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Background and Aim: Receiving and payment of money constitute a major 

part of banking activities. Banks are involved with different individuals and 

customers every day. The variety of payment methods and the plurality of it 

may cause a mistake in payment to a third party. This article discusses the types 

of mistakes in payment and its restitution practices. 

Materials and Methods: The research method in this paper is descriptive-

analytical. 

Ethical Considerations: Ethical considerations regarding the writing of texts as 

well as references to sources were observed. 

Findings: In the course of bank and interbank payments, in some cases, due to 

human resource errors or disruption of computer systems, payment may be 

made inappropriately. If the bank is responsible for this wrong payment, the 

practical procedure of the banks in such cases is that if the recipient has an 

account in the bank, the bank, based on the contract he signed with his client at 

the time of opening the account and one of the articles of the contract, can 

withdraw the money from his account. 

Conclusion: Payment is often done to fulfill the obligation. This obligation 

may result from binding contract or any other cause. There is no difference in 

payment between banks and others. If a person makes an undue payment, it 

could be refunded. 
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 چکیده

ها به طور روزمره با اشخاص و مشتریان  بانک .دهندهای بانکی را تشکیل می ای از فعالیتعملیات دریافت و پرداخت، بخش عمده :زمینه و هدف

روز گاه موجب اشتباه در پرداخت و دارا شدن ناروای پول توسط  های پرداخت و کثرت انجام آن در طول شبانهتنوع شیوه. مختلف درگیر هستند

 .استاین مقاله انواع اشتباه در پرداخت و شیوه جبران آن را مورد بحث قرار داده . شود شخص ثالث می

 .تحلیلی است-روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی :ها مواد و روش

 .دهی به منابع رعایت گردید مالحظات اخالقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع :مالحظات اخالقی

ای پرداخت  های رایانه های بانکی و بین بانکی در مواردی ممکن است، به جهت خطای نیروی انسانی یا اختالل در سیستم در جریان پرداخت :ها یافته

ها در چنین مواردی بدین گونه است که اگر  در صورتی که بانک مسبب این پرداخت اشتباه باشد، رویه عملی بانک. پول به ناروا صورت گیرد

نده وجه ناروا نزد خود بانک، حساب و موجودی داشته باشد، بانک به استناد قراردادی که به هنگام افتتاح حساب با مشتری خود منعقده کن دریافت

ترد تواند رأسًا وجه واریزی اشتباهی را مس نموده و یکی از مواد قرارداد منعقده این بوده که چنانچه وجهی به اشتباه به حساب وی واریز شود بانک می

 . نماید نماید، وجه واریز شده را از حساب وی برداشت می

در مفهوم عام، . این تعهد ممکن است ناشی از قرارداد یا هر سبب تعهدآور دیگر باشد. گیرد پرداخت، اغلب با هدف ایفای تعهد انجام می :گیری نتیجه

 .های اشتباه قابل بازگشت است فلذا تمامی پرداخت فرقی میان ایفای تعهد از طریق بانک یا غیر آن نیست
 . های بانکی، پرداخت به اشتباه، تعهد بانک، پرداخت :کلمات کلیدی
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 مقدمه

ای از عملیات دریافت و پرداخت، بخش عمده :بیان موضوع -9

ها به طوور روزموره    بانک. دهندهای بانکی را تشکیل می فعالیت

هوای  تنووع شویوه  . با اشخاص و مشتریان مختلف درگیر هستند

روز گاه موجب اشوتباه   پرداخت و کثرت انجام آن در طول شبانه

. شود شخص ثالث میدر پرداخت و دارا شدن ناروای پول توسط 

این مقاله انواع اشتباه در پرداخوت و شویوه جبوران آن را موورد     

 .بحث قرار داده است

پرداخت در مفهوم عام آن، عبوارت اخورای از    :تبیین مفهوم -2

ایفواء در اصوطالح حقووقی بوه معنوای      . است« ایفاء»اصطالح 

قوانون مودنی بوه     272توا   262مواد . باشدمی «وفای به عهد»

بررسوی ایون موواد    . وفای به عهد اختصاص یافتوه اسوت  بحث 

توری از   دهد در حقوق مدنی، ایفاء دارای مفهووم عوام   نشان می

رو پرداخت هور نووع تعهودی،     پرداخت دیون پولی است و از این

نیوا و رزاقوی،    شوهبازی ). شوود عنوان وفای به عهد تلقی موی  به

ن شویوه  توری  ها و مهوم وفای به عهد یکی از شیوه (996: 9911

رود بدین معنا که با پرداخت، دین از بین موی . سقوط تعهد است

 .شود و متعهد، از تعهدی که بر دوش وی بوده، آزاد می

پرداخت در حقوق بانکی و آنچه كه در اینجا موضوع بحوث موا   

است مفهومی محدودتر از وفای به عهد مذکور در قانون مودنی  

هر نوع پرداختی است که « های بانکی پرداخت»مقصود از . دارد

با یک یا چنود بانوک ارتبواط    ( مشتری)برای انجام آن، شخص 

هایی را در رابطه با  های مختلف، تراكنش برقرار کرده و یا بانک

 .دهند یکدیگر انجام می

گیورد،  بنابراین، آنچه که در این تحقیق مورد بررسوی قورار موی   

سویله  بودین معنوا کوه و   . اسوت « پوول »هایی از جنس  پرداخت

های بانکی یا پول است و یوا ابزارهوای دیگوری ماننود      پرداخت

چک، برات، سفته و غیره که اصواًل قابلیوت تبودیل بوه پوول را     

های بانکی، از مفهووم بانوک و کوارکردی     مفهوم پرداخت. دارند

که این نهاد در جامعه بر عهده دارد، به دور نیسوت زیورا، فقوط    

بورای مثوال، در   . شوود  موی های پولی به بانک مربووط   پرداخت

قرارداد فوروش چنود دسوتگاه تلویزیوون در برابور پوول، بانوک        

چنانچوه  . را بور عهوده بگیورد   ( کاال)تواند تحویل تلویزیون  نمی

گفته شد و بعدًا نیز بیشوتر موورد بررسوی قورار خواهود گرفوت،       

« پول»های بانکی به معنای استفاده مستقیم و مداوم از  پرداخت

ای از  در واقوع، بخوش عموده   . ه پرداخوت نیسوت  عنوان وسیل به

گیورد  های بانکی از طریق ابزارهای جایگزین انجام می پرداخت

کند و تمام کارکردهای پول را نیز  كه نام پول بر آنها صدق نمی

 .کنند ایفاء نمی

های مرسوم برای پرداخت و واسطه یا عواملی نظر از شیوه صرف

کنند، پرداخت را به که در تحقق پرداخت ایفای نقش می

اعطای معوض یا بدون عوض پول یا هر عملی که در مقام اجرای »

. اند، تعریف کرده«گیرد تعهدات پولی مورد ایجاب و قبول قرار می

بنابراین پرداخت در مفهوم عام،  (21: 9971بهمنی و بهمنی، )

شامل ایفای هر نوع تعهدی با استفاده از پول یا کاال یا خدمات 

 ,Good) .های بانکی نیستشود و محدود به پرداخت می

1983: 50) 

های پولی هم، پرداخت معنای ایفای تعهد را حتی در پرداخت

رو،  از این. دارد و الزمه آن، همیشه رد و بدل کردن پول نیست

در صورتی که دو بانک با شبکه ساتنا یا شتاب، زمینه پرداخت 

 .پرداخت محقق شده استدیون دو مشتری را فراهم سازند، 

نظر از ماهیت حقوقی پرداخت، در صورت دخالت بانک در  صرف

گوری   این فرایند، فرض آن است که بانوک نقشوی جوز واسوطه    

ندارد و بنابراین، ایفای تعهد از سوی متعهود در برابور متعهدلوه    

هایی که به قصد ایفای تعهود  گیرد و بانک در پرداختانجام می

گیرد، نقشی جوزء وسواطت و   لث انجام میدر مقابل اشخاص ثا

 .تسهیل انجام عمل ندارد

ای كه بورای آن   نظر از شیوه یکی از شرایط مهم پرداخت، صرف

در صورتی که شرطی . رود، غیر مشروط بودن آن استکار می به

یابد و یا  در مقام پرداخت بیان شود، پرداخت یا اساسًا تحقق نمی

در . شوود  شودن شورط موی   اینکه تحقق آن منووط بوه حاصول    

هوا جوزء در موورد     های بانکی بوه طوور خواص، بانوک     پرداخت

قراردادهای خواص ماننود گشوایش اعتبوار اسونادی و ضومانت       

کنند و یا به  های بانکی، از قبول پرداخت مشروط امتناع می نامه
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شوود،   شرطی که به هنگام پرداخت در اسناد مربوطوه قیود موی   

 (Good, 1983: 50) .دهند ترتیب اثر نمی

تحلیل  -صورت توصیفی این پژوهش به :روش تحقیق -9

 .نگارش شده است

 بحث و نظر

 های بانکی پرداخت انواع -9

هایی اشتغال دارد کوه   به فعالیت انتفاعیعنوان مؤسسه  بانک به

طور مسوتقیم از مصوادیق موضووعات پوولی، ارزی و بوانکی       به

اری، بانوک  هوای تجو   بنابراین، بورخالف دیگور شورکت   . هستند

عنوان حرفه مقطعی یوا معموول خوود     تواند موضوعاتی را به نمی

. قرار دهد که از نظر عرفی در حوزه موضوعات موذکور نیسوتند  

تواند آنهوا را  هایی که بانک می همین امر، قید مهمی به پرداخت

. سوازد  انجام دهود یوا در تحقوق آنهوا وسواطت کنود، وارد موی       

 :بندی کرد به چهاردسته تقسیم توان های بانکی را می پرداخت

عنوووان واسووطه   هووایی کووه در آن، بانووک بووه   ، پرداخووتاول

 . کند و ذی نفع عمل می کننده پرداخت

هایی که در آن، بانک یکی از دو طورف پرداخوت   ، پرداختدوم

. کننده باشود  یا دریافت کننده پرداختبدین معنا که بانک، . است

وی مشتری به حساب خوود  مانند اینکه بانک، وجه واریزی از س

را دریافت کرده، اقدام به پرداخت وام به مشتری کرده یا از وی 

 .کند اقساط وام را دریافت می

. گیورد ها انجام موی  ، پرداختی است كه در رابطه میان بانکسوم

های كوالن تسوویه و    پایاپای و تسویه بین بانکی از جمله شیوه

آینود کوه بوا پیودایش و      ها به شمار موی  پرداخت در رابطه بانک

 .یابد های بین بانکی، هر روز توسعه بیشتری می گسترش شبکه

های بانکی، پرداختی است کوه در آن، یوک    پرداخت نوع چهارم

ای برای دست یافتن مشوتری بانوک   عنوان واسطه بانک فقط به

 .کنود دیگر به موجودی حسواب خوود در آن بانوک عمول موی     

 (919: 9918السان، )

  های بانکی به اشتباه و آثار آن در پرداختواریز  -2

ها و اشتباهاتی  یکی از مباحث پیچیده در حقوق بانکی، اختالل

های بانکی و بین بانکی، احتمال  است که در جریان پرداخت

خطای نیروی انسانی یا رایانه ممکن است . بروز آن وجود دارد

بدتر از همه، پرداخت را ناممکن کند، آن را به تأخیر اندازد و یا 

بدین معنا که پرداخت به شخصی . باعث پرداخت ناروا شود

 .انجام شود که استحقاق دریافت آن را نداشته است

های بانکی مسؤولیت  در موضوع اختالل و اشتباه در پرداخت 

کننده ناروا نسبت به آنچه که دریافت کرده یکی از  دریافت

قاعده منع »اساس های بانکی است و بر  قواعد عمومی پرداخت

لیکن اینکه اگر پرداخت . شود تحلیل می« دارا شدن ناعادالنه

ناروا ناشی از قصور عامل انسانی باشد، مسؤولیت ناشی از آن بر 

به عبارت . گیرد، نیاز به بررسی داردعهده چه کسی قرار می

دیگر، آیا بانک باید نتیجه این قصور را بر عهده گیرد و پس از 

خارج شده  کننده پرداختپرداخت وجهی که به ناروا از تصرف 

کننده ناروا مراجعه کند یا اینکه تکلیف مراجعه از  به دریافت

 گیرد؟ همان ابتدا بر عهده مشتری بانک قرار می

ان قاعده عمومی، مسؤولیت مراجعه بر عهده شخصی عنو به

است که ایفای ناروا یا پرداخت به شخص غیرمستحق تحت هر 

بنابراین اگر . عنوان با تقصیر یا قصور وی محقق شده است

یا دستورهای وی موجب اشتباه  کننده پرداختهای  توصیه

. گیرد عوامل بانک شده باشد، بانک مسؤولیتی را بر عهده نمی

مچنین، اگر دارنده واقعی یک سند قابل انتقال، با وجود آگاهی ه

به سرقت یا جعل یا نبود فرصت کافی مبنی بر اینکه بانک را از 

این موضوع مطلع نماید و بانک نیز با رعایت تشریفات متعارف 

 .اقدام به پرداخت کند، مسؤولیتی متوجه بانک نخواهد بود

دکی، مسائل اختالل و در حقوق کشورمان، تنها مقررات ان

توان می. اندهای بانکی را مورد توجه قرار داده اشتباه در پرداخت

ای از حقوق حاکم بر خطاهای  ادعا کرد که بخش عمده

ای یا اشتباه و تقلب در پرداخت، بر مبنای روش عملی  رایانه

به همین دلیل .فته استمحاکم و رویه قضایی و داوری توسعه یا

 .عه به حقوق کشورهای دیگر خواهیم بودناگزیر از مراج

 (9/912: 9977کاتوزیان، )

 تعریف اشتباه -2-9

اشتباه در اصطالح، عبارت است از خطا در شناخت و اعتقاد بر 

اشتباه پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا . خالف واقع
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به بیان دیگر، اشتباه نمایش نادرست واقعیت در ذهن . کندمی

در حقوق نیز اشتباه . آید در شمار پدیده های روانی میاست و 

معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل این 

 (9/912: 9977کاتوزیان، ) .گیرد علم قرار می

. های گوناگون دارد اثر اشتباه در حقوق و تکالیف اشخاص چهره

اشتباه کند؛ دیگری به یکی به اشتباه ملک دیگری را تصرف می

پردازد؛ سومی به اشتباه با  پندارد و پولی را می خود را مدیون می

کند؛ دیگری به اشتباه مال  زنی که بر او حرام است نکاح می

کشد؛ برد؛ پزشکی به اشتباه بیماری را می کسی را از بین می

خرد و مردی به اشتباه مالی را  خریدار گندمی به اشتباه جو می

 .بخشدای می به زن بیگانه

کند که به هنگام تصمیم گرفتن رخ اشتباهی، اراده را معلول می

دهد، وگرنه، هرگاه خطایی در بیان اراده اتفاق افتد، در اصل 

چنین خطایی باید اصالح شود و نتواند گوینده را . اراده اثر ندارد

ای که بهای کاالی خود را  برای مثال، فروشنده. بند سازد پای

کند و در دید عرف و با  تومان، هزار ریال معین میبجای هزار 

توجه به قرائن، مسلم است که اشتباه تنها در بیان اراده رخ داده 

 (9/912: 9977کاتوزیان، ) .است، حق دارد آن را تصحیح کند

گیرد و اشتباه از جمله اموری است که جلوی تأثیر اراده را می

انطباق مقصود با واقع  گردد و ناشی از عدممانع تشکیل عقد می

های بانکی، شخص طرف واریز  از آنجایی که در پرداخت. است

باشد  برای واریز کننده وجه بسیار حائز اهمیت و علت عمده می

نیز انسان مشخص و معین است و « شخص»و منظور از 

در معنای مطلق نیز، مجموع اوصاف و « شخصیت»مقصود از 

ا از افراد دیگر متمایز عوارضی است که یک فرد انسانی ر

فلذا هرگونه اشتباه در  (966: 99117هیدی، ش)سازد،  می

شخص گیرنده وجه اعم از اینکه این اشتباه از ناحیه بانک باشد 

قانون مدنی این پرداخت باطل بوده  219یا مشتری، وفق ماده 

 .و بایستی به حالت قبل اعاده گردد

گونه اشتباه در شخص  توان به دو اشتباه مربوط به طرف را می

شهیدی، ). طرف و اشتباه در شخصیت طرف، تفکیک کرد

شود  اشتباه در شخص طرف در صورتی واقع می (968: 9911

که اشتباه کننده، شخص معینی را با شخص معین دیگر اشتباه 

مبلغی را از طریق دستگاه  «الف»برای مثال، شخص . بگیرد

مان اینکه حساب به حساب گیرنده به گ( ATM) خودپرداز

شود کند و پس از پرداخت متوجه می باشد واریز می برادرش می

که حساب گیرنده متعلق به شخص دیگری که با برادر او تشابه 

اشتباه . اسمی داشته، بوده و واریز به اشتباه صورت گرفته است

در شخصیت در صورتی که شخصیت به معنای مجموعه 

اه در شخص است، زیرا اوصاف شخص حمل گردد، همان اشتب

شخص، همان فرد دارای مجموع اوصاف و عوارض خاص 

اما در صورتی که شخصیت به معنای برخی از اوصاف . است

شخص، در نظر گرفته شود، اشتباه در شخصیت، در حقیقت 

اشتباه در وجود یک یا چند وصف مشخص در طرف معامله 

شخص به گمان اینکه  «الف»باشد، مانند اینکه شخص  می

باشد پولی را به حساب بانکی  فردی نیازمند و مستمند می «ب»

شود که شخص  کند و بعد از واریز متوجه می وی واریز می

. باشد نه تنها نیازمند نبوده بلکه شخص متمکنی نیز می «ب»

کار  قانون مدنی، دو واژه شخص و شخصیت به 219در ماده 

ه شخص، باید به رفته است، که واژه شخصیت را به قرینه واژ

به این . معنای مجموع صفات شخصی فرد معین تفسیر کرد

ترتیب مورد ماده مذکور، منحصرًا اشتباه در شخص طرف 

باشد و از اشتباه در شخصیت به معنی برخی از معامله می

: 9972کاتوزیان، ) .اوصاف مشخص، ذکری به میان نیامده است

211) 

 مبانی اثر اشتباه -2-2

های گوناگون  لزوم اشتباه در همه موارد، از راه برای اثبات

ها بیشتر مربوط به مبنایی است  حل این راه. استدالل شده است

 .که برای ایفاء ناروا برگزیده شده است

« استفاده بدون جهت»های  گروهی که ایفاء ناروا را از مصداق

و هدف از عمل « علت غایی»شمرند و جهت را به معنی  می

یک عمل « وفای به عهد»یرند، اعتقاد دارند که گحقوقی می

. آن است« جهت»و اراده او  کننده پرداختارادی است و هدف 

پس، برای اینکه ایفاء بدون جهت و ناروا باشد، باید عاملی این 
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محقق داماد و عیسایی ) .اراده را معیب کند یا از بین ببرد

 (29: 9977تفریشی، 

بین قواعد حاکم بر موارد  بعضی نیز برای ایجاد هماهنگی

وفای به عهد نوعی تراضی یا حداقل از اقسام : اند گوناگون گفته

اعمال حقوقی است که اراده در آن نقش اساسی دارد و همین 

پس، هرگاه اراده به خودی . سازدعامل پرداخت را موجه می

کننده  پرداختآن فاسد باشد، « جهت»خود یا از لحاظ اشتباه در 

: 9972کاتوزیان، ) .دیه کرده است بازستاندآنچه را تأحق دارد 

211) 

اگر مبنای ایفاء ناروا مخلوطی از استفاده بدون جهت و  ولی

استیالی نامشروع بر مال دیگری باشد، در مرحله ثبوت نباید 

: 9972کاتوزیان، ) .شمار آید کننده از ارکان آن به اشتباه پرداخت

زیرا عمد در این اقدام و آگاهی از نبودن دین نیز سبب  (212

با وجود این، در مرحله . مشروع برای خوردن مال کسی نیست

دهد که ایفاء  اثبات، وجود اشتباه در جهت پرداخت نشان می

کننده قصد پرداخت دین خود یا دیگری یا وام دادن یا ودیعه 

ین امر که گمان، برای احراز ا بی. نهادن را نداشته است

قصد بخشش نداشته است، نیازی به اثبات نیست  کننده پرداخت

شود و جمله  م جانشین آن می.ق 262زیرا اماره مندرج در ماده 

-گیرنده را در این نزاع مدعی قرار می «ظاهر در عدم تبرع است»

ولی، چون هر پرداختی ظهور در وفای به عهد و وجود . دهد

تواند خالف این اماره را نشان دهد و دین دارد، اثبات اشتباه می

پس، با . مجوز پس گرفتن پولی شود که پرداخته شده است

اینکه اشتباه از ارکان دعوای استرداد نیست، در عمل برای 

کننده ثابت کند دینی نداشته است، ناچار باید  اینکه پرداخت

ه وجود اشتباه را در دادگاه مدلل دارد، وگرنه در برابر اماره ماد

 .شود محکوم به شکست می 262

 های بانکی مفهوم واریز به اشتباه در پرداخت -2-9

در مواردی ممکن است بانکی که به اشتباه وجهی را پرداخت 

پرداخت . کرده است، هیچ عذری در برابر مشتری نداشته باشد

ای یا شبکه خودپرداز و دو برابر به دلیل اشکال در سامانه رایانه

چک به رغم دستور واجد شرایط صادرکننده یا ذی نیز کارسازی 

در . آید نفع ثالث بر نپرداختن آن، از این قبیل موارد به شمار می

ای جزء رجوع به شخصی که ها، بانک چارهاین گونه از اشتباه

به ناروا وجهی را دریافت کرده، ندارد و معمواًل این مراجعه از 

بهمنی ) .گیرد ورت میطریق مصالحه یا طرح دعوا در دادگاه ص

 (62: 9971 و غفاری،

تواند در مواردی که  لیکن پرسش این است که آیا بانک می

در آن بانک حساب دارد، با احراز اشتباه از ( ناروا)کننده  دریافت

طریق اسناد بانکی موجود، به اندازه مبلغی که اشتباه شده از 

پرداخت  حساب وی کسر کند و در نتیجه وجهی را که به ناروا

 شده، به دارایی بانک بازگرداند؟

شود که  پاسخ مثبت به این پرسش، از آن جهت تقویت می

صرف اشتباه در وارد کردن شماره حساب از سوی کارمند بانک، 

نباید بانک را مجبور سازد تا برای امر مسلم به دادگاه مراجعه 

. در همان حال، این پاسخ متضمن دو اشکال عمده است. کند

کننده  دریافت)تواند بدون اطالع مشتری ل اینکه، آیا بانک میاو

، به حساب وی دست ببرد و مبلغ مورد اشتباه را از حساب (ناروا

وی کسر کند؟ دوم اینکه، اگر این اقدام مجاز شناخته شود، از 

 نظر حقوقی چه ماهیتی دارد؟

دهند و  ها این است که به مشتری اطالع می روش عملی بانک

گمان اگر اشتباه در  بی. کنندرضایت وی را در برگه ای اخذ می

همان مراحل اولیه کشف شود و امکان بازگشت وجود داشته 

از نظر ماهیت حقوقی . کنندباشد، کارمندان بانک بدان اقدام می

مثابه نمایندگی بانک از دارنده  نیز گفته شده که این کار به

 .به آن واریز شده استشود که وجه ناروا  حسابی تلقی می

 (19: 9972، خاوری)

کننده ناروا، وجه  مشکل وقتی مضاعف خواهد شد که دریافت

مذکور را از حساب خود برداشت کرده و یا اینکه پرداخت ناروا با 

در مورد اخیر، برای مثال . وساطت یک بانک انجام شده باشد

ر در شخصی از کرمانشاه با استفاده از حواله، به حساب یک نف

شود که آخرین رقم  کند لیکن بعدًا معلوم میتبریز پول واریز می

شماره حساب اشتباه بوده و پول به حساب مشتری دیگری در 

بانک مقصد یا بانکی در شهر دیگری واریز شده یا اشتباه 

 .دهد مشابهی در سامانه شتاب رخ می
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 در صورت اشتباه بانک در پرداخت، قواعد عمومی ایفای ناروا

رو از نظر قضایی موضوع همانند سایر  شود و از این اعمال می

از آن جهت که اشتباه بانک . شودموارد ایفای ناروا بررسی می

کننده شده است، چنین مبلغی  موجب دارا شدن ناعادالنه دریافت

محض تحقق  به. از باب دارا شدن ناعادالنه قابل استرداد است

رح است و چنانچه از زمان چنین پرداختی، دعوای آن قابل ط

مطالبه تا زمان صدور حکم، خسارتی به مبلغ ناروا تعلق گرفته 

تواند استرداد آن را نیز از  باشد، بانک یا دارنده قانونی می

اگر بروز اشتباه ناشی از . کننده ناروا مطالبه کند دریافت

انگاری مشتری در درج شماره حساب درست، نام درست  سهل

و غیره باشد، بانک از پذیرش مسؤولیت چنین  کننده دریافت

اشتباهی به استناد فرم پر شده از سوی مشتری خودداری 

خواهد کرد، لیکن پرسش آن است که اگر بانک در واریز سود 

بانکی متعلق به حساب شخص معین اشتباه کرده باشد و آن را 

واریز کند، آیا عالوه بر  «ب»به حساب  «الف»به جای حساب 

نیز حق مطالبه  «الف»، ذی نفع واقعی وجه واریز شده بانک

 مبلغ مذکور را دارد؟

از طرف دیگر در حقوق کشورمان پاسخ به سوال اخیرالذکر نیز 

های عمومی و  قانون آئین دادرسی دادگاه 2با توجه به ماده 

است که در  انقالب در امور مدنی مثبت است اما واقعیت آن

های بانکی دچار  این گونه اشتباه چنین مواقعی که مشتری از

شود مستقیمًا به بانک مراجعه و بانک نیز در راستای  خسارت می

 9991قانون پولی و بانکی کشور مصوب  92ماده ( ج)بند 

نسبت به جبران خسارات وارده ناشی از اشتباه صورت گرفته 

 (62: 9971 بهمنی و غفاری،) .نماید مبادرت می

های مختلف که به صورت فرم از  در شرایط عمومی حساب

گیرد،  شود و در اختیار مشتریان قرار میسوی بانک تهیه می

حق برداشت مبالغی که به اشتباه به حساب مشتریان خود همان 

شود و همچنین حق برداشت کارمزد، بدون اجازه  بانک واریز می

توجیهی که برای . شود قبلی مشتری، برای بانک شناخته می

توان ارائه کرد، پیشگیری از غ اشتباهی از حساب میبازگشت مبل

شخصی که در یک عملیات بانکی، . دارا شدن ناعادالنه است

بدون دلیل مبلغی را از دست داده، اصواًل منتظر اقدام بانک 

کند مگر اینکه شود و شخصًا در این خصوص اقدام نمی می

ه و یا بانک، منطقی برای اقدام خود در پرداخت به گیرنده وج

بستانکار کردن حساب وی داشته باشد که در آن صورت، 

برای مثال، . مشتری باید رأسًا علیه گیرنده وجه طرح دعوا کند

اگر بانک مدارکی ارائه کند که دستور عدم پرداخت صادرکننده 

چک یا ذی نفع، پس از پرداخت به بانک ارائه شده قطعًا بانک 

 .در این خصوص مسولیتی نخواهد داشت

در . رو هستند ها با دو نوع اشتباه در پرداخت روبه در عمل، بانک

گروه اول، اشکال، نقص یا خطای سامانه الکترونیکی بانک 

رغم  موجب مسائلی همچون کسر از حساب بدون پرداخت یا به

انصراف متقاضی یا عدم دریافت، كسر از حساب و غیره 

روا به موجب اسناد در حالی که در گروه دوم، پرداخت نا. شود می

ها  در تمامی این موارد، بانک. بانکی همچون چک قرار دارد

قانون پولی و بانکی  92ماده ( ج)اغلب بدون مقاومت، وفق بند 

گمان  بی. کنندکشور اقدام به جبران خسارت ذی نفع واقعی می

ممکن است ادعاهایی همچون تردید در ذینفع بودن شخص 

اشتباه ادعایی ذینفع، /کشف نبودن اشکالمراجعه  کننده یا قابل 

 (612: 9912، السان) .عماًل وی را ناچار از طرح دعوا کند

در تمام موارد ایفای ناروا از سوی بانک، میان حالتی که گیرنده 

وجه نیز همانند بانک از ناروایی آن ناآگاه است و حالتی که 

م به مسدود از جمله علم به اشتباه بانک، عل)گیرنده به هر دلیل 

بودن حساب صادر کننده، علم به تقلبی بودن امضای چک و 

، عالم به ناروایی پرداخت است، هیچ تفاوتی وجود ندارد (غیره

قانون  912چرا که در هر دو حالت، وفق نص صریح ماده 

مدنی، ید گیرنده وجه نسبت به وجه دریافتی فارغ از اینکه عالم 

حقاق خود باشد، ضمانی است یا جاهل به استحقاق یا عدم است

تواند با اثبات واریز اشتباهی، تمام خساراتی را که به  و بانک می

سبب این پرداخت اشتباهی به بار آمده پس از اثبات از وی 

مطالبه کند و معیار تعیین میزان مسؤولیت متصرف، ضرری 

وارد شده و نه منفعتی که او ( کننده پرداخت)است که به مالک 

 (611: 9972کاتوزیان، ) .برده استاز تصرف 
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 پرداخت به اشتباه در قوانین موضوعه -2-1

« استیفاء»عنوان . از منابع تعهد است« استیفاء»در قانون مدنی 

ماده  1بند . )نیز در فصل مربوط به ضمان قهری آمده است

درست . و نباید آن را به منبعی قراردادی منتسب کرد( 918

به مفهومی محدود به استیفاء   998و  996است که در مواد 

برداری  اشاره شده و حکم قانون ناظر به مواردی است که بهره

شود، لیکن این  از مال یا کار دیگری با اقدام خود او انجام می

از . سازدانجامد و استفاده را ناروا می اقدام گاه به تراضی نمی

امر یا اراده  کند که استفاده ناروا بهنظر انصاف نیز تفاوتی نمی

استفاده کننده انجام شود یا در نتیجه اقدام شخص ثالث یا 

گیرد، بر  آنچه در این زمینه مورد توجه قرار می. حادثه خارجی

ویژه جبران وضع ناهنجار  ها و به هم خوردن تعادل بین داریی

کسی است که به زیان او استفاده صورت پذیرفته و از این 

ه آیا در راه استفاده به ناحق خطایی دیدگاه، اهمیتی ندارد ک

تحقق یافته یا اعمال ارتکاب یافته مشروع بوده است و نیز 

برداری شخص استفاده کننده باشد  اهمیتی ندارد که وسیله بهره

 .یا دیگری

کسی که عمدًا »قانون مدنی،  919از طرف دیگر بر اساس ماده 

افت کند، ملزم یا اشتباهًا چیزی را که مستحق آن نبوده است دری

قانون مدنی،  919مفاد ماده  «.است که آن را به مالک تسلیم کند

اگر کسی که ». بیان شده است 912با عبارت دیگر در ماده 

دانست آن را تأدیه کند، حق دارد از کسی  اشتباهًا خود را مدیون می

بنابراین  «.که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید

سازد و ز اشتباه یا خطا، گیرنده وجه را مالک نمیپرداخت ناشی ا

در صورتی که با تقاضای . وی ملزم به استرداد آن خواهد بود

حق از این کار امتناع کند، شیوه قضایی برای الزام بانک یا ذی

وی به استرداد آنچه که به ناحق دارا شده، در پیش گرفته 

 (66: 9911، السان) .خواهد شد

کننده طلبکار است ولی شخصی غیر  دریافت پس در موردی که

داند ای نمی پردازد، مانند اینکه ورثه از مدیون به اشتباه آن را می

که تنها به میزان ماترکی که به ارث برده است در مقابل دیون 

مورث خود متعهد به پرداخت است و به اشتباه و بدون اینکه 

چه که قصد پرداخت تمام دیون مورث خود را بیش از آن

در این . پردازد عنوان ماترک برده داشته باشد، تمام آن را می به

فرض آنچه بیش از ماترک دریافتی پرداخته شده ایفاء ناروا 

نیز برای  912قید اشتباهًا در ماده . است و باید بازگردانده شود

این است که اگر کسی دانسته و با آگاهی از اینکه مدیون 

ایفاء دین »د، حق بازستاندن ندارد زیرا دیگری است آن را بپرداز

 (قانون مدنی 268ماده ) «.از جانب غیر مدیون هم جایز است

قانون تجارت نیز دلیل دیگری بر  991همچنین مفاد ماده 

زیرا در ماده . عنوان منبع تعهد است اصالت استیفای نامشروع به

ان اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتو»: خوانیممذکور می

واسطه حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده برات یا فته  به

تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را طلب یا چک می

 «.از کسی که به ضرر او استفاده بالجهت کرده است مطالبه نماید

شود داده می کننده پرداختاما با توجه به سندی که در بانک به 

صورت  که دستگاه خودپرداز یا سامانه اینترنتی بهو یا رسیدی 

دهد،  دهنده می خودکار و پس از انجام فرایند پرداخت به انتقال

اثبات این امر که پرداخت به حساب معین انجام گرفته، آسان 

در همان حال، اثبات دریافت وجه یا وصول به حساب . است

پرداخت شده، گیرنده وجه یا مخاطب انتقال برای استرداد آنچه 

هر »: داردمقرر می 262زیرا قسمت نخست ماده . کافی نیست

یعنی اصل  «.کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است

در مقام ایفای دین و به طور کلی  کننده پرداختبر آن است که 

با یک علت متعارف اقدام به پرداخت کرده و اثبات خالف آن 

اماره ید . بر عهده خود او است( اینکه پرداخت اشتباه بوده)

کننده، تا زمانی که دلیل مغایری نباشد، دلیل مالکیت  دریافت

آید و نیز اصل عدم اشتباه، استدالل فوق را شمار می وی به

در اینکه آیا دادن چیزی به دیگری اماره وجود . )کندیید میتأ

باید دلیل برائت ذمه بدهد تا  کننده پرداختدین به او است و 

بتواند آن را استرداد کند، یا اصل برائت است و مدعی اشتغال 

ذمه باید دلیل بیاورد وگرنه محکوم به رّد چیزی است که 

که رویه قضائی متمایل رسد  نظر می گرفته، اختالف است و به

کننده و مدعی استرداد موظف به آوردن  بر این است که پرداخت

دلیل برای اثبات عنوانی است که بازپس گرفتن مال را توجیه 

 (291: 9979کاتوزیان، ) .کند
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: کندقانون مدنی، در تأیید اماره تصرف تصریح می 92ماده 

اینکه خالف آن  عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر تصرف به»

این تصرف، تا زمانی که ثابت شود ناشی از سبب  «.اثبات شود

 (م.ق 96ماده ) .مملک یا ناقل قانونی نبوده، معتبر خواهد بود

ارائه دلیل دیگری برای اثبات مالکیت متصرف، عالوه )بنابراین 

عنوان مالکیت، الزم نیست و دهنده مال باید برای  بر تصرف به

ورد تصرف، مالکیت و استحقاق فعلی خود را استرداد مال م

با وجود موارد فوق و  (21: 9988، شهیدی).( اثبات کند

توضیحات مربوط به آنها، مقررات خاص و نیز روش بانکی 

تواند با تدوین موازین و معیارهای مناسب، میزان دعاوی  می

مربوط به استرداد مبالغی که به اشتباه به حساب اشخاص واریز 

د، یا در شرف واریز به حساب آنها قرار دارد را به حداقل شومی

که در عمل به  262اثبات این امر با توجه به ماده . برساند

تعارض اماره ید و ظاهر عدم تبرع اشاره دارد، در دادگاه خواهد 

 .بود

سو  وقتی مبلغی به اشتباه به حساب شخصی واریز شود، از یک

به آنچه پرداخت شده ندارد و از وی شرعًا و قانونًا حقی نسبت 

انجامد که وی از انجام این سوی دیگر، عرفًا مدتی به طول می

بنابراین . حساب خود آگاه شود( ناروای)فرایند و بستانکار شدن 

ای یا تواند با احراز اشتباه کارمند خود، خطای رایانه بانک می

های  ها و فیش در تکمیل بخشی از فرم کننده پرداختاشتباه 

مربوط، فرایند انتقال را بدون اینکه نیاز به مراجعه به تشریفات 

 .بر محاکم قضایی باشد، لغو کند طوالنی و هزینه

های بانکی، استرداد مبلغ پرداخت شده مستلزم در مورد پرداخت

وقتی انتقال وجوه بر . طی تشریفاتی است که گاه طوالنی است

و انتقال وجوه انجام  مبنای دستورالعمل صدور دستور پرداخت

شود لغو و ابطال دستور پرداخت یا ابطال کل فرایند پرداخت،  می

 91مطابق با ماده . مستلزم رعایت مفاد دستورالعمل است

دستورالعمل مذکور، ابطال دستور پرداخت تصدیق شده، نیازمند 

در واقع، در مواردی که شخص . صالح استحکم دادگاه ذی

شود،  حاضر به استرداد وجه دریافتی نمی( روابه نا)کننده  دریافت

آنچه در عبارت اخیر گفته . ماندای جزء طرح دعوا باقی نمیچاره

شد، با اصول حقوق مدنی در خصوص ایفای تعهد نیز سازگار 

 (62: 9971 بهمنی و غفاری،) .است

دهد که چنین روشی  در کشورمان، مقررات موجود نشان می

در »موافقتنامه ساتنا،  97بنابر تبصره ماده . شکل گرفته است

صورتی که واریز وجه به حساب ذینفع نهایی به علت بسته بودن 

حساب یا نادرست بودن مشخصات تعیین شده در دستور پرداخت 

ه نفع وی صادر شده، پذیر نباشد، عضوی که دستور پرداخت ب امکان

مکلف است طی یک روز کاری نسبت به صدور دستور پرداخت به 

بنابراین، پرداخت اشتباه، بانک  «.نفع صادرکننده اقدام کند

کننده را ملزم به استرداد آنچه که به اشتباه پرداخت شده  دریافت

( گیرنده)در ساتنا، بازپرداخت این مبلغ از بانک ذینفع . سازد می

، (بانکی که پرداخت از آن شروع شده)ک صادرکننده به بان

شود و بانک اخیر، وجه را به حساب شخص  انجام می

 .گرداندباز می کننده پرداخت

 های بانکی صور مختلف واریز به اشتباه در پرداخت -9

بهترین مبنا برای استرداد وجهی که به اشتباه پرداخت شده، دارا 

کسی که از حساب وی پرداخت بنابراین . شدن ناعادالنه است

شده و مدعی اشتباه یا ناروایی پرداخت است، باید ارکان دارا 

 (69: 9911، السان) .شدن ناعادالنه را اثبات کند

 (صادر کننده چک)اشتباه یا خطای صاحب حساب  -9-9

مانند اینکه از دسته چک به سرقت رفته، چکی از آن کنده شده 

دارنده )ابه امضای صادر کننده باشد و با امضایی تقلبی، مش

نحوی که در عمل بانک قادر به تشخیص آن  ، به(دسته چک

در این مورد، . نباشد، برای پرداخت به بانک تسلیم شود

احتیاطی انگاری و بیدلیل سهل صادرکننده وفق قاعده اقدام، به

در نگهداری دسته چک و اعالم نکردن مفقودی آن به بانک، 

ن حرمت مالش شده پس بدین ترتیب موجب از بین رفت

مشارالیه مسؤول اشتباه خویش بوده و بانکی که با اعتماد به 

ظواهر اقدام به پرداخت کرده مسؤولیتی ندارد و مالک وجه 

تواند برای استرداد مال خود و منافع تفویت شده از گیرنده  می

، السان) .قانون مدنی اقدام نماید 912و  919ناروا وفق مواد 

9911 :61) 
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 اشتباه بانک -9-2

مانند اینکه امضای روی ورقه چک تفاوت فاحشی با امضای 

دار بانک  صاحب حساب داشته باشد و با این وجود، صندوق

به بیان دیگ، در مواردی که صورت و . اقدام به پرداخت آن کند

مندرجات چک تقلبی به نحوی است که عرفًا کارمند با مشاهده 

تواند اقدام به  شود، در این حالت، بانک نمی میآن متوجه تقلب 

توان ملزم به چیزی کرد که  چرا که شخص را نمی. پرداخت كند

آن را امضاء نکرده است و نیز اینکه چنین ورقه ای که به طور 

این حکم در . غیرقانونی امضاء شده، هیچ ارزش مالی ندارد

 شود که اگرچه امضای روی چک به جایی نیز اعمال می

صادرکننده قانونی تعلق دارد، لیکن در مفاد و محتویات آن تغییر 

 (62: 9971 بهمنی و غفاری،) .و تحریفی انجام گرفته است

البته گاه تشخیص تغییر و تحریف در رابطه دارنده چک و 

برای مثال، اگر . کندهایی را ایجاد می متصدی بانک بحث

خودکار مشکی  امضای چک با خودکار آبی و سایر مفاد آن با

خط صادرکننده پی برد  توان با مقایسه امضاء به دستباشد، نمی

و این تردید که مفاد چک بعدًا توسط شخص دیگری تکمیل 

در این موارد، هیچ نص قانونی برای . شودشده باشد، مطرح می

اعتماد کارمند بانک به درستی امضاء و سرایت آثار آن به 

پرداخت و راهنمایی کردن دارنده  مندرجات چک یا امتناع وی از

به گرفتن توضیح و امضای صادر کننده در مورد اختالف رنگ 

 .قلم در صورت چک وجود ندارد

احتیاطی کارمند بانک وجهی به اشتباه پس اگر بر اثر عمد یا بی

پرداخت شده باشد، همانطور که گفته شد در چنین مواردی 

قانون  92ماده ( ج) بانک وفق تکلیف قانونی خود موضوع بند

ابتدا نسبت به جبران  9991پولی و بانکی کشور مصوب 

خسارت وارده به شخص زیان دیده مبادرت و سپس بانک برای 

احتیاط خود مراجعه و در  جبران ضرر خود به کارمند خاطی و بی

این حالت کارمند موصوف ناگزیر از رجوع به گیرنده وجه ناروا 

 .خواهد شد

 (هردو)ب حساب و بانک خطای صاح -9-9

در صورتی که هم صاحب حساب و هم بانک مرتکب خطا شده 

باشند، تشخیص اینکه مسؤولیت ایفای ناروا بر عهده چه کسی 

برای مثال، صادر کننده، چک . شود، بسیار دشوار است نهاده می

گذارد و کارمند وی بدون  سفید امضایی را در صندوق خود می

کند و با قلم خوردگی در ا تکمیل میاطالع او، محتوای چک ر

دهد و صندوق دار بانک، بدون تاریخ صدور به بانک ارائه می

که عرفًا باید در پشت چک ) توجه به قلم خوردگی در متن چک

، اقدام به پرداخت (با قید امضای صادرکننده توضیح داده شود

 .کند آن می

امی ها پذیرش تم در این حالت، هر چند رویه عملی بانک

باشد و نسبت به جبران  ولیت اشتباه صورت گرفته میؤمس

دیده علیرغم اینکه بخشی از اشتباه حادث  خسارت شخص زیان

کنند، اما انصاف، اخالق و  شده مستند به فعل او بوده اقدام می

کند که در چنین مواردی خسارت بین  عدالت قضائی حکم می

چنین وضعیتی، برای  تر اینکه، در این دو توزیع شود و عادالنه

تعیین میزان مسؤولیت و متعاقبًا توزیع خسارت میان مسؤولین، 

بایستی به نوع اشتباه و میزان تأثیر آن در خطای صورت گرفته 

توجه ویژه کرد هرچند برای رهایی از دشواری تعیین سهم هر 

 .کدام  نیز پیشنهاد شده است که خسارت به برابری تقسیم شود

 (99: 9978 باریکلو،)

 ناروایی پرداخت به دلیل فعل ثالث -9-1

در مواردی ممکن است اشتباهی از سوی بانک یا صاحب 

حساب صورت نگرفته باشد ولی با این حال به دلیل دخالت 

برای مثال، در . متقلبانه یا من غیر حق ثالث، پرداخت ناروا شود

جریان گردش تجاری چک، پس از چند بار پشت نویسی، 

را از حامل سرقت کرده و برای دریافت وجه آن  شخصی چکی

تر بررسی شد، مبنای  چنانچه پیش. کندبه بانک مراجعه می

مطالبه در این موارد دارا شدن ناعادالنه است و ذینفع باید 

دعوای خویش را علیه شخصی که به زیان او و به ناحق 

 .داراشده در دادگاه صالح طرح کند

شود، این است، در چنین  رح میالی که در اینجا مطاما سؤ

وضعیتی چه کسی حق اقامه دعوا دارد، صاحب حساب یا بانک؟ 

چنانچه بیان شد از آنجایی که صاحب حساب وجه خود را تحت 

عنوان قرض تحویل بانک نموده و از طرف دیگر با توجه به 

آید و بانک  اینکه وجه دریافت شده به مالکیت بانک در می
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طالبه و درخواست صاحب قرض، مثل محض م مکلف است به

مسترد نماید، لذا با توجه به ذینفع بودن صاحب ( نه عین)آن را 

وجه و بانک نسبت به مبلغ پرداخت شده به اشتباه و با عنایت 

های عمومی و انقالب در  قانون آئین دادرسی دادگاه 2به ماده 

 تواند دعوی استرداد را مطرح امور مدنی هر یک از آن دو می

ها در چنین مواقعی عدم قبول  هرچند رویه عملی بانک. نماید

هرگونه مسؤولیتی در خصوص وجه پرداخت شده به ناروا 

 (99: 9978 باریکلو،) .باشد می

 شرایط تحقق واریز به اشتباه -1

 لزوم تسلیم -1-9

برای تحقق ایفاء ناروا، باید مالی که گیرنده استحقاق آن را 

. د، خواه این مال پول یا کاالی معین باشدندارد به او تسلیم شو

را از احکام عمومی مربوط « ایفاء ناروا»همین عامل است که 

نزدیک « غصب»کند و به  جدا می« استفاده بدون سبب»به 

زیرا شرط تحقق آن وجود استیالی نامشروع بر مال . سازدمی

دیگری است، در حالی که ضمان ناشی از استیفاء چنین شرطی 

بنابراین، هرگاه کسی به پندار وجود دین خدمتی برای . دندار

تواند دعوای  دیگری انجام دهد، برای گرفتن عوض آن نمی

بدون « استفاده»طرح کند و ناچار باید مبنا را « ایفاء ناروا»

 (298: 9972، کاتوزیان) .سبب قرار دهد

باشد، « وفای به عهد»عنوان  باید افزود که تسلیم مال باید به

عنوان قرض یا پیش پرداخت  وگرنه هرگاه کسی پولی را به

ایفاء »معامله یا امانت به دیگری بدهد، استرداد آن زیر عنوان 

این عامل نیز نهاد حقوقی ما را از انواع . ممکن نیست« ناروا

 .بخشد سازد و نوعی اصالت به آن میغصب ممتاز می

. را اثبات کند در هر حال، مدعی استرداد باید تسلیم مادی مال

عنوان قرض  مدعی علیه نیز هرگاه بتوانند ثابت کند که تأدیه به

عنوان  یا پیش پرداخت یا هبه یا ودیعه بوده است، از رد آن به

 .شود معاف می« ایفاء ناروا»

 عدم وجود دین -1-2

این است که تسلیم کننده مال « ایفاء ناروا»شرط دیگر تحقق 

مدیون گیرنده نباشد و به بیان دیگر، رابطه دینی میان آن دو 

زیرا، تنها در این صورت است که پرداخت ناروا . احراز نشود

 .ماند کند و تملک بدون سبب می جلوه می

اینکه دینی نداشته است، مانند  کننده پرداختگاه  فرضی که هیچ

وراثی به گمان مدیون بودن مورث آن را بپردازند، یا دینی 

مانند وصیت رجوع . )پرداخته شود که به دلیلی ساقط شده است

با وجود این، هرگاه شرط تعلیق پس از تأدیه دین محقق ( شده

 .تواند آن را مسترد کند نمی کننده پرداختشود، 

د تا وفای به آن باید دین یا تعهدی باش« ایفاء»پس در مفهوم 

اگر شخصی بدین پندار که به دیگری مدیون . معنی پیدا کند

است مالی به او بدهد و در واقع دینی وجود نداشته باشد، گیرنده 

تواند به ناروا آن را تصاحب کند و بایستی به مالک  مال نمی

قانون مدنی که نتیجه  262لذا وفق قسمت دوم ماده . بازگرداند

باشد، منظور قانونگذار این بوده که هر کس یبخش اول ماده م

پردازد و  مالی به دیگری بدهد ظاهر در این است که دینی را می

آید که رویه قضائی  ها نیز چنین بر می از بررسی آراء دادگاه

تمایل به همین تفسیر دارد و در دعوای استرداد و به هنگام 

 اختالف در پس گرفتن وجه پرداخت شده به اشتباه،

 .شمارد را مدعی می کننده پرداخت

 های بانکی اثر تدلیس در واریز به اشتباه در پرداخت -2

پس . تدلیس به معنی فریب دادن و پنهان کردن واقع است

طور اجمال عناصر و شرایط تحقق تدلیس عبارت است از  به

اینکه اواًل عملیاتی باید انجام شود و ثانیًا این عملیات موجب 

به وسایل  کننده پرداختپس اگر . امله شودفریب طرف مع

دیگری نیز عدم وجود دین یا عیب رضای خود را اثبات کند، 

آید و حق استرداد ایجاد همان نتیجه ثبوت اشتباه به بار می

در  کننده پرداختبرای مثال، هرگاه معلوم شود که . شود می

ه دین نتیجه تدلیس و حیله گیرنده پولی را واریز کرده است، امار

. تواند آنچه را به ناحق داده است باز ستاند رود و او می از بین می

به بیان دیگر، اشتباه راهی برای اثبات نبودن دین و ناروایی 

های  از راه کننده پرداختایفاء است و هیچ مانعی وجود ندارد که 

، کاتوزیان) .دیگری همچون تدلیس به همان نتیجه برسد

9972 :216) 
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 های بانکی اریز به اشتباه در پرداختآثار و -6

کننده ناروا نسبت به آنچه که دریافت کرده  مسؤولیت دریافت

های بانکی است و بر اساس  یکی از قواعد عمومی پرداخت

لیکن اینکه اگر . شود تحلیل می« قاعده منع داراشدن ناعادالنه»

پرداخت ناروا ناشی از قصور عامل انسانی باشد، مسؤولیت ناشی 

به . گیرد، نیاز به بررسی دارداز آن برعهده چه کسی قرار می

عبارت دیگر، آیا بانک باید نتیجه این قصور را بر عهده گیرد و 

یا  کننده پرداختپس از پرداخت وجهی که به ناروا از تصرف 

کننده ناروا مراجعه کند یا  کننده خارج شده به دریافت دریافت

اینکه تکلیف مراجعه از همان ابتدا بر عهده مشتری بانک قرار 

 (27: 9979 زمانی فراهانی،) گیرد؟می

عنوان قاعده عمومی، مسؤولیت مراجعه بر عهده شخصی  به

است که ایفای ناروا یا پرداخت به شخص غیر مستحق تحت 

بنابراین اگر . عنوان با تقصیر یا قصور وی محقق شده است هر

یا دستورهای وی موجب اشتباه  کننده پرداختهای  توصیه

. گیرد عوامل بانک شده باشد، بانک مسؤولیتی را بر عهده نمی

همچنین، اگر دارنده واقعی یک سند قابل انتقال، با وجود آگاهی 

رای آگاه ساختن به سرقت یا جعل یا نبود آن فرصت کافی ب

بانک از این موضوع نداشته باشد و بانک با رعایت تشریفات 

متعارف اقدام به پرداخت کند، مسؤولیتی متوجه بانک نخواهد 

قاعده فوق در صورت سکوت ذی نفع نسبت به تغییرات . بود

، «ال کامن»در . شود انجام گرفته در سند پرداخت هم اجرا می

شود، مشروط  توجیه می« استاپل»این موضوع بر مبنای قاعده 

براینکه دارنده دارای حسن نیت بوده و قصد سوء استفاده از 

در  (72: 9972، خاوری). سکوت صادرکننده را نداشته باشد

حالتی که صادرکننده در صدور یا پشت نویسی سند پرداخت 

احتیاطی کند نیز مسؤولیت پرداخت به شخص غیرمجاز بر بی

 .بود عهده شخص وی خواهد

بهترین مبنا برای استرداد وجهی که به اشتباه پرداخت شده، دارا 

بنابراین کسی که از حساب وی پرداخت . شدن ناعادالنه است

ناروایی پرداخت است، باید ارکان داراشدن /شده و مدعی اشتباه

یعنی اثبات کند که اواًل گیرنده وجه دارا . ناعادالنه را اثبات کند

( کم شدن از دارایی)این داراشدن با هزینه شده است؛ ثانیًا 

تحقق یافته است و ثالثًا اسباب داراشدن با توجه  کننده پرداخت

 .به قراین و اوضاع و احوال ناعادالنه است

عنوان  به)با توجه به اصل صحت، اصل بر آن است که بانک 

با پرداخت مبلغ مندرج در سند تجاری، به دارنده ( محال علیه

بر اینکه با حسن نیت و با رعایت تشریفات و ظواهر آن مشروط 

-از سوی دیگر، اصل دیگری را نیز می. شود امر باشد، بری می

شود، مگر اینکه توان مطرح کرد و آن اینکه مدیون بری نمی

به همین دلیل گفته . پرداخت به بستانکار حقیقی انجام شود

-می شخصی كه به اشتباه پرداخت کرده است، دوباره: شده

 .پردازد

با توجه به موقعیت بانک و وضعیت حقوقی آن در پرداخت اسناد 

تجاری که بدهکار سند نبوده و تنها وکیل مدیون در ایفای سند 

است باید توجه کرد که پرداخت وجه سند به حاملی که بانک 

هیچ شناختی از وی ندارد، بانک را مسؤول ایفای ناروا 

سند و امضای مندرج در آن  سازد، به این شرط که ظاهر نمی

زیرا بانک ملزم به تحقیق . دارای اشکال یا ابهام نامتعارف نباشد

در مورد حسن نیت و استحقاق دارنده ظاهری نیست و اساسًا 

با این حال آثار واریز . انجام این کار برای بانک ناممکن است

 و رابطه این دو با کننده پرداختبه اشتباه را در خصوص گیرنده، 

 (99: 9978 باریکلو،) .کنیمبانک را بررسی می

 های گیرنده الزام -6-9

همین که ایفاء ناروا تحقق یافت و گیرنده بر مالی مستولی شد 

شود که مال را  که استحقاق آن را ندارد، به حکم قانون ملزم می

چهره مقابل این الزام نیز حقی است که . به صاحبش بازگرداند

آید  به وجود می« استرداد»در اقامه دعوای کننده  برای پرداخت

 .تا بتواند آنچه را نابجا یا ناروا پرداخته است باز ستاند

(Ellinger & Hooley, 2007: 35) 

در صورتی که موضوع پرداخت مقداری پول باشد که از طریق 

بانک به حساب گیرنده واریز شده است، گیرنده بایستی معادل 

الزام گیرنده تنها به بازگرداندن معادل آن  دامنه. آن را باز گرداند

او ضامن منافع تلف شده مال نیز، تا زمانی که . شود محدود نمی

وجود دارد، هست و معیار ضمان او نیز ضرری است که به 

 .مالک وارد شده و نه منفعتی که گیرنده از تصرف برده است
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ایفاء پس، اگر گیرنده مالی که از راه  (219: 9979، کاتوزیان)

ناروا به دست آمده است، آن را عاطل گذارد، در برابر 

در بیان همین الزام . ضامن منافع فوت شده است کننده پرداخت

کسی که مالی »: کند م اعالم می.ق 919گسترده است که ماده 

را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم 

که  از آنجایی «.باشد یا جاهلاز اینکه به عدم استحقاق خود عالم 

شود، لذا چنانچه پول موضوع ایفاء  پول مال مثلی محسوب می

ناروا به دیگری منتقل شود ایفاء کننده ناروا بایستی نسبت به 

 . استرداد مثل پول به ناروا پرداخت شده مبادرت نماید

قانون مدنی تفاوتی بین   919از طرف دیگر هر چند که ماده 

ل بودن گیرنده وجه به استحقاق یا عدم استحقاق عالم یا جاه

گونه  خود قائل نشده اما در فرضی که گیرنده وجه ناروا هیچ

آگاهی و اطالعی از ناروا بودن وجه واریز شده به حساب خود را 

نداشته و به گمان اینکه وجه دریافتی از حساب متعلق به 

نموده و از  باشد و بعد با آن مبادرت به انجام معامله خودش می

این معامله منفعتی عاید وی گردیده، لذا اعمال صرف ماده 

قانون مدنی مبنی بر الزام گیرنده  991مذکور به همراه ماده 

وجه به پرداخت منفعت عاید شده در حق صاحب واقعی وجه با 

چرا که شخصی که از . رسدمنطق حقوقی سازگار به نظر نمی

نداشته و از طرف دیگر با شم ناروا بودن وجه هیچ اطالعی 

اقتصادی خود و با پذیرفتن ریسک های احتمالی مبادرت به 

انجام معامله نموده انصاف نیست که با در نظر گرفتن مطلق 

مواد اشارت رفته از قانون مدنی وی را ملزم نمود که منفعت 

عایدی را تمام و کمال در وجه مالک پرداخت نماید؛ زیرا تملک 

از سوی مالک مستند به هیچ سبب قانونی نیست و چنین ثروتی 

اتفاقًا بردن چنین سود و منفعتی از ناحیه مالک، خود از مصادیق 

 .«باشد استفاده بدون جهت می»یا « اکل مال به باطل»بارز 

به اشتباه و بدون اینکه خود « الف»حال در فرضی که شخص 

« ب»ساب متوجه این اشتباه باشد وجهی را به جای اینکه به ح

کند و وجه واریز شده به  واریز می« ج»واریز کند به حساب 

بدون اینکه خود وی متوجه این موضوع شده باشد « ج»حساب 

و از آن استفاده کرده باشد مدتی در حساب بانکی وی باقی 

شود که در بعد مدتی متوجه می« الف»ماند و شخص  می

شده و زمانی  پرداخت وجه به شرحی که گفته شد دچار اشتباه

شود که وجه واریز شده با تغییر فاحش  نیز متوجه این اشتباه می

شاخص قیمت ساالنه مواجه شده است، این سؤال مطرح 

که آیا گیرنده وجه مسؤولیتی نسبت به جبران خسارت : شود می

صاحب وجه از حیث تغییر فاحش شاخص قیمت آن دارد یا نه؟ 

 1ماده  9وفق بند : ن کرددر پاسخ به این سوال بایستی عنوا

قانون مسؤولیت مدنی وقتی که زیان دیده خود به نحوی از 

انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده و از طرف 

دیگر با توجه به فقدان رابطه علیت در ضرر ایجاد شده و اینکه 

گونه  باشد، لذا هیچفاعل فعل زیانبار خود صاحب وجه می

یرنده وجه از حیث تغییر شاخص قیمت مسؤولیتی متوجه گ

 (12: 9978 باریکلو،) .نخواهد بود

 کننده پرداختالزام  -6-2

در موردی که شخص آگاهانه مالی را که استحقاق ندارد بگیرد، 

نه تنها کار او در زمینه بهبود وضع مال هیچ اجری ندارد، هزینه 

در اگر ضرری . نگاهداری مال را نیز خود بایستی متحمل شود

این راه تصور شود، اقدام متصرف آن را به بار آورده است و 

ولی، در فرضی که . جامعه تعهدی در جبران این خود کرده ندارد

در اشتباه است، اگر مخارجی  کننده پرداختگیرنده نیز مانند 

برای حفظ مال انجام شود و مالک بتواند از پرداخت آن معاف 

ون سبب از مال گیرنده ناآگاه ای است که او بد بماند، استفاده

ماده  (217: 9979کاتوزیان، ). برد و باید آن را جبران کند می

در موارد فوق، صاحب »: گویدم درباره همین فرض می.ق 912

مال باید از عهده مخارج الزمه که برای نگاهداری آن شده است 

 «.برآید، مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود

وفصل واریزهای اشتباهی در  بانک مرکزی در حلنقش  -8

 های بانکی سیستم

گذار و عنوان یکی از نهادهای سیاست موقعیت بانک مرکزی به

کند های پولی و بانکی، شرایطی را ایجاد می ناظر اصلی فعالیت

ها در مواردی  ها میان بانک وفصل اختالف که به موجب آن، حل

مچنین، در مواردی پیروی از ه. بر عهده این بانک قرار گیرد

تصمیم بانك مركزی حتی اگر بانك مذكور یكی از طرفین 
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سسات مالی و اعتباری الزم ها و مؤ اختالف باشد برای بانك

ها به اختالف وفصل حلدر زیر به مواردی که در آن . است

-گیرد، می های بانکی از طریق بانک مرکزی انجام می پرداخت

 .پردازیم

، موازینی 21تا  22مقررات حاکم بر مرکز شتاب، ضمن مواد  -

ها میان اعضای شتاب مقررکرده  وفصل اختالف حلرا برای 

دهد که رسیدگی به  بررسی مواد مذکور نشان می. است

بر اساس . شودها با محوریت بانک مرکزی انجام می اختالف

وظایف به هنگام بروز اختالف میان اعضاء در حیطه )، 22ماده 

مرکزی شتاب، چنانچه اعضاء نتوانند اختالف پیش آمده را از 

به  نمایند، باید دعوای خود را كتبًا وفصل حلطریق مذاکره 

بنابراین، دو شرط مهم برای طرح .( مرکز شتاب تسلیم نمایند

اختالف در مرکز شتاب وجود دارد، یکی اینکه، باید اختالف 

رو،  از این. ز شتاب باشدطور مستقیم در حیطه وظایف مرک به

های پرداخت  كه مربوط به سایر شیوه ین بانكیهای باختالف

باشد، قابل طرح از طریق مركز نخواهد ( غیر از مركز شتاب)

هایی در مرکز شتاب قابل طرح  از طرف دیگر تنها اختالف. بود

ها و مؤسسات مالی و اعتباری عضو این  است که میان بانک

یجه اختالف بانک با مشتری خود، حتی اگر در نت. مرکز باشد

مشتری در روند پرداخت خود از شتاب استفاده کرده باشد، قابل 

چنین اختالفی، در صورت . طرح در مرکز شتاب نخواهد بود

تواند از طریق محاکم دادگستری که بنابر  داشتن شرایط، می

قاعده صالحیت عام، اختیار رسیدگی به همه دعاوی را دارند، 

 (29: 9978 باریکلو،) .ورد رسیدگی قرار گیردم

ی مربوط به سامانه ها اختالف وفصل حلدر خصوص نحوه  -

موافقتنامه ساتنا،  17تا  12مواد ( ساتنا)تسویه ناخالص آنی 

وضع ( داوری و مقررات انضباطی)مقررات مفصلی را زیر عنوان 

بررسی کلی این مواد نشان از نقش محوری بانک . کرده است

بر اساس . اختالفات مربوط به ساتنا دارد وفصل حلمرکزی در 

در صورت عدم مصالحه دو جانبه، اعضاء باید کلیه موارد »، 12ماده 

اختالف یا مغایرت های پیش آمده را به اداره نظام های پرداخت 

کند  اداره مزبور تا حد امکان تالش می. بانک مرکزی گزارش کنند

در صورت . شوند وفصل حلطریق مصالحه  تا موارد مورد اختالف از

های پرداخت، مراتب را به  ختالف با شیوه مزبور، اداره نظامعدم رفع ا

همراه گزارش کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم به هیات داوری ارجاع 

 «.دهدمی

های مربوط به سامانه پایاپای  اختالف وفصل حلبه منظور  -

، در موافقتنامه این سامانه، مقررات مفصلی به (پایا)الکترونیکی 

براساس ماده . ها اختصاص یافته است موضوع حل و اختالف

ها و  موافقتنامه پایا، به منظور کارشناسی و رفع مغایرت 27

ی امشکالت، بررسی وضعیت موجود و ارائه پیشنهادهای توسعه

و اصالحی در پایا، کارگروه تخصصی پایا توسط بانک مرکزی 

این کارگروه متشکل از نمایندگان اعضاء و . شود تشکیل می

ریاست کارگروه تخصصی پایا بر عهده . بانک مرکزی است

کارگروه تخصصی پایا، یک مرجع بدوی . بانک مرکزی است

 61ماده بر اساس . آیدشمار می حل اختالف میان اعضای پایا به

در صورتی که اختالف میان اعضاء مطابق با نظر »موافقتنامه پایا، 

کار گروه تخصصی پایا حل نشده و یا طرفی نسبت به نظر اعالم 

شده اعتراض داشته باشد، دبیرخانه کارگروه تخصصی پایا مراتب را 

ت داوری أبه همراه گزارش کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم به هی

 «.دهد ارجاع می

های احتمالی در بازار بین بانکی  اختالف وفصل حلبرای  -

ریالی، دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی به 

تعیین مرجع رسیدگی و بیان برخی از قواعد حکمیت بر آن 

دستورالعمل مذکور، اعضای  6ماده  99بنابر بند . پرداخته است

تدابیر مناسب، اعمال  بازار بین بانکی ریالی، موظفند با اتخاذ

های نوین بانکداری و اصالح ساختار تشکیالتی خود،  روش

هرگونه اختالف، مغایرت و مشکالت حقوقی را به حداقل 

در صورت بروز اختالف و عدم حصول نتیجه، . ممکن برسانند

بانک مرکزی مشروط به پذیرش حکمیت این بانک از سوی 

بی از هر یک از آنها سایر اعضاء و پس از دریافت تقاضای کت

عنوان داور، رأی نهایی را صادر  توسط اداره اعتبارات، به

رأی صادر شده از سوی طرفین دعوا الزم االجراء . نماید می

 (22: 9979 زمانی فراهانی،) .باشد می

 گیری نتیجه

های بانکی  ای از فعالیتعملیات دریافت و پرداخت، بخش عمده

ها به طور روزمره با اشخاص و  بانک. دهندرا تشکیل می
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های پرداخت و تنوع شیوه. مشتریان مختلف درگیر هستند

روز و بروز حوادث مختلف در  کثرت انجام آن در طول شبانه

شود که  هایی میهای بانکی، باعث بروز اختالف فرایند پرداخت

ها، اغلب به این اختالف. فصل شوند و به هر حال باید حل

های محاکم را ای از پروندهکشیده شده و بخش عمدهها  دادگاه

نتیجه این امر آن است که دعاوی مربوط به . دهندتشکیل می

شوند و هزینه های بانکی، بارها در محاکم مطرح میپرداخت

زیادی را از نظر مالی و زمانی به شهروندان و دادگستری 

د و این دعاوی، اغلب موضوعات مشابهی دارن. کندتحمیل می

شود، بدون در نتیجه، احکام مشابهی هم در مورد آنها صادر می

اینکه رویه مدون و مستندی در مورد آنها شکل گیرد که بتوان 

 .در دعاوی آتی از آنها استفاده کرد

در . رو هستند ها با دو نوع اشتباه در پرداخت روبه در عمل، بانک

کی بانک گروه اول، اشکال، نقص یا خطای سامانه الکترونی

موجب مسائلی همچون کسر از حساب بدون پرداخت یا علیرغم 

انصراف متقاضی یا عدم دریافت، کسر دو برابر از حساب و غیره 

در حالی که در گروه دوم پرداخت ناروا به موجب اسناد . شود می

: این موارد عبارتند از. قرار دارد -در اکثر موارد چک-بانکی 

امضای مدیری بوده که در صدور چک دارای امضای جعلی یا 

آن از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و بانک از حدود اختیارات 

وی اطالع داشته است و پرداخت چکی که مبلغ آن مکررًا و به 

ای افزایش یافته است و اشتباه بانک در هویت  طور متقلبانه

کننده چک و چنین مسایلی در مورد برات نیز ممکن  دریافت

 .نحو دیگری مطرح باشداست به 

ها اکثرًا بدون مقاومت، اقدام به  در کلیه موارد مطرح شده، بانک

البته ممکن است . نمایند جبران خسارت ذینفع واقعی می

ادعاهایی همچون تردید در ذینفع بودن شخص مراجعه کننده یا 

قابل شکف نبودن اشکال، اشتباه ادعایی ذینفع، عماًل وی را 

 .عوا نمایدناچار از طرح د

در تمام موارد ایفای ناروا از سوی بانک، باید میان حالتی که 

گیرنده وجه نیز همانند بانک از ناروایی آن ناآگاه است و حالتی 

که گیرنده به هر دلیل، عالم و آگاه به ناروایی پرداخت است، 

در صورت آگاهی وی، مسأله کالهبرداری . قائل به تفکیک شد

تواند با اثبات علم و آگاهی او، کلیه  ک میشود و بان مطرح می

خساراتی را که به جهت پرداخت به ذینفع واقعی، طرح دعوا 

  .علیه کالهبرداری و یا غیره متحمل شده، از وی مطالبه نماید

توانند در قراردادی که برای افتتاح انواع مختلف  ها می بانک

 شود و چارچوب مشخصی دارد، شروطی راحساب منعقد می

بگنجانند که امکان بروز اختالف یا مراجعه به دادگاه را به 

توان شرط کرد که اگر برای مثال، می. حداقل ممکن رساند

مبلغ معینی به دلیل اشتباه کارمند، خطای رایانه یا اشتباه محرز 

به حساب شخصی واریز شود، بانک بتواند بدون  کننده پرداخت

اب باشد، این وجه را از اینکه نیاز به اجاره قبلی صاحب حس

چنین شرطی عالوه بر اینکه باعث . حساب وی برداشت کند

ها و تشریفات مربوط به استرداد وجهی خواهد شد کاهش هزینه

یا  کننده پرداختکه به ناروا پرداخت شده است، ضرورت مراجعه 

برای طرح دعوای دارا شدن ناعادالنه علیه )بانک را به دادگاه 

 .مرتفع خواهد کرد( گیرنده ناروای وجه

 

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت

 . گردید

نه تعارض منافعی تدوین این مقاله، فاقد هرگو :تعارض منافع

 .بوده است

نگارش مقاله بر اساس شیوه نگارش مقاالت  :سهم نویسندگان

 .حقوقی، تمامًا توسط نویسنده صورت گرفته است

از تمامی کسانی که در تهیه این مقاله ما را : تشکر و قدردانی

 .نماییم تشکر می ،یاری رساندند

مالی بوده  این پژوهش فاقد تامین کننده: مین اعتبار پژوهشتأ

 .است
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