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تحلیل حقوقی هیات انتظامی بانکها
علیرضا توفیق1

مقدمه
فصل چهارم قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با اصالحات بعدی 1358/12/18 شورای 
انقالب)مــواد 42 تــا 45( اختصــاص بــه »مقررات کیفــری و انتظامــی« دارد.ماده 44 قانــون موصوف مقرر 

نموده:
»تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین نامه های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این 

قانون یا آیین نامه های آن صادر می شود، موجب مجازات های انتظامی زیر خواهد بود:
تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف

پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف2 
ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم

مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات های انتظامی، هیأت انتظامی 
بانــک هــا خواهــد بــود کــه مرکــب از نماینــده دادســتان کل و یــک نفــر از اعضای شــورای پــول و اعتبــار به 
انتخـــاب شورا و یک نفر از اعضای شورای عالی بانک ها3 با انتخاب شورای عالی بانک ها  دبیر کل بانک 
سمت»دادســتان هیــأت« را خواهد داشــت. احکام هیــأت انتظامی ظرف ده روز پــس از تاریخ ابالغ قابل 

تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.
تبصره 1: وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا موسسه مربوط 

وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.
تبصره 2: ترتیب رســیدگی و تشــخیص تخلفات و تعیین هریک از مجازات های انتظامی برای تخلفات 

1. قاضی سابق دادگستری و مدرس دانشگاه
2. مطابق مصوبه 93/6/5 هیأت وزیران به استناد بند 3 ماده 96 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه مصوب 1389 اصالح و مبلغ جریمه روزانه 

کثر تا مبلغ 427/300/000 ریال افزایش یافته است. حدا
3. مطابق ماده 6 قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و.. مصوب1386/4/5 شورای عالی بانک ها و وظایف آن به هیأت مدیره بانک ها 

گذار گردیده است. وا
88
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و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیأت رسیدگی و شورای پول و 
اعتبار مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.«

گفتار اول: کلیات و نحوه رسیدگی هیأت
بند اول: عنوان قانونی نام هیأت

عنوان صحیح هیأت مذکور در ماده 44 قانون پولی و بانکی عبارت است از» هیأت انتظامی بانک ها« 
در برخی نوشته های حقوق بانکی عنوان » هیأت انتظامی بانک مرکزی« به کار رفته است که صحیح آن 

» هیأت انتظامی بانک ها« است که در ماده 44 قانون مذکور آمده است.

بند دوم: محدوده رسیدگی هیأت
هیــأت انتظامــی بانک در محدوده خاص حق رســیدگی و صــدور رأی را دارد که مــاده 44 قانون پولی و 

بانکی مشخص به شرح زیر نموده است:
تخلف از:

مقررات بانکی)مجموعه قوانین راجع به بانک ها و امور پولی و بانکی(
آیین نامه های بانکی

دستور العمل های بانکی
بخشنامه های بانکی

بند سوم: مجازات های انتظامی
هیأت انتظامی بانک ها پس از بررسی گزارش تخلف، مجازات های زیر را تعیین و با انشای رأی مراتب 

را به متخلف)شخص حقیقی یا حقوقی( ابالغ می نماید:
الف( تذکر کتبی

ب(  جریمه نقدی روزانه
ج(   منع از انجام بعضی امور بانکی)موقت یا دائم(

الزم بــه توضیــح این که مجازات های انتظامی فوق هم ناظر به شــخص حقیقی)مدیربانکی،متصدی 
اموربانکی( و هم ناظر به شخص حقوقی)بانک و موسسه اعتباری غیربانکی( است.

به نظر می رســد مجازات های انتظامی با توجه به تعداد آن، فاقد تنوع الزم بوده و در نتیجه از جهت 
پیشگیری از وقوع تخلف خیلی موثر در مقام نخواهد بود و الزم است در این خصوص شمول مصادیق و 
عناوین مجازات ها توسعه یابد و به ویژه این هیأت بتواند از فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
89غیرمجاز جلوگیری و ساز و کار توقف فعالیت و یا جلوگیری از فعالیت آنان را مشخص نماید تا در نظام پولی 

تحلیل حقوقی هیات نظارت بانک ها
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و مالی کشــور ســاماندهی الزم صورت گیرد و موجب نابســامانی و آشــفتگی نظام پولی و مالی و ســردرگمی 
ســپرده گــذاران ایــن گونــه بانک ها و موسســات نگردد زیــرا به جهت تخلــف برخی موسســات غیرمجاز از 
ضوابــط و مقــررات پولی و بانکی و ایجاد تعهدات نامعقول موجبات ورشکســتگی خود را فراهم آورده و در 
نتیجــه ســپرده گذاران با تجمع خیابانی موجبات تزریق پول از ناحیــه دولت و بانک مرکزی گردیده و این 
امر در بروز تورم تاثیر فراوان می گذارد صرف نظر این که اعتماد عمومی جامعه نسبت به نهادهای پولی و 
بانکی تنزل پیدا می کند و در این راستا ضرورت دارد قانون گذار با وضع قوانین پیشگیرانه اقدامات عاجل 

و فوری را اعمال و نظارت نماید.

بند چهارم: اعضای هیأت
با توجه به ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور و اصالح مورخ 58/12/18 شورای انقالب ترکیب اعضای 

»هیأت انتظامی بانک ها« عبارت اند از:
نماینده دادستان کل کشور

دادستان کل کشور یک نفر از قضات کشور را به عنوان نماینده دادستان کل جهت عضویت در هیأت به 
رئیس کل بانک مرکزی اعالم می نماید که با اعالم و معرفی دادستان کل، نماینده نسبت به اقدام قانونی 
و انجام وظیفه قیام می نماید و انتخاب مجدد وی بالمانع است مگر نماینده برای مدت معینی)مثال 2 

سال( انتخاب شده باشد.
نماینده شورای پول و اعتبار

اعضای شورای پول و اعتبار یک نفر از میان خود یا خارج از آن شورا را به عنوان نماینده آن شورا خطاب 
بــه رئیــس کل بانــک مرکــزی اعالم و معرفــی می نمایند و شــروع فعالیت نماینده شــورا نیز از زمــان اعالم و 
معرفی نماینده به بانک مرکزی خواهد بود و تغییر اعضای شورا تأثیری در نمایندگی وی نداشته و تا زمان 
معرفــی عضــو جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد مگر این که مدت مأموریت نماینده شــورا در هیأت 
انتظامی محدود به مدت خاصی شده باشد که در این صورت مدت مأموریت وی به همان مدت تعیین 

شده محدود می گردد.
نماینده اعضای شورای عالی بانک ها)نماینده هیأت مدیره بانک ها4 (

هیأت مدیره بانک ها یک نفر از اعضای خود را به عنوان نماینده به »هیأت انتظامی بانک ها« معرفی و 
اعالم می نماید آنچه الزم به ذکر این که نماینده هیأت مدیره بانک ها الزامًا باید یکی از بین اعضای هیأت 
مدیره بانک ها باشد و هیأت مدیره بانک ها نمی تواند یک نفر نماینده خارج از اعضا را به هیأت انتظامی 

بانک ها معرفی نماید.

4. ماده 6 قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و.. مصوب1386/4/5مجلس شورای اسالمی)انحالل شورای عالی بانک ها و جایگزینی هیأت 
مدیره بانک ها(

90
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بند پنجم: قابلیت تجدید نظر رأی هیأت انتظامی
رأی »هیأت انتظامی بانک ها« اوال قابل تجدیدنظر اســت ثانیًا مدت تجدیدنظرخواهی 10 روز از تاریخ 
ابالغ رأی به محکوم علیه است ثالثًا مرجع تجدیدنظر از آرای هیأت انتظامی، شورای پول و اعتبار است.

)ذیل ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور(

بند ششم: مرجع تجدید نظر از آرای هیأت انتظامی
به صراحت ذیل ماده 44 قانون مذکور مرجع تجدیدنظر از آرای »هیأت انتظامی بانک ها« شورای پول 
و اعتبار اســت و محکوم علیه مکلف اســت دالیل تجدیدنظر خواهی خود را ظرف 10 روز پس از ابالغ رأی 
هیأت به »هیأت انتظامی بانک ها« ارایه نماید تا هیأت پرونده را به همراه کلیه اســناد و مدارک و الیحه 

تجدیدنظر خواهی محکوم علیه به شورای پول و اعتبار ارسال دارد.

بند هفتم: قطعیت یا قابل اعتراض آرای شورای پول و اعتبار
بــا توجــه بــه ذیــل ماده 44 قانون یاد شــده رأی »هیــأت انتظامی بانک هــا« قطعی و الزم االجــرا و الزم 
االتبــاع اســت. بدیهــی اســت قطعی بــودن یا قطعی شــدن رأی مـــــــانع از شــکایت متضرر از  رأی هیـــــــأت 
انتظامی بانک ها یا شورای پول و اعتبار در دیوان عدالت اداری نمی باشد و محکوم علیه می تواند ظرف 
مدت 2 ماده به رأی هیأت یا شــورا در دیوان عدالت اداری اعتراض)شــکایت( نماید زیرا هیأت انتظامی و 
شــورای پول و اعتبار مراجع اداری اند مگر این که بانک دولتی باشــد که در این صورت اعتراض در دادگاه 

عمومی)مرجع عام تظلمات( رسیدگی می شود.

بند هشتم: دعاوی بانکی و منوط شدن آن به احراز تخلف در هیأت انتظامی بانک ها
مبحث اول: مقدمه و طرح مسأله

یکــی از حــوزه هــای قضایی که به طور خــاص و تخصصی راجع بــه حقوق بانکی به مفهــوم واقعی ورود 
پیدا کرده دادگستری استان قم است که در طول 5 سال اخیر بسیاری مباحث حقوق بانکی را در سلسه 
نشســت های قضایی دادگســتری شهرســتان قم مورد بحث و تحلیل علمی و فقهی و حقوقی قرارداده و 
در مواردی با دعوت از شــورای فقهی بانک مرکزی و اســتادان این رشــته و قضات مجتمع قضایی پولی و 
بانکی تهران به غنای بحث افزوده اســت به نحوی که هر نوع دعوا که از انواع دعاوی له و علیه بانک ها و 
مــــــوسسات در حوزه قضایی قم طرح گردیده و کانون وکالی دادگستری استان قم نیز با همایش سلسله 
نشســت های حقوقی بانکی با دعوت از قضات دادگســتری موضوع را مورد بررسی و تحلیل قرار داده که از 

سایت اختیار قابل دسترسی است.
91از جملــه مباحث قابل توجه در این راســتا این اســت کــه آیا با وجود »هیأت انتظامــی بانک ها« دادگاه 

تحلیل حقوقی هیات نظارت بانک ها



13
99

یز 
پای

 ،1
ره 

شما
ش 

 پی
ل،

 او
ال

 س
ی /

نف
ص

 -
ی 

لم
ی ع

خل
 دا

مه
ل نا

ص
ف

حقوقی می تواند قبل از احراز تخلف از ناحیه هیأت مذکور، نسبت به دعاوی بانکی)نظیر ابطال قرارداد، 
ابطــال شــرط قــراردادی، ابطــال شــرط نرخ ســود مــازاد بر مصوبه شــورای پــول و اعتبــار، ابطــال اجراییه، 

استیفای ناروا و نظیر آن( وارد رسیدگی و نفیًا یا اثباتًا اظهار نظر ماهوی نماید یا خیر؟
به عبارت دیگر آیا رسیدگی دادگاه حقوقی راجع به دعاوی بانکی مذکور، منوط به اثبات و احراز تخلف 
از ناحیه»هیأت انتظامی بانک ها« است؟ و بدون رسیدگی هیأت مذکور و صدور حکم مبنی بر تخلف و در 
نهایت مجازات بانک یا موسسه اعتباری، دادگاه حقوقی حق رسیدگی ندارد و الزاما باید در دعوای مربوط 

به جهت عدم رعایت شرایط قانونی قرار عدم استماع دعوا صادر نماید؟
در پاسخ به سوال مذکور دو دیدگاه وجود دارد که به شرح ذیل طرح و استدالل هریک تبیین می گردد 

و سپس نظریه صحیح و منطبق با ضوابط قانونی اعالم می گردد.
مبحث دوم: نظریه موافقان صدور قرار عدم استماع دعوا)نظریه اقلیت(

برخی از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر بر این عقیده اند که:
رســیدگی به شــکایات مشــتری علیه بانک ها در صالحیت»هیأت نظارت بانک ها« اســت و آن هیأت 
صالحیــت ذاتــی دارد و طــرح هرگونــه دعوا علیه بانک ها، مســتلزم اثبات تقصیر بانــک در هیأت انتظامی 
مذکور بوده و همان طور که در دعاوی علیه شهرداری ها و سایر نهادها بدوًا شاکی باید تقصیر را در مراجع 
اداری)مراجــع اختصاصــی غیردادگســتری( اثبــات نمایــد و ســپس در دادگاه حقوقی طرح دعوا گــردد و در 
نهایــت اســتدالل مــی نماید که دعوا چون بــه کیفیت مذکور طــرح و اقامه نگردید، مطابق قانــون نبوده و 
قابلیت اســتماع نداشــته و وفق ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور 

قرار عدم استماع دعوا)قرار رد دعوا( صادر می نماید.

نمونه رای دادگاه راجع به عدم قابلیت استماع دعوای بانکی 
و ضرورت رجوع به هیأت انتظامی بانک ها

                             
شماره دادنامه:  00148
 تاریخ تنظیم:   98/2/29
 کالسه بایگانی: 970658

رأی دادگاه تجدیدنظر
در خصــوص تجدیدنظــر خواهــی بانــک ملت بــا وکالت آقــای علی احســانی علیه حمید اســالمی فرزند 
محمدعلی نســبت به دادنامه شــماره 9709972516000500 مورخ 1397/5/8 صادره از شعبه 15 دادگاه 
عمومی حقوقی قم در کالســه 970548 که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظر خوانده مبنی بر اعالم  92



13
99

یز 
پای

 ،1
ره 

شما
ش 

 پی
ل،

 او
ال

 س
ی /

نف
ص

 -
ی 

لم
ی ع

خل
 دا

مه
ل نا

ص
ف

بطالن قرارداد مشــارکت مدنی شــماره ..... ، اعالم بطالن قرارداد و تســهیالت مشــارکت مدنی به شــماره 
...... و اســترداد 8 فقــره ســفته بــه شــرح و اســتدالل منعکــس در دادنامــه تجدیدنظــر خواســته حکم به 
بطالن قراردادهای مشــارکت معنون و اســترداد هفت فقره سفته صادر شده است. تجدیدنظر خواه پس 
از ابالغ رأی در فرجه قانونی به آن اعتراض و پرونده جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع شده است هیأت 
دادرسان این دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده ها دادنامه تجدیدنظر خواسته را قابل تأیید نمی 
داند به جهت این که 1.محکمه محترم بدوی در توجیه اقدام خود در ابطال قراردادهای موضوع خواسته 
آورده که:»... نظر به این که مقررات پولی و بانکی از جمله قواعد امری است که اقدام بر خالف آن یا توافق 
بر خالف آن موجب بطالن و بالاثر شــدن آن و دادگاه نباید به آن ترتیب اثر قانونی دهد تا نظام اقتصادی 
کشور در مسیر قانون قرار گیرد...« بنابراین عمده دلیل محکمه صادر کننده رای تجدیدنظر خواسته عدم 
رعایت مقررات پولی و بانکی می باشــد.2.مطابق ماده 44 قانون پولی و بانکی، تخطی از مقررات پولی و 
بانکی کشور و عدم توجه به بخشنامه های بانک مرکزی مستوجب مجازات انتظامی است که در ماده 44 
به آن تصریح شــده اســت.بنابراین ضروری اســت که تجدیدنظر خوانده ابتدا به هیأت انتظامی بانک ها 
مراجعــه و پــس از اثبــات و احراز تخلف بانک ملت از مقررات پولی و بانکی و بخشــنامه های بانک مرکزی، 
دعوی حاضر را طرح نماید. بنابراین قبل از این که تخلف بانک اثبات شــود، محاکم دادگســتری مجوزی 
جهــت ورود بــه دعــاوی مطروحــه ندارد.علی ایحال دادگاه با اســتناد بــه ماده 358 قانون آیین دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امور مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهــی تجدیدنظر خواه دادنامه 
تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به ماده 2 قانون اخیر قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر می نماید.

رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم

مبحث سوم: نظریه مخالفان )نظریه اکثریت(
در مقابــل قائلین به عدم اســتماع دعوا قبل از رســیدگی به شــکایت در هیأت نظــارت بانک ها،اکثریت 
دادگاه هــای حقوقــی و تجدیدنظر بر این نظر می باشــند که اواًل دعوا قابل اســتماع اســت ثانیــًا در دعاوی 
 ضرورتی به شکایت در هیأت انتظامی بانک ها نیست بررسی ادله و استدالل قائلین به ضرورت 

ً
بانکی بدوا

رسیدگی به دعاوی علیه بانک ها قبل از رسیدگی هیأت نظارت بانک ها:
دادگاه مرجــع عــام تظلمــات اســت)اصل 156 قانــون اساســی( و دادگاه حقوقی بر اســاس قاعده مذکور 

تکلیف به رسیدگی دارد.
هیچ قانون و مقرره ای حق رسیدگی دادگاه حقوقی را منع ننموده است.

منوط بودن رســیدگی دادگاه حقوقی به طرح شــکایت در »هیأت نظارت بانک ها« نیاز به نص صریح 
93قانونی است که چنین نصی وجود ندارد.

تحلیل حقوقی هیات نظارت بانک ها
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وجود »هیأت نظارت بانک ها« مانع رسیدگی دادگاه حقوقی نبوده و نافی صالحیت دادگاه نیز نمی باشد.
دعاوی علیه بانک ها نظیر دعوای ابطال سند رسمی انتقال، ابطال وکالت، ابطال سند رسمی صلح، 
ابطال قرارداد تســهیالت بانکی، ابطال اجراییه، ابطال شــرط ضمن عقد از حیث نرخ ســود مازاد مصوبه 
شــورای پول و اعتبار و نظایر آن اساســًا قابلیت اســتماع در دادگاه حقوقی را دارد و  وجود »هیأت نظارت 

بانک ها« مانع رسیدگی دادگاه نیست.
صالحیت مراجع اختصاصی غیردادگســتری، اســتثنایی است و حق رســیدگی به هیچ دعوایی را ندارد 
و گســترش آن بر خالف اصول حاکم بر مراجع اختصاصی اســت مگر به تصریح قانون و برعکس صالحیت 

مراجع دادگستری عام است و حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند مگر استثنا شده باشند.
»هیأت نظارت بانک ها« صالحیت رســیدگی به خواســته های مربوط به دعاوی بانکی را ندارد و صرفًا 

به تخلف آن هم محدود به قانون رسیدگی می نماید.
باتوجــه بــه مجموعــه قوانیــن موضوعه صرفــًا در دو موضوع رســیدگی مراجــع قضایــی)دادگاه حقوقی( 

متوقف به امر دیگری است:
الف( راجع به خســارت وارد شــده از تصمیمات و اقدامات مأموران مراجع اداری به اشــخاص موضوع 
تبصره ماده 10 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که رسیدگی دادگاه حقوقی منوط به 

اخذ گواهی تصدیق خسارت از دیوان عدالت اداری است .5
ب(  مطالبه خســارت ناشــی از اشــتباه یا تقصیر قاضی که رســیدگی دادگاه حقوقی تهران وفق ماده 30 

قانون رفتار قضایی منوط به اثبات تخلف در دادگاه انتظامی قضات است.
و غیر از دو مورد مذکور در هیچ یک از قوانین موضوعه، رسیدگی دادگاه حقوقی،منوط به امر دیگری نگردیده 
اســت و اســتدالل اقلیت در این راســتا خرق اجماع بوده و فاقد هرگونه مبنای شــرعی و قانونی و حقوقی و 

قضایی است و بلکه بر خالف اصل 156 قانون اساسی)مبنی بر مرجع عام تظلمات بودن دادگاه ها( است.

در جهت تأیید نظریه اکثریت دو نمونه از نظریه اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و نظریه اداره حقوقی 
قوه قضاییه تقدیم می گردد:

1- نظریه اداره دعاوی حقوقی:)شماره 98/239455 مورخ 1398/7/15(
ریاست محترم شعبه 15 دادگاه حقوقی شهرستان قم

با سالم و احترام
عطــف به نامه شــماره 980267 مورخ 98/5/17 و پیرو نامه شــماره 98/184576 مــورخ 98/6/3 به 
استحضار می رساند »هیأت انتظامی بانک ها« مرجع رسیدگی به تخلفات بانک ها و موسسات اعتباری 

5. در این خصوص نیز 2 نظر وجود دارد برخی قائل به عدم استماع دعوا به لحاظ عدم ارایه گواهی تصدیق ورود خسارت است و برخی دیگر قائل 
به صدور قرار توقف دادرسی تا ارایه گواهی مذکور از دیوان عدالت اداری می باشند.

94
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از حیث عدم رعایت مقررات و آیین نامه های قانونی پولی و بانکی کشور و دستورات بانک مرکزی مستند 
بــه قانــون یــا آییــن نامه های موصوف، می باشــد؛ ضمن این که مجــازات های پیش بینی شــده در ماده 
44 قانون مذکور، جنبه انتظامی نداشته و آرای صادر شده در این زمینه متضمن اعتبار یا بطالن قرارداد 

بانکی خاص نمی باشد.
لــذا بــا عنایت به این که افزودن هرگونه تشــریفات به آیین دادرســی مدنی، نیازمنــد تصریح قانون گذار 
اســت و در ایــن قوانیــن و مقررات مرتبط با »هیــأت انتظامی بانک ها«  چنین تصریحی دیده نمی شــود، 
رسیدگی نسبت به اعتبار و یا بطالن قراردادهای بانکی در دادگاه های عمومی حقوقی، مستلزم رسیدگی 

به تخلفات بانک ها در »هیأت اتظامی بانک ها« نمی باشد.
همچنیــن در صــورت بــروز هرگونه تشــکیک و ابهــام از حیــث رعایت ضوابــط و مقــررات، مرجع قضایی 

رسیدگی کننده می تواند عند اللزوم نظر کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه بانکی را کسب نماید.
اداره دعاوی بانکی
هومن آبادی  -  محمد فرج اللهی

2- نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه:)شماره 7/98/841 مورخ 98/6/24(
»اواًل بنــد یــک ماده 10 قانون تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری مصــوب 1392 که تعیین 
میــزان خســارات وارده از ناحیــه موسســات و اشــخاص مذکــور در بندهــای 1 و 2 این ماده را پــس از صدور 
رأی در دیــوان بــر وقــوع تخلف، در صالحیت دادگاه عمومی دانســته اســت،ناظر به خســاراتی اســت که از 
تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ناشــی می شــود. لذا به عنوان مثال هرگاه در اثر تخلف قراردادی اداره 

دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد شود، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی کننده است.
ثًانیــا صحــت یا بطالن قراردادهای بانکی مالزمه ای با وقــوع یا عدم وقوع تخلف از طرف کارکنانی که در 
انعقــاد قــرارداد دخالت داشــته انــد، ندارد بنا به مراتب فوق، رســیدگی دادگاه عمومــی حقوقی به دعاوی 
راجع به بطالن قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطالن قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلفات کارکنان 

بانک در »هیأت انتظامی بانک ها« نیست.«
 

نمونه رأی دادگاه راجع به قابل رسیدگی بودن دعاوی بانکی
 و عدم ضرورت رجوع به هیأت انتظامی بانک ها

چکیده رأی:
1- دخالــت بانــک مرکزی)تعیین حداقل و حداکثر نرخ ســود بانکی( امری مجزا از صالحیت عام محاکم 

95عمومی است و نافی صالحیت مراجع قضایی نمی باشد.

تحلیل حقوقی هیات نظارت بانک ها
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2- استرداد وجه در صالحیت دادگاه حقوقی است.
3- صالحیت های دیوان عدالت اداری در قانون آن دیوان احصا شــده اســت و خواســته مشــمول آن 

صالحیت ها نمی باشد.
4- بانک خصوصی است نه عمومی لذا تخصصًا از صالحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

5- رسیدگی هیأت انتظامی بانک ها، رسیدگی صنفی و درون سازمانی است)تعیین مجازات انتظامی 
والغیر( و تعیین تکلیف راجع به صحت و بطالن قرارداد ها از صالحیت هیأت تخصصًاخارج است.

6- اسقاط حق مراجعه به مراجع قضایی با ماده 959 قانون مدنی)سلب حق( منافات دارد.
7- خواســته ابطال شــرط و ابطال قرارداد بانکی در صالحیت دادگاه حقوقی اســت نه هیأت انتظامی 

بانک ها.

شماره دادنامه:    01408
تاریخ تنظیم: 97/11/08
  کالسه بایگانی: 961024

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقایان اکبر ثقفی و سید علیرضا باقری با وکالت از خواهان آقای محمداصغری 
فرزنــد عبدالــرزاق بــه طرفیــت بانــک انصار بــا وکالت خانــم زهرا رافعی به خواســته 1.اســترداد وجــه از باب 
اســتیفای نــاروا و 2.ابطــال شــرط نرخ مــازاد بر نرخ قانونی در قرارداد مشــارکت موضوع تســهیالت شــماره 
.....  و 3.ابطال قرارداد مشــارکت تســهیالت شــماره هــای ............ الــی ........... و افزایش خواســته 
مطابق الیحه مذکور با تجویز ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی 4. الزام به فک رهن سند رهنی شماره 
.......-95/8/4 دفتر 36 قم 5. و اعالن بطالن ســند وکالت فروش به شــماره ......-95/8/4 دفتر 36 
قــم به شــرح دادخواســت و لوایــح تقدیمی که دفاعیــات وکیل خوانده به این شــرح می باشــد: 1.موضوع 
در صالحیــت هیــأت انتظامی بانک ها اســت 2.با توجه به تقویم خواهان شــورای حــل اختالف صالح به 
رســیدگی اســت.3.با متحدالشــکل بودن فرم قراردادهای بانکی که مصوبه شورای پول و اعتبار می باشد 
ابطال آن ها یا شروط مندرج در آن در صالحیت دیوان عدالت اداری است اگر صالحیت محاکم را بپذیریم 
رسیدگی به شکایات علیه بانک ها مستلزم اثبات تقصیر بانک ها در مراجع اداری صالح یا دیوان عدالت 
اداری اســت. 4.ضمانــت اجــرای تخطی بانک ها در تعیین میزان نرخ ســود تســهیالت، صرفًا یک تخلف 
انضباطی اســت و مقنن برای توافق طرفین که در راســتای قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها تنظیم 
شده احترام قائل شده است و صرفًا برای بانک مجازات انتظامی در نظر گرفته است. 5.وام گیرنده متعهد 
شده است به هر دلیل که سود مورد نظر حاصل نشود از اموال خود مجانًا به بانک صلح بالعوض نماید و  96
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در قرارداد با سود قطعی مواجه نیستیم و تنها شریک را متعهد به صلح تبرعی به بانک می نماید. 6.وام 
گیرنده ضمن عقد خارج الزم کلیه خیارات قانونی را از خود ســلب کرده اســت لذا خواســته خواهان مردود 
است. 7.خواهان دلیلی برای ابطال تسهیالت ارائه نداده است و اصل بر صحت قرارداد هاست.دادگاه با 

توجه به جمیع اوراق و محتوای پرونده:
اول-دخالت و نظارت بانک مرکزی و تعیین حداقل و حداکثر نرخ ســود بانکی توســط این مرجع امری 
مجزا با صالحیت به رســیدگی به تظلمات عمومی اســت و این امر نافی صالحیت محاکم دادگاه عمومی 

حقوقی نمی باشد.
 دوم-خواســته اســترداد وجه مطابق نظر کارشناســی با توجه به وصول نتیجه کارشناسی در صالحیت 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان قم می باشد.
ســوم-الف(صالحیت دیــوان عدالت اداری در مــواد 13 و 19 قانون دیوان عدالــت اداری مصوب 1385 
احصا شده است و خواسته خواهان مشمول هیچ یک از مصادیق مذکور در این مواد نمی باشد.ب(دیگر 
آن کــه خوانــده دعوا یک بانک خصوصی می باشــد نه دولتی و تخصصًا از صالحیــت دیوان عدالت اداری 
خارج می باشد.ج(خواســته خواهان ابطال اقدام غیرقانونی بانک در تکیمل فرم متحدالشــکلی است که 
توســط بانک مرکزی به بانک ها ابالغ شــده اســت و بانک ها موظف اند مطابق مصوبات شــورای پول و 

اعتبار آن را تکمیل نماید.
چهارم-رســیدگی هیأت انتظامی بانک مرکزی یک رســیدگی درون ســازمانی و صنفی می باشد و صرفًا 
مطابــق مــواد 43 و 44 قانــون پولی و بانکی کشــور در حدود تعیین و اعمال مجازات انتظامی می باشــد و 
تعیین تکلیف نســبت به صحت این قراردادها و از طرفی رســیدگی به خســارات وارده به اشــخاص در پی 

عملکرد یک بانک تخصصًا از هیأت های رسیدگی به تخلفات صنفی خارج می باشد.
پنجم-ادعای خواهان ابطال همین سود مندرج در قرارداد است که متعهد به جبران، در صورت عدم 

تحصیل سود تا این مقدار است.
ششــم-الف( خواســته خواهان اعمال خیار و نهایتًا فسخ معامله نمی باشــد.ب(اگر هم منظور اسقاط 
مراجعه به محاکم در مورد ایرادات و شروط مخالف قانون قرارداد است که مطابق مقرره ماده 959 قانون 
مدنــی هیــچ کــس نمی توانــد به طور کلی حق تمتــع و یا حق اجرا تمام یا قســمتی از حقــوق مدنی خود را 

سلب کند.
هفتم-خواهان برای اثبات ادعای تقاضای ارجاع امر به کارشناســی کرده اســت که دادگاه ضمن قبول 
درخواست وی قرار ارجاع امر به کارشناس امور بانکی صادر نموده است که از هر گونه ایراد از ناحیه طرفین 

مصون مانده است.
هشــتم-مطابق بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشــور موصب 1351 و بند 1 ماده 20 قانون عملیات 
97بانکی بدون ربا مصوب 1362 تعیین حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها را بانک 

تحلیل حقوقی هیات نظارت بانک ها
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مرکزی مشــخص می نماید و به این امر در خصوص تســهیالت مشارکت مدنی)موضوع خواسته( در ماده 
8 دســتورالعمل اجرایی مشــارکت مدنی تصریح شده است و با توجه به الزم االتباع بودن بخشنامه های 
بانک مرکزی و آمره بودن قوانین و مقررات پولی و بانکی کشــور بانک صرفًا حق تکمیل و تعیین نرخ ســود 

تسهیالت را مطابق سود تعیینی در بخشنامه های بانک مرکزی دارد.
نهم-نرخ ســود تســهیالت اعطایی در مورخ 90 الی 93 مطابق ماده 9 بســته سیاستی و پولی و اعتباری 
ســال 1393 نــرخ ســود قابــل درج در قــرارداد 18 تا 21% می باشــد که در قرارداد 30% تعیین شــده اســت که 
شایسته است بانک مرکزی مطابق قانون بر این گونه اقدامات غیرقانونی بانک ها نظارت ویژه ای داشته 

باشد.
دهم-مطابق نظریه کارشناسی با احتساب سود مندرج در بسته سیاستی و پولی و اعتباری سال 1393 
بانک خوانده مبلغ451/678/590 ریال مازاد از آنچه قانونًا حق مطالبه داشته است دریافت کرده است 

که مطابق مواد 301 الی 306 قانون مدنی از باب استیفای ناروا باید به خواهان مسترد نماید.
یازدهم-طبق ماده 20 قرارداد تسهیالت 3516.705.5760546.1  پالک ثبتی 1941/195/560 بخش 
دو قم در وثیقه قرار گرفته شده است و سند رهنی شماره 18725 مورخ 95/8/4 دفتر 36 قم تنظیم شده 
است که با توجه به تعریف قانون از عقد رهن، این عقد، عقدی تبعی و وجودًا و بقائًا  تابع اصل دین است 
و با بری شــدن راهن از دینی که در ذمه دارد، عقد رهن نیز منتفی خواهد شــد و لذاســت که بعد برائت و 
مطالبه راهن، مقنن در ماده 790 راهن را ضامن تلقی می نماید و به اقرار وکیل خوانده و کارشناس پرونده 
در امور بانکی تســهیالت اعطایی به خواهان تســویه شده است و بانک مطابق قانون می بایست از رهن، 

فک رهن نماید که این امر اتفاق نیفتاده است.
دوازدهم-مطابــق بخشــنامه شــماره 91/91728-91/4/11 بانــک مرکــزی، دریافــت وکالــت بالعــزل از 
تســهیالت گیرنــدگان بابت وثایقی که در رهن بانک ها و موسســات مالی و اعتبــاری قرار می گیرند ممنون 
بوده و وثیقه گیرندگان موظفند صرفًا در قالب قراردادهای منعقده نســبت به اجرا گذاشــتن وثایق اقدام 
نماینــد و متأســفانه بانــک بــا ایــن وصف آمره بــودن بخشــنامه بانک مرکــزی و قوانیــن و مقــررات پولی و 
بانکی)کما ذکر( در عمل غیرقانونی دیگری بابت وثیقه پیش گفته اقدام به تنظیم ســند وکالت فروش به 
شماره 18717-95/8/4 دفتر 36 قم نموده است که با تسویه تسهیالت بانک مکلف به ابطال این سند 

و فک وثیقه بوده است که از آن استنکاف ورزیده است.
سیزدهم-مطابق نظریه کارشناسی)صفحه22( پس از اتمام زمان تسهیالت  3516.705.5760546.1 
و عدم توانایی گیرنده در بازپرداخت آن، تســهیالت مذکور از طریق ایجاد تســهیالت جدید تسویه گردیده 
است.الف(مشــارکت مدنــی بنابــر تعریفــی که قانــون گذار در مــاده 571 قانــون مدنی و مــاده 18 آیین نامه 
تســهیالت اعطایــی بانکی مصوب 62/10/14 از این عقد کرده اســت صرفًا با انعقاد یــک قرارداد با این نام 
منعقد نمی شــود بلکه مســتلزم مبرز قصد واقـــــــعی طرفین در انعقـــــــاد این نوع مشــارکت و اقــــــــدامات و  98
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نظارت های شرکا می باشد و دارای ارکانی من جمله»1.تعیین آورده هریک از شرکا 2.امتزاج و درآمیختن 
سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی علی حسبه 3.مالکیت مشاعی شرکا بر مال الشرکه 4.قصد انتفاع از شرکت 
5.تعیین سود و زیان به صورت کسر مشاع 6.فعالیت هریک از شرکا در محدوده موضوع شرکت« می باشد 
و مطابق ماده 20 همین قانون؛ شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد 
سهم الشرکه نقدی خود را به حســــاب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند که 
هیچ یک از این ارکان در تســهیالت شــماره های 3516.705.5760546.2 الی 3516.705.5760546.4 
رعایت نشــده اســت و از محل آن صرفًا تســهیالت قبلی خواهان تســویه شده اســت.ب(مطابق اصالحیه 
ماده 11 آیین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته،معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری مصوب 
88/8/3 که بانک مرکزی طی نامه شماره 92/377540-1392/12/22 نسبت به ابالغ آن اقدام نموده 
است.»ماده 11-موسسه اعتباری به منظور تسهیالت سویه بدهی های غیرجـــــــاری مشتریان می تواند با 
رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به 
تعییــن تکلیف بدهی مشــتریان اقدام نماید:الف(بخشــش وجه التزام تأخیر تأدیــه دین حداکثر به میزان 
مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود تسهیالت مندرج در قرارداد. ب( تقسیط مجدد 
بدهی حداکثر به مدت 5 ســال. پ(امهال بدهی حداکثر به مدت شــش ماه.« که اعطای تســهیالت دیگر 
آن هم با عنوان مشــارکت مدنی توســط بانک خوانده هیچ یک از طرق قانونی مذکور نمی باشد.ج(بانک 
مرکــزی در ابالغ بخشــنامه های شــماره هــای 1751-75/12/3 و مــب/3876-86/9/11 بانک ها مجاز 
به اعطای تســهیالت جدید بابت تســویه تسهیالت معوق نمی باشند.بنابراین با توجه به این که طرفین 
قصدی در انشــا تســهیالت مشــارکت مدنی نداشــته اند و صرفًا برای تسویه تســهیالت جاری صوری آن را 
منعقد کرده اند لذا ارکان اساســی صحت معامالت خواهان در ابطال این تســهیالت نیز موجه می باشــد.
بنابراین دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت می داند و مستندًا به مواد فوق الذکر و مواد 2 و 198 و 
519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر ابطال شــرط نرخ مازاد بر نرخ قانونی در قرارداد مشارکت 
موضــوع تســهیالت شــماره  3516.705.5760546.1 و الــزام خوانــده بــه فــک رهــن ســند رهنــی شــماره 
18725-95/8/4 دفتر 36 قم و اعالن بطالن سند وکالت فروش به شماره 18717-95/8/4 دفتر 36 قم 
و ابطال قرارداد مشارکت تسهیالت شماره های 3516.705.5760546.2 الی 3516.705.5760546.4 
و محکومیــت خوانــده بــه پرداخت مبلغ 590/678/451 ریال بابت اســتیفای ناروا و خســارات دادرســی 
مطابــق اســناد و اوراق پرونــده و حــق الوکالــه وکیل طبــق تعرفه در حــق خواهان صادر و اعــالم می نماید.
رأی صــادره حضــوری و ظــرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابــل تجدیدنظر خواهی در محاکــم محترم دادگاه 

تجدیدنظر استان قم می باشد.                                                 
شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی قم 
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چکیده رأی 
1- ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور نافی رسیدگی مراجع قضایی نیست)اصل 156 قانون اساسی(

2- هیــأت انتظامــی بانــک ها، صالحیت رســیدگی به خواســته های حاضــر را ندارند صرفــًا به تخلفات 
رسیدگی می نمایند.

3- در دو مورد رسیدگی دادگاه حقوقی منوط به امر دیگری شده است:
الــف( مــاده 10 قانــون تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالــت اداری)اخذ گواهی تصدیق خســارت از 

دیوان(
ب( ماده 30 قانون رفتار قضایی)رأی قطعی دادگاه انتظامی مبنی بر اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی(

4- تعیین نرخ کارمزد 4 درصد به مفهوم تبدیل قرارداد فروش اقساطی به قرض الحسنه نیست.

شماره دادنامه:    00460
 تاریخ تنظیم: 98/5/14
 کالسه بایگانی: 980108

رأی دادگاه بدوی
مهــر  بانــک  خواندگــی  بــه  غالمرضــا  فرزنــد  حکیمــی  صغــری  خانــم  خواهــان  دعــوای  خصــوص  در 
اقتصاد)موسســه مهــر بســیجیان( بــا وکالــت آقای محمــد عباســپور وکیل دادگســتری به خواســته ابطال 
قرارداد)مالی()اعالم بطالن نرخ)شرط بنایی(قرارداد فروش اقساطی منعقده فی مابین مورخ سال 1393 
به شــماره تســهیالت موضوع دفترچه اقساط پیوســت دادخواســت( مقوم به 200/010/000 ریال، مطالبه 
وجه بابت..)مطالبه وجه با جلب نظر کارشناس ملصق به 150 هزار تومان)مستند به بند 14 ماده 3 قانون 
وصــول برخــی درآمدهــای دولــت( موضوع و خســارت تأخیر تأدیه)از باب تســبیب در محرومیــت مالک از 
منافع مایملک(با جلب نظر کارشــناس، مطالبه خســارت دادرسی، مطالبه خســارت تأخیر تأدیه، دادگاه 
بــا عنایــت بــه محتــوای پرونده و بــا عنایت به ارجــاع به کارشــناس و این که کارشــناس طی نظریه شــماره 
217967 مــورخ 98/4/20 اعــالم نمود: 1.خواهان یک فقره تســهیالت فروش اقســاطی خرید مســکن به 
شماره ........ مورخ 98/5/23 به مبلغ 500/000/000 ریال با نرخ 27% و نرخ جریمه 33درصد با سررسید 
60 ماهــه)98/5/23( دریافــت که تاکنــون 473/842/918 ریال پرداخت نموده 2.نرخ تســهیالت عقود 
مبادله ای در سال 93 معادل 22درصد بوده است. 3.نرخ جریمه تأخیر 6درصد بوده است)حذف جریمه 
پلکانی در سال 94( 4.خوانده نرخ مصوب را رعایت ننموده است 5.بر اساس نرخ 22درصد طلب خواهان 
287/647/89 ریال و بر اســاس نرخ 4 درصد میزان طلب خواهان 413/737/358 ریال اعالم گردیده 
است)مازاد دریافتی خوانده از خواهان( که نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ گردیده که وکیل خوانده طی 
الیحه شماره 231968 مورخ 98/4/26 اجماال عنوان نموده: الف(وفق بند یک ماده 20 قانون عملیات  100
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بانکی بدون ربا بانک ها در تعیین سود مجاز مطابق سود انتظاری می باشند. ب(مطابق ماده 44 قانون 
نظــام پولــی و بانکی کشــور  رســیدگی به تخلفات بانکــی را در صالحیت هیأت انتظامی بانک هــا قرار داده 
اســت. ج(در ماده 2 قانون ضوابط سیاســی و نظارتی شــبکه بانکی کشور در سال 88 اخذ سود واقعی نرخ 
ســود تســهیالت عقود مبادله ای مانند ســال گذشته عمل شود و مالک نرخ ســود عقود مبادله ای است. 
ه(وفق ماده 266 قانون مدنی در تعهداتی که برای متعهد که قانونًا حق مطالبه نباشد اگر متعهد به میل 
خود آنرا ایفا کند دعوای اســترداد او مســموع نخواهد بود که به نظر دفاعیات وکیل خوانده قابل پذیرش 
نیســت، زیــرا اواًل خوانده نه بانک مجاز اســت نه موسســه مالــی و اعتباری مجاز غیر بانکی بلکه موسســه 
قرض الحســنه اســت. ثانیًا هر نهاد پولی و بانکی در کشــور اعم از بانک و موسسه اعتباری و موسسه قرض 
الحســنه مکلــف بــه رعایــت ضوابط مقررات آمرانــه پولی و بانکی اســت و تخلف از آن یا توافــق بر خالف آن 
باطــل و بالاثــر اســت)ماده 6قانون آیین دادرســی مدنی و مــواد 10 و 348 و 975 قانــون مدنی و ماده یک 
از قانون تنظیم بازار غیر متشــکل پولی مصوب 1383(. ثالثًا موضوع تســهیالت دریافتی خواهان و فروش 
اقســاطی بوده و نه مشــارکت مدنی)از عقود مبادله ای بوده نه عقود مشــارکتی( که وکیل خوانده اســتناد 
نموده اســت. رابعًا شــرط خالف قانون و شــرع باطل و بالاثر اســت و دادگاه نباید به آن ترتیب اثر دهد)بند 
3 ماده 232 قانون مدنی(. خامســًا ماده 44 قانون مقررات پولی و بانکی کشــور راجع به بانک هاســت نه 
موسســه قرض الحســنه مضاف بر این که ماده 44 قانون مذکور الف-نافی رســیدگی دادگاه نیســت بلکه 
وفق اصل 156 قانون اساســی دادگاه مرجع عام تظلمات اســت و وجود هیأت تخلفات اداری نمی تواند 
مانع رســیدگی دادگاه گردد و صالحیت مراجع اختصاصی، اســتثنایی اســت و گســترش آن برخالف تصور 
حاکم بر مراجع اختصاصی اســت. ب-هیأت مذکور اساســًا صالحیت رســیدگی به خواســته های موضوع 
دعوا را ندارد صرفًا به تخلف رسیدگی می نماید نه خواسته مطابق قانون خواهان. ج- در بررسی ضوابط و 
مقررات موضوعه در دو موضوع رسیدگی متوقف به امر دیگری است.مورد اول راجع به خسارات وارد شده 
توســط مراجع اداری به اشــخاص که وفق ماده 10 قانون تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری 
رســیدگی دادگاه حقوقی منوط به اخذ گواهی تصدیق خســارت از دیوان عدالت اداری می باشــد و مورد 
دوم راجع به مطالبه خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه است که رسیدگی دادگاه حقوقی تهران 
وفق ماده 30 قانون رفتار قضایی منوط به اثبات تخلف در دادگاه انتظامی قضات اســت و غیر از دو مورد 
مذکور در هیچ یک از قوانین موضوعه رسیدگی به موضوع، منوط به امر دیگری نگردیده است و استدالل 
وکیل خوانده در این خصوص خرق اجتماع بوده و فاقد مبنای قانونی و حقوقی و قضایی است.بنابراین 
و نظر به این که خوانده نه بانک مجاز بوده و نه موسســه اعتباری مجاز بلکه موسســه قرض الحســنه می 
باشد صرفًا مکلف بوده تسهیالت با نرخ کارمزد 4درصد با اشخاص منعقد نماید و این استدالل به مفهوم 
تبدیل عقد فروش اقساطی به قرض الحسنه نیست بلکه به لحاظ مقررات آمرانه پولی و بانکی موسسات 
101قــرض الحســنه فقــط و فقط مــی توانند بــا کارمزد 4درصد تســهیالت پرداخــت نمایند و الغیر و اســتدالل 
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تبدیــل عقد بانکی فروش اقســاطی به عقد قرض الحســنه فاقد مبنای صحیح قانونی بــوده و این دادگاه 
اساســًا چنیــن نظریــه ای ابراز نموده کــه در مقاطعی برخــی دادگاه های محترم تجدیدنظر بدان تمســک 
نمــوده و در جهــت نقــض رأی اقدام می نمایند و مفاد مواد 20 قانون عملیــات بانکی بدون ربا و ماده 37 
قانون پولی و بانکی کشــور و نظریات متعدد اداره حقوقی موید اســتدالل مذکور اســت و نظریه کارشناسی 
وفق ادله اثبات دعوا اماره قضایی نسبی بوده و دلیل محسوب می گردد بنابراین دادگاه ادعای خواهان را 
ثابت دانسته و به استناد مواد 1 و 2 و 194 و 198 و 257 و 256 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی 
و مــواد 10 و 348 و 975 و 1257 قانــون مدنــی و مــواد مذکــور در اســتدالل دادگاه حکــم به 1.بطالن شــرط 
نرخ سود به مصوبه شورای پول و اعتبار)مازاد بر 4درصد( موصوع قرارداد فروش اقساطی)سال 93 مورخ 
93/5/23( 2.پرداخت مبلغ 358/738/413 ریال بابت مازاد دریافتی خوانده از خواهان بر مبنای نرخ 
کارمــزد 4درصــد 3.پرداخت مبلغ 6/993/850 ریال بابت هزینه دادرســی 4.پرداخت مبلــغ 10/000/000 
ریال بابت حق الزحمه کارشناس 5. پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست)98/2/11( 
تا اجرای حکم)در صورت سپری شدن یکسال( در حق خواهان صادر و اعالم می دارد خواهان مکلف به 
پرداخت الباقی خسارت دادرسی در حق صندوق دولت می باشد که متهم مذکور جزء محکومیت خوانده 
از حیث هزینه دادرسی است که به خواهان باید بپردازد.رأی صادر شده حضوری و ظرف مدت 20 روز پس 

از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان قم می باشد.
علیرضا توفیق                                              
رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی قم

چکیده رأی 
1- مــاده 44 قانــون پولی و بانکی، رســیدگی به تخلفات بانکــی را در صالحیت هیأت انتظامی بانک ها 

قرارداده است.
2- برابر ماده 266 قانون مدنی چون متعهد به میل خود ایفا نموده، دعوای استرداد وی مسموع نمی باشد.

شماره دادنامه:    01005
تاریخ تنظیم: 98/9/2
 کالسه بایگانی: 980772

رأی دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای محمد عباسپور به طرفیت خانم صغری 
حکیمی فرزند غالمرضا نســبت به دادنامه شــماره 9809972516000460 مورخ 98/5/14 صادره از شعبه 
15 دادگاه عمومــی حقوقــی قــم که دادگاه محترم بدوی نســبت به خواســته مطروحه، به این شــرح، رأی  102
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صادر نموده است»» در خصوص دعوای خواهان خانم صغری حکیمی فرزند غالمرضا به خواندگی بانک 
مهر اقتصاد)موسســه مهر بســیجیان( با وکالت آقای محمد عباســپور وکیل دادگستری به خواسته ابطال 
قرارداد)مالی()اعالم بطالن نرخ)شرط بنایی(قرارداد فروش اقساطی منعقده فی مابین مورخ سال 1393 
به شــماره تســهیالت موضوع دفترچه اقساط پیوســت دادخواســت( مقوم به 200/010/000 ریال، مطالبه 
وجه بابت..)مطالبه وجه با جلب نظر کارشناس ملصق به 150 هزار تومان)مستند به بند 14 ماده 3 قانون 
وصــول برخــی درآمدهــای دولــت( موضوع و خســارت تأخیر تأدیه)از باب تســبیب در محرومیــت مالک از 
منافع مایملک(با جلب نظر کارشناس، مطالبه خسارت دادرسی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با 
عنایت به محتوای پرونده و با عنایت به ارجاع به کارشناس و این که کارشناس طی نظریه شماره 217967 
مــورخ 98/4/20 اعــالم نمــود: 1.خواهــان یــک فقره تســهیالت فروش اقســاطی خرید مســکن به شــماره 
........... مــورخ 98/5/23 بــه مبلــغ 500/000/000 ریــال بــا نرخ 27% و نرخ جریمه 33درصد با سررســید 
60 ماهــه)98/5/23( دریافــت که تاکنــون 473/842/918 ریال پرداخت نموده 2.نرخ تســهیالت عقود 
مبادله ای در سال 93 معادل 22درصد بوده است. 3.نرخ جریمه تأخیر 6درصد بوده است)حذف جریمه 
پلکانی در سال 94( 4.خوانده نرخ مصوب را رعایت ننموده است 5.بر اساس نرخ 22درصد طلب خواهان 
287/647/89 ریال و بر اســاس نرخ 4 درصد میزان طلب خواهان 413/737/358 ریال اعالم گردیده 
است)مازاد دریافتی خوانده از خواهان( که نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ گردیده که وکیل خوانده طی 
الیحه شماره 231968 مورخ 98/4/26 اجمااًل عنوان نموده: الف(وفق بند یک ماده 20 قانون عملیات 
بانکی بدون ربا بانک ها در تعیین سود مجاز مطابق سود انتظاری می باشند. ب(مطابق ماده 44 قانون 
نظــام پولی و بانکی کشــور رســیدگی به تخلفــات بانکی را در صالحیــت هیأت انتظامی بانک هــا قرار داده 
اســت. ج(در ماده 2 قانون ضوابط سیاســی و نظارتی شــبکه بانکی کشور در سال 88 اخذ سود واقعی نرخ 
ســود تســهیالت عقود مبادله ای مانند ســال گذشته عمل شود و مالک نرخ ســود عقود مبادله ای است. 
ه(وفق ماده 266 قانون مدنی در تعهداتی که برای متعهد که قانونًا حق مطالبه نباشد اگر متعهد به میل 
خود آنرا ایفا کند دعوای اســترداد او مســموع نخواهد بود که به نظر دفاعیات وکیل خوانده قابل پذیرش 
نیســت، زیــرا اواًل خوانده نه بانک مجاز اســت نه موسســه مالــی و اعتباری مجاز غیر بانکی بلکه موسســه 
قرض الحســنه اســت. ثانیًا هر نهاد پولی و بانکی در کشــور اعم از بانک و موسسه اعتباری و موسسه قرض 
الحســنه مکلف به رعایت ضوابط مقررات آمرانه پولی و بانکی اســت و تخلف از آن یا تخطی از آن باطل و 
بالاثــر اســت)ماده 6قانون آیین دادرســی مدنی و مــواد 10 و 348 و 975 قانون مدنــی و ماده یک از قانون 
تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383(. ثالثًا موضوع تسهیالت دریافتی خواهان و فروش اقساطی 
بوده و نه مشارکت مدنی)از عقود مبادله ای بوده نه عقود مشارکتی( که وکیل خوانده استناد نموده است. 
رابعــًا شــرط خــالف قانون و ضرع باطل و بالاثر اســت و دادگاه نباید به آن ترتیب اثــر دهد)بند 3 ماده 232 
103قانون مدنی(. خامسًا ماده 44 قانون مقررات پولی و بانکی کشور راجع به بانک هاست نه موسسه قرض 

تحلیل حقوقی هیات نظارت بانک ها



13
99

یز 
پای

 ،1
ره 

شما
ش 

 پی
ل،

 او
ال

 س
ی /

نف
ص

 -
ی 

لم
ی ع

خل
 دا

مه
ل نا

ص
ف

الحســنه مضــاف بر این که ماده 44 قانون مذکور الف-نافی رســیدگی دادگاه نیســت بلکــه وفق اصل 156 
قانون اساســی دادگاه مرجع عام تظلمات اســت و وجود هیأت تخلفات اداری نمی تواند مانع رســیدگی 
دادگاه گردد و صالحیت مراجع اختصاصی، استثنایی است و گسترش آن برخالف تصول حاکم بر مراجع 
اختصاصی است. ب-هیأت مذکور اساسًا صالحیت رسیدگی به خواسته های موضوع دعوا را ندارد صرفًا 
به تخلف رسیدگی می نماید نه خواسته مطابق قانون خواهان. ج- در بررسی ضوابط و مقررات موضوعه 
در دو موضوع رســیدگی متوقف به امر دیگری اســت.مورد اول راجع به خســارات وارد شده توسط مراجع 
اداری به اشــخاص که وفق ماده 10 قانون تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی دادگاه 
حقوقــی منــوط بــه اخــذ گواهی تصدیق خســارت از دیــوان عدالــت اداری می باشــد و مــورد دوم راجع به 
مطالبه خسارت ناشی اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه است که رسیدگی دادگاه حقوقی تهران وفق ماده 30 
قانون رفتار قضایی منوط به اثبات تخلف در دادگاه انتظامی قضات است و غیر از دو مورد مذکور در هیچ 
یک از قوانین موضوعه رسیدگی به موضوع، منوط به امر دیگری نگردیده است و استدالل وکیل خوانده 
در این خصوص خرق اجتماع بوده و فاقد مبنای قانونی و حقوقی و قضایی است.بنابراین و نظر به این 
که خوانده نه بانک مجاز بوده و نه موسســه اعتباری مجاز بلکه موسســه قرض الحســنه می باشــد صرفًا 
مکلــف بوده تســهیالت با نــرخ کارمزد 4درصد با اشــخاص منعقد نماید و این اســتدالل به مفهوم تبدیل 
عقد فروش اقساطی به قرض الحسنه نیست بلکه به لحاظ مقررات آمرانه پولی و بانکی موسسات قرض 
الحســنه فقــط و فقــط می توانند با کارمــزد 4درصد تســهیالت پرداخت نمایند و الغیر و اســتدالل تبدیل 
عقــد بانکی فروش اقســاطی به عقد قرض الحســنه فاقد مبنــای صحیح قانونی بوده و این دادگاه اساســًا 
چنین نظریه ای ابراز نموده که در مقاطعی برخی دادگاه های محترم تجدیدنظر بدان تمسک نموده و در 
جهت نقض رأی اقدام می نمایند و مفاد مواد 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 37 قانون پولی و 
بانکی کشور و نظریات متعدد اداره حقوقی موید استدالل مذکور است و نظریه کارشناسی وفق ادله اثبات 
دعوا اماره قضایی نســبی بوده و دلیل محســوب می گردد بنابراین دادگاه ادعای خواهان را ثابت دانسته 
و بــه اســتناد مــواد 1 و 2 و 194 و 198 و 257 و 256 و 515 و 519 از قانــون آییــن دادرســی مدنــی و مــواد 10 و 
348 و 975 و 1257 قانــون مدنــی و مــواد مذکور در اســتدالل دادگاه حکم به 1.بطالن شــرط نرخ ســود به 
مصوبه شورای پول و اعتبار)مازاد بر 4درصد( موضوع قرارداد فروش اقساطی)سال 93 مورخ 93/5/23( 
2.پرداخــت مبلــغ 358/738/413 ریــال بابــت مــازاد دریافتــی خوانده از خواهــان بر مبنای نــرخ کارمزد 
4درصد 3.پرداخت مبلغ 6/993/850 ریال بابت هزینه دادرسی 4.پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت 
حق الزحمه کارشــناس 5. پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست)98/2/11( تا اجرای 
حکم)در صورت سپری شدن یکسال( در حق خواهان صادر و اعالم می دارد خواهان مکلف به پرداخت 
الباقی خسارت دادرسی در حق صندوق دولت می باشد که مبلغ مذکور جزء محکومیت خوانده از حیث 
هزینه دادرسی است که به خواهان باید بپردازد.رأی صادر شده حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ  104
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قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر اســتان قم می باشــد««.تجدیدنظر خواه پس از ابالغ رأی و 
در فرجــه مقــرر قانونی و به شــرح  الیحه تقدیمی نســبت بــه آن تجدیدنظر خواهی نموده اســت و موضوع 
جهت رســیدگی به این دادگاه ارجاع و به کالســه 980772 ثبت شــده اســت.علیهذا با عنایت به مجموع 
محتویات پرونده و استدالل دادگاه محترم، دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس دالیل و مدارک موجود 
و مطابق موازین قانونی صادر یافته اســت و از ســوی تجدیدنظر خواه هم ایراد و یا اعتراضی که موجبات 
نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید، ارایه نشده است بنابراین با توجه به مراتب مذکور، مستندًا به 
ماده 2 و 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر 

خواهی تجدیدنظر خواه موصوف، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید.این رأی قطعی است.
شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قم
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