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  قضبیی رویه به نگبهی بب پولی؛ عملیبت در ببنک مدنی مسئولیت
 

 2موذن مهدی ،1طراحی مژگبن
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 چکیده

ی است کِ هجبحث پیچیذُ ٍ دضَاسی سا ثِ خَد اختصبظ دادُ ّب یکی اص هَضَعبت هْن حمَق هسئَلیت هذًهسئَلیت ثبًک

ّش ثبًک دس همبثل خسبساتی کِ دس اثش عولیبت آى هتَجِ »لبًَى پَلی ٍ ثبًکی کطَس:  93هبدُ « ج»صیشا هطبثك ثٌذ ؛ است

-ّبی فٌیثِ پشسصّب، ثبیذ سٍ، دس خصَظ هسئَلیت هذًی ثبًکاص ایي«. ضَد، هسئَل ٍ هتعْذ ججشاى خَاّذ ثَدهطتشیبى هی

 93هبدُ « ج»اش دس ثشاثش هطتشیبى ٍ غیشهطتشیبى، استجبط تحلیلی ثٌذ ّب اص ثبثت عولیبت پَلیای هبًٌذ هجٌبی هسئَلیت ثبًک

لبًَى هسئَلیت هذًی )تمذم ٍ تأخش دس استٌبد ثِ همشسات یبد ضذُ دس ثبة هسئَلیت  13ٍ  11لبًَى پَلی ٍ ثبًکی کطَس ثب هَاد 

ّبی هختلف لبثل تصَس دس صهیٌۀ هسئَلیت ثبًک ٍ تحلیلِ ضشط عذم هسئَلیت آى ثب تکیِ ثش آثبس عولی آى(، حبلتّب ٍ ثبًک

تشیي لشاثت ثب ًظشیۀ هسئَلیت ّب ثیصسسذ کِ هجٌبی هسئَلیت هذًی ثبًکّب پشداختِ ضَد. ثِ ًظش هیآسای لضبیی دادگبُ

-پزیشی حبلتلبًَى هسئَلیت هذًی، تمسین 13ٍ  11پَلی ٍ ثبًکی ثش هَاد لبًَى  93هذًی هحض داسد ٍ تمذم استٌبد ثِ هبدُ 

-ّب دس ّش دٍ حبلت علیّب دس لجبل هطتشیبى ٍ غیشهطتشیبى ٍ یکسبًی هجٌب ٍ اسکبى هسئَلیت ثبًکّبی هسئَلیت هذًی ثبًک

ًفَر حمَلی ضشٍط عذم  لبًَى پَلی ٍ ثبًکی کطَس ثِ ٍسٍد خسبست ثِ هطتشیبى ٍ عذم 93هبدُ « ج»سغن صشاحت ثٌذ 

ّب دس ثشاثش هطتشیبى ثب تَجِ ثِ هبّیت الحبلی ثَدى ّب ٍ کبسهٌذاى آىّب دس خسبسات عوذی ٍ سٌگیي ثبًکهسئَلیت ثبًک

کٌٌذُ ثِ عٌَاى طشف ضعیف لشاداد پزیشفتٌی ثبضذ. ّذف ایي همبلِ، ٍاکبٍی هسئَلیت ّب ٍ لضٍم حوبیت اص هصشفلشاسداد ثبًک

ّبی یبد ضذُ ثب تکیِ ثش سٍیِ لضبیی ٍ اسائِ پیطٌْبدّبیی هٌبست جْت اصالح لَاًیي ٍ همشساتِ دس هَسد پشسص ّبهذًی ثبًک

 حمَق ایشاى است.
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