امر بر عهده بانک است نه مشتري.
کند، باید نادرست کارکردن قواعد سنتی، اگر شخصی مدعی است دستگاهی درست کار نمی

آن را اثبات نماید و مدعی صحت عملکرد دستگاه، مکلف نیست صحت آن را اثبات نماید.
(نوعی مقررات صنفی است 5جموعه مقررات بانکداري انگلستانم10از ماده 12بند 

1- Kilonzo, (2007), P. 335
2- Kilonzo, (2007), 339
3- Banking Ombudsman
4- Kilonzo, (2007), P. 337
5- Banking Code
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که انجمن بانکداران این کشور براي حفظ حقوق مشتریان در نظر گرفتـه اسـت) مقـرر    
نموده است:

ایـد،  جز در زمانی که بتوانیم نشان دهیم شما متقلبانه یا بدون دقت معقول عمل نموده«
به شرح زیر محدود خواهد بود: اگر پـیش از آنکـه   مسئولیت شما براي سوءاستفاده از کارت 

شما به ما بگویید کارت شما دزدیده یا مفقود شده است یا رمز شـما را کسـی متوجـه شـده     
50است، شخص دیگري از کارت شما استفاده کند، حداکثر مبلغی که شما بایـد بپردازیـد،   

ا در جـایی کـه نیـازي بـه     پوند خواهد بود. اگر کسی بدون اجازه شما از جزئیات کارت شـم 
حضور صاحب کارت نیست، استفاده کند، شما مسئول پرداخت هیچ مبلغـی نخواهیـد بـود.    
اگر کارت شما پیش از آنکه آن را دریافت نمایید، استفاده شود، باز هم شما مسئول پرداخت 

نـده  کندانان انگلیسی که در رابطه با حقوق مصـرف یکی از حقوق». هیچ مبلغی نخواهید بود
اي را نگاشته، در شرح این مقرره اظهار نموده است که در رابطه با ایـن  در نظام بانکی، رساله

1ماده تردیدي نیست که بار اثبات دعوي بر عهده بانک است.

کننـده در خریـد از راه   به موجب دسـتورنامه حمایـت از مصـرف   «همچنین در انگلستان 
اي از کارت وي صورت گرفته، در پرداخت متقلبانهتواند در مواردي که کننده میدور، مصرف

معامالت از راه دور ابطال پرداخت را مطالبه نماید . . . اثبات این امر کـه اسـتفاده از کـارت،    
).136، 1388(السـان،  » باشـد متقلبانه نبوده است، بـر عهـده ناشـر آن [یعنـی بانـک] مـی      

مر عدمی بر عهده بانک نهاده شده اسـت،  شود در اینجا نیز اثبات اطور که مالحظه میهمان
یعنی اثبات اینکه استفاده از کارت، متقلبانه نبوده است. 

توانـد مشـکل نـابرابري طـرفین در بانکـداري      نمودن بار اثبات دعوي مـی اگرچه معکوس
الکترونیک را رفع نماید اما به نوبه خود موجب بروز مشکالت دیگري خواهد شد. در ادامه به 

جمالی این مشکالت خواهیم پرداخت.  بررسی ا
کردن بار اثبات به نحو مطلق پذیرفته شود، به افـزایش دعـاوي واهـی علیـه     اگر معکوس

هـاي مشـتریان را   ها و در نهایـت هزینـه  هاي بانکها منجر خواهد شد و این امر هزینهبانک
هـا  گی علیـه بانـک  افزایش خواهد داد. دلیل این امر روشن است، اگر اشخاص بتوانند به ساد

اقامه دعوي نمایند و الزم نباشد براي ادعاي خود دلیلی بیاورنـد و در مقابـل، بانـک مکلـف     

1- Cartwright, (2004), P. 138
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باشد براي عدم قصور خود دلیل بیاورد و دادگاه را قانع نماید که مرتکب قصور نشـده اسـت،   
د بـود،  هزینه خواهها براي مشتریان، اقدامی بدون هزینه یا حداقل کمطرح دعوي علیه بانک

اما این سود محتمل را نیز خواهد داشت که بانک، نتواند عدم قصور خویش را اثبـات نمایـد،   
از این جهت مشتري که اقدام به طرح دعوي نموده است، سود قابل توجهی به دست خواهد 

هاي حقـوقی امـري   است که در تمامی نظام1آورد. این امر، مصداق بارز داراشدن غیرعادالنه
دانسته شده است. از سوي دیگر یکی از مالحظاتی که در قواعـد مسـئولیت مـدنی    نکوهیده 

در نظـر گرفتـه   » فـرض تقصـیر  «او باید در نظر گرفته شود این است که شخصی کـه بـراي  
نمودن مسئولیت خود را داشته باشد. در صورتی کـه فـرض تقصـیر    شود، باید امکان بیمهمی

حد و حصر باشد، امکان بیمه مسئولیت آنان نیز وجـود  یبانکداران در بانکداري الکترونیک، ب
هاي فعالیت آنان را تا حد زیادي افزایش خواهد داد. بـدیهی  نخواهد داشت و این امر، هزینه

هـا تحمیـل شـده و باعـث کـاهش      ها در نهایت بر مشتریان بانکاست که این افزایش هزینه
یجـه الزم اسـت مسـئولیت مطلـق     سرعت توسعه بانکـداري الکترونیـک خواهـد شـد. در نت    

بانکداران الکترونیک که مبتنی بر فرض تقصیر آنان است و بار اثبات دعوي را بر دوش آنـان  
نهد تا میزان خاصی محدود شده و براي بیش از آن میزان، مشتري مکلف به ارائـه دلیـل   می

با دعاوي مربـوط بـه   باشد و پیش از این در رابطه سابقه نمیگذاري بیباشد. این نحوه قانون
آمیز بوده است. حمل و نقل هوایی، استفاده شده و موفقیت

در رابطه با مسئولیت مدنی متصدي حمـل و نقـل هـوایی بـه دلیـل خسـارات وارده بـه        
با استدالل مشابهی مقرر نموده بـود کـه بـار اثبـات     1929مسافر، کنوانسیون ورشو مصوب 

ه پیچیدگی صنعت حمل و نقل هـوایی، اثبـات ایـن    دعوي باید معکوس شود، زیرا با توجه ب
نکته که متصدي حمل و نقل هوایی مرتکب قصـور شـده اسـت، بـراي مشـتري کـار بسـیار        
دشواري بود و بنابراین نویسندگان کنوانسیون از نظام بار اثبات معکوس استفاده نمودنـد. بـا   

دعاوي واهی علیـه متصـدیان   این حال، این نکته را نیز مدنظر قرار دادند که براي کاستن از
حمل و نقل هوایی باید مسئولیت مطلق متصدي حمل و نقل هوایی تا میزان خاصی محدود 

مبنـاي حقـوقی مسـئولیت، مسـئولیت     «گردد. بدین ترتیب کنوانسیون مزبور مقرر نمود که 
مبتنی بر خطاست که با یک بار اثبات معکوس همراه است. یعنی بار اثبات بر دوش خوانـده 

1- Unjust Enrichment
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نمودن بار اثبات این است که در یک سـانحه  (متصدي حمل و نقل) قرار دارد. دلیل معکوس
اي مبنـی بـر قصـور و خطـاي متصـدي      هوایی براي خواهان تقریباً محال است او بتواند ادله

توانـد بـه   حمل و نقل هوایی ارائه نماید. تنها دفاعیاتی که خوانده (متصدي حمل و نقل) می
دیده کـه در ورود زیـان نقـش    انگاري مسافر زیاناند از اهمال و سهلد عبارتآن استناد نمای

داشته باشد و اثبات این امر که تمام اقدامات الزم را براي جلوگیري از ورود خسـارت انجـام   
).24، 1390، (تالیان» داده یا اینکه انجام چنین اقداماتی براي وي غیرممکن بوده است

ن مزبور مسئولیت متصـدي حمـل و نقـل را بـه میـزان یکصـد و       با این حال، کنوانسیو
بیست و پنج هزار فرانک پوانکاره محدود نمود اما در مواردي نیـز بـه شـرح زیـر مسـئولیت      

متصدي حمل و نقل را نامحدود دانست: 
نمود متصدي حمل و نقل بـا سـوء رفتـار عامدانـه     الف) در مواردي که خواهان اثبات می

نموده است و یا کـاري انجـام داده کـه قانونـاً در حکـم همـان سـوء رفتـار         خسارت را ایجاد 
عامدانه است. 

ب) به مسافر بلیت داده نشده بود یا اگر بلیت داده شده بود، داراي ایراد بود. 
هاي مسئولیت این رویکرد باعث شد متصدیان حمل و نقل هوایی بتوانند از خدمات بیمه

ها در اینجا ظاهر شـد کـه بـا توجـه بـه کـاهش ریسـک ایـن         یمهاستفاده نمایند و اثر این ب
هاي هواپیما نیز به نحو قابل توجهی کاهش یافت و در نتیجه استفاده ها، قیمت بلیتشرکت

مسافران از حمل و نقل هوایی گسترش پیدا کرد و این صنعت نوپا در نهایت توسـعه یافـت.   
این سقف مسـئولیت  1999مونترال مصوب هاي دیگر از جمله کنوانسیون بعدها کنوانسیون

رسـد در نظـام   را با توجه به تورم و باالرفتن استانداردهاي زندگی گسترش دادند. به نظر می
بانکداري الکترونیک نیز بتـوان از چنـین روشـی اسـتفاده نمـود. بـدین ترتیـب بایـد بـراي          

ی کـه مـورد ادعـا    مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر بانک، سقفی تعیین شود و براي خسـارات 
گیرند و بیشتر از آن سقف هستند، فرض بر عـدم قصـور بانـک باشـد و مشـتري در      قرار می

ها را دریافت نماید. البته تعیـین میـزان ایـن سـقف،     صورت اثبات قصور بانک بتواند خسارت
باید بر اساس یک سري معیارها و مالحظات اقتصادي انجام گیرد کـه در ایـن مقالـه دربـاره     

بحث نشده است. آنها
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بندي. جمع4
نهد، نظامی است مبتنـی بـر   نظام سنتی ادله اثبات دعوي که بار اثبات را بر دوش مدعی می

این فرض که طرفین دعوي از جهت دسترسی به منابع اطالعـاتی و توانـایی ارائـه دلیـل در     
نک و مشتري صحیح موقعیتی برابر قرار دارند. این فرض در رابطه با بانکداري و رابطه بین با

باشد، در نتیجه نظامی که مبتنی بـر آن اسـت نیـز در بانکـداري کارآمـد نخواهـد بـود.        نمی
نابرابري بین طرفین در دسترسی به اطالعـات، در تـوان تحلیـل اطالعـات و در تـوان طـرح       

کند نظام مزبور را تغییر دهـیم و  دعوي در بانکداري الکترونیک به حدي است که ایجاب می
گذارد، استفاده نماییم. امـا  نظام معکوس آن که بار اثبات دعوي را بر عهده مدعی علیه میاز 

هـا الزم اسـت   براي کاستن از آثار سوء این نظام و جلوگیري از طرح دعاوي واهی علیه بانک
ها در رابطه با بانکداري الکترونیـک برقـرار شـود، بـدین     سیستم دوگانه مسئولیت براي بانک

ا میزانی از مسئولیت (که باید با توجه به مالحظات اقتصادي تعیین شـود و ایـن   صورت که ت
مقاله در مورد آن ساکت است) از نظام مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر و بار اثبات معکوس 
استفاده شود و در چنین مواردي بانک، مکلف باشد عدم قصور خویش را اثبات نماید و براي 

ي مکلف باشد علیه بانک ادله خود را ارائه کند و در صورت ناتوانی میزان بیشتر از آن، مشتر
مشتري، حکم به عدم مسئولیت بانک صادر شود. 

با این حال در رابطه با قرار دادن بار اثبات دعوي بر عهده بانک، تنهـا نبایـد بـه مبلـغ     
ود. به عنوان مورد ادعا بسنده نمود، عوامل دیگري نیز وجود دارند که باید به آنها توجه ش

مثال، اختالف بین بانک و مشتري در یک دعواي مربـوط بـه بانکـداري الکترونیـک، گـاه      
اي است که در داخل بانک رخ داده است و گاه مربوط به یک امر خـارجی  مربوط به مسأله

هاي موجود در بانـک  هاي دادهافزارها و پایگاهاست. مثالً اگر اختالف مربوط به کارکرد نرم
تر است که بار اثبات را بر عهده بانـک قـرار دهـیم تـا اینکـه اخـتالف       ، بسیار معقولباشد

مربوط به این باشد که آیا مشتري رمز عبور خود را در اختیار دیگران قـرار داده اسـت یـا    
تواند ها دارد و میافزار و پایگاه دادهخیر، زیرا در مورد نخست، بانک دسترسی کامل به نرم

آنها استناد نماید اما در مورد دوم، بانـک دسترسـی بـه وضـعیت مشـتري و      به سادگی به 
تواند اثبات کند که مشتري در نگهداري رمز عبور خود قصور کرده و اعمال او ندارد و نمی
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دادن به مشتري از آن را در اختیار شخص دیگري قرار داده است و آن شخص بدون اطالع
ها بایـد در تعیـین بـار اثبـات     نموده است. لذا دادگاهرمز عبور وي استفاده یا سوءاستفاده

اي از عوامل را در نظر داشته باشند و با توجه به مجموع آنها طرفی را کـه  دعوي مجموعه
مکلف بـه ارائـه دلیـل اسـت، تعیـین نماینـد و همچنـین بایـد از ارائـه فرمـول و قاعـده            

ناپذیر کلی در ابتداي کار اجتناب نمود.تخطی



1391، تابستان 12شماره ـ بانکیهاي پولیپژوهش144

بع و مآخذ منا

فارسی

. تهـران: پژوهشـکده   هاي حقوقی بانکـداري اینترنتـی  جنبه). 1388(السان، مصطفی.- 
پولی و بانکی، چاپ اول.

جا: شرکت سهامی انتشـار، چـاپ   . بیفلسفه مسئولیت مدنی). 1384بادینی، حسن. (- 
اول. 

براي حقوق هوایی، مسئولیت متصدي حمل و نقل هوایی). 1390تالیان، کریستوفر. (- 
جا: نشر مجمع علمـی و فرهنگـی   . (ترجمه حمید قنبري)، بیخسارات وارده به مسافر

مجد، چاپ اول. 
:جـا . بـی مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایـران ). 1387کاتوزیان، ناصر. (- 

شرکت سهامی انتشار.  

انگلیسی
- Allen, C. (2008). Practical Guide to Evidence. Forth Edition, Routledge:

Cavendish.

- Cartwright, P. (2004). Banks, Consumers and Regulation. Hart Publishing.

- Kilonzo, Kethi. D. (2007). An Analysis of the Legal Challenges Posed by
Electronic Banking. Kenya Law Review, 1, 3232.


