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چکیده

تعهد به ارائۀ اطالعات و حتی مشاوره به گیرندۀ تسهیالت (مصرفکننده) پس از وقسو انقسال
صنعتی و در پی آن تدوین اصول اساسی حمایست گیرنسدۀ تسسهیالت ،از وظسایف عرضسهکننسده
شمرده میشود و در قراردادهای اعتبار که بیشتر در نظام بانکی از آنها اسستفاده مسیشسود نیسز
این تعهد جایگاهی اساسی دارد .بااینحال در نظام بانکی کشور علیرغس وجسود عقسود پیچیسدۀ
اسالمی ،بانکها مطابق قانون به ارائۀ مشاوره و راهنمایی بسه گیرنسدۀ تسسهیالت بسانکی تعهسدی
ندارند و این موضو تعادل قراردادی را بهه زده است .لذا این پرسش ایجاد میشود که گیرندۀ
تسهیالت بدون دریافت اطالعات و مشاورۀ الزم مسیتوانسد ارادۀ خسود را آزادانسه و آگاهانسه ابسراز
نماید و در چنین شرایطی قرارداد یادشده اساسا منعقد میگردد یا خیر؟ نگارنسدگان ایسن مقالسه
بهدنبال تعریف وظیفۀ ارائۀ اطالعات و مشاوره از سوی عرضهکنندۀ اعتبار بودهاند و با توجسه بسه
پذیرش حقوق گیرندۀ تسسهیالت و اعمسال قسانون حمایست از حقسوق مصسرفکننسدگان مصسو
0911ش در نظام بانکی ،از طریق یک مطالعۀ تطبیقی به این نتیجه رسیدهاند کسه بانسکهسا بسر
اساس قاعدۀ حسننیت و لزوم توافق و تراضی طرفین و نیز پسذیرش وظیفسۀ مشساوره و اعطسای
اعتبار مسئوالنه ،باید اطالعات قراردادی کامل و روشنی به گیرندۀ تسهیالت ارائه دهند تا تعادل
قراردادی به قرارداد اعتبار مصرف بازگردانده شود.

واژگان کلیدی

اعتبار مصرفکننده ،تعهد به ارائۀ اطالعات ،حسننیت ،قراردادهای بانکی ،گیرندۀ تسهیالت.
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مقدمه
پ از انقسال صسنعتی و شسکلگیسری گروهسی بسه نسام مصسرفکننسده ،بسهتسدری حمایست از
مصرفکنندگان در برابر تولیدکنندگان و عرضهکنندگان به صورت ضرورتی سیاسی و اجتمساعی
درآمد (ابراهیمی و همکاران ،0939 ،ص  )2و در این راستا برخی حمایتها که نقش مهمسی در
حمایت از حقوق مصرفکننده ایفا میکنند ،تعریف شده اسست ازجملسه اینکسه وظیفسۀ افشسای
اطالعات مطابق قوانین و مقررات و نظام حقوقی کشورها برعهدۀ عرضهکننسده قسرار گرفتسه کسه
کمک شایانی به برقراری تعادل قراردادی در زمینسه هسای متتلسف ازجملسه قراردادهسای بسانکی
میکند و مبنای آن گاه قراردادی و گاه غیرقراردادی تلقی شده است.
البته در نظام قانونی ایران -هرچند معرفت تفصسیلی در معسامالت بسه اسستناد قسانون مسدنی
خصوصا موارد  924و  200که مقرر میدارد« :مورد معاملسه بایسد مسبه نباشسد مگسر در مسوارد
خاصه که عل اجمالی به آن کافی است» اصوال شرط صحت است -غیر از چند مورد که به ارائۀ
اطالعات به مصرفکننده بهطور کلی پرداختسه اسست ،عرضسهکننسده نساگزیر بسه بسازگویی تمسام
اطالعات و اسرار حرفهای خود به مصرفکننده نیست و وظیفۀ اطال رسانی را به اطالعساتی کسه
در تصمی دیگری برای ورود به قرارداد مه است محدود میکند (عیسایی تفرشی و رحی نژاد،
 ،0934ص  .)0-2حال آنکه خصوصا در بازار پول و نظسام بسانکی کسه گیرنسدۀ تسسهیالت بسرای
ارزیابی شروط قراردادی و نیز تناسب محصول و اعتبسار مسوردنظر بسا نیازهسای وی ،همسینطسور
عواقب و آثار مالی محصول دریافتی دانش مالی و حقوقی کافی در اختیسار نسدارد ،بسهشسدت بسه
اطالعات و مشاورهای که از طرف مقابل دریافت میکند وابسته است .شایان ذکسر اسست مسراد از
گیرندۀ تسهیالت به شکل دقیق کلمه ،شتص حقیقی است که نه بسرای حسوائ تجساری ،بلکسه
برای نیازهای غیرتجاری و شتصی خود اقدام به دریافت تسهیالت مینماید چراکه در خصوص
اشتاص حقوقی و همچنین در مورد تسهیالت تجاری معمسوال قسدرت چانسهزنسی و برابسرسسازی
اطالعات تا حد قابل قبولی وجود دارد.
در قراردادهای اعتبار مصرف ،گیرندۀ تسهیالت عمدتا نهتنها قسرارداد را مطالعسه نمسیکنسد،
بلکه اگر ه مطالعه نماید به دلیل بهکارگیری اصطالحات تتصصسی چیسزی از قسرارداد متوجسه
نمیشود و تنها راهنمایی که دریافت میکند محل امضسای قسرارداد اسست مگسر اینکسه گیرنسدۀ
تسهیالت شتصا بهدنبال دریافت اطالعات و پرسش از کارمندان بسانکی باشسد و بسه جسستجوی
اطالعات بپردازد که در این حالت نیز نتست اینکه نمیداند که چه سؤاالتی باید بپرسد و کسدام
ارکان قرارداد در وضعیت مالی وی تأثیر بالقوه گزافی دارند ،دوم اینکه بسه احتمسال زیساد پاسس
مناسب و جامعی دریافت نتواهد کرد .در این شرایط مشتصسا تراضسی دو اراده حسالتی صسوری
پیدا کرده ،ابراز ارادۀ گیرندۀ تسهیالت آگاهانه نتواهد بود بهعالوه اینکه آزادی قسراردادی بایسد
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فضایی برای چانهزنی به گیرندۀ تسهیالت اعطا نماید ()Alias and Abdul Ghadas, 2012, p. 2
که در قراردادهای اعتبار مصرف اینگونسه نیسست .بنسابراین در پسژوهش حاضسر قصسد داریس بسا
استفاده از ابزارهای حقوقی موجود راهحلی برای مشکل ارائه کرده ،بسر اسساس مبسانی قسانونی و
حقوقی ،بانک را به دادن اطالعات کامل و حتی مشاوره در زمینۀ اعتبار مصرف ملزم نمایی  .لسذا
در ادامه پ از تبیین مفهوم اعتبار مصرف -که سال هاست به دلیل تأثیر خاصی که می تواند بر
بازار پول و حتی بازار مالی داشته باشد (چنان که بحران مالی 2111م نشان داد) ،هدف حمایست
دستگاه های نظارتی و قانون گذاران کشورهای متتلف سراسر جهان قرار گرفته ،ولی در کشور ما
مغفول مانده است -مواردی که چارچو تعادل قراردادی را تعیین کرده است مشتص میشسود
و با بررسی ماهیت و مبنسای تعهسد بسه ارائسۀ اطالعسات در قراردادهسای نسابرابر و الحساقی ،نحسوۀ
بازگرداندن تعادل قراردادی و تأثیری که ارائۀ اطالعات بر این تعادل دارد در سه بتش و با طرح
موضو شفافیت در کنار ح نیت و اعطای مسئوالنۀ اعتبار مورد بررسی قرار میگیرد.

حمایت از اعتبار مصرفکننده (گیرندۀ تسهیالت)
امروزه دولت ها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه نهتنها بسه وضسق قسوانین و
مقررات معین اعمال مجازات شدید برای بسزههسایی از قبیسل کالهبسرداری ،تسدلی و تقلسب در
معامالت تجاری مبادرت میکنند ،بلکه با وضق قوانین آمره و انتظامی از مصرفکننسده (گیرنسدۀ
تسهیالت) بهعنوان طرفهای ضعیف قسرارداد در برابسر معسامالت غیرعادالنسه ،تجسارت کاالهسای
معیو و خطرناک و تحمیل یک جانبۀ شرایط قرارداد از سوی تولیدکنندگان ،عرضهکننسدگان و
مراکز خدماتی حمایت میکنند (ابراهیمی ،0912 ،ص  .)2به این منظور ،رویۀ قانونی و سیاست
اقتصادی اغلب کشورها حتی کشورهای با اقتصاد دولتی بر این قرار گرفته است کسه حقسوقی را
برای مصرفکننسده درنظسر بگیرنسد (صسادقی و آقاجسانی ،0913 ،ص  )2و ایسن حقسوق ،حقسوق
بنیسسادین مصسسرفکننسسده نامیسسده مسسیشسسود کسسه از جملسسۀ حقسسوق بشسسری اسسست کسسه یسسا خسساص
مصرفکنندگان شمرده میشود و یا مصرفکننده بودن در آن ،ویژگی برجستهای است .مقصسود
اصلی از حقوق بنیادین مصرفکننده ،ایجاد تعسادل میسان قسدرت معسامالتی مصسرفکننسدگان و
عرضه کنندگان است و در قوانین و مقررات کشورهایی که این حقوق را بهرسمیت شسناختهانسد،
مشترک است (تقیزاده ،0930 ،ص .)0
قسانون اعتبسار مصسرفکننسده 0384م انگلسستان ( )Consumer credit act 1974اعتبسار را
«شامل وام نقدی ،و هرنو تسهیالت مالی» تعریف کسرده اسست .بنسابراین آنچسه ویژگسی اصسلی
اعتبار را شکل میدهد عموما پولی است که ه اکنون در اختیسار شستص قسرار مسیگیسرد ،ولسی
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هزینۀ آن در آینده پرداخت میشود 0و نمونۀ بارز آن وامهای بسانکی اسست کسه در قالسب عقسود
اسالمی و بر اساس فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصو 0902ش با عنوان تتصیص
منابق و اعطای تسهیالت به گیرندگان تسهیالت بانکی اعطا میشود و منظور ما از اعتبار در این
مقاله همین نو اعتبار است که به گیرندۀ تسهیالت اعطا میگسردد کسه بسرخالف کشسور مسا در
حقوق بسیاری از کشورها جوانب متتلسف ایسن موضسو بررسسی و بسرای آن قسوانین و مقسررات
مشتصی تدوین شده است 2و یکی از مه ترین موضوعات مرتبط با آن ،ارائسۀ اطالعسات ،حسدود
آن و متعهد ارائۀ اطالعات است که ه از جنبۀ پیچیده بودن عقود بانکی و ه از جنبسۀ طسرف
ضعیف بودن گیرندۀ تسهیالت دارای اهمیت است که ارتباط مستقیمی با تعادل قراردادی و نیز
صحت یا صوری بودن قرارداد دارد.

عناصر تعادل قراردادی در قراردادهای اعتبار
عناصر بسیاری در یک قرارداد وجود دارد که میتواند به تعادل قرارداد خدشه وارد سازد به این
معنا که باعث شود حقوق و تعهدات قراردادی به نفق یکی و به ضرر طرف دیگر تنظسی شسود و
عدالت معاوضی زایل گردد .این موضو به پیدایش «نظریسۀ تعسادل قسراردادی» ( The Balance
 )Theory Of Contractدر حقوق قراردادها در نظام حقوق عرفی انجامیده است بدین معنی که
«زمانی قرارداد قانونا الزامآور است که تعهدات بهطور آزادانه پذیرفته شده باشند ،نسبت به طرفی
که قرارداد علیه وی اجرا میشود منطقا منصفانه باشد ،با انتظارات قراردادی جامعه سازگار باشد9
و مانعی جهت اجرای قرارداد وجود نداشته باشد» ( .)Levin & Mcdowell, 1983, p. 1مطسابق
این نظریه ،قراردادهای اعتبار مصرف در نظام بانکی کشور الزام آور نتواهد بسود چراکسه اوال بسه
ترتیبی که در ادامه بیان میشود منصفانه نیستند ،ثانیا به شیوهای آزادانه پذیرفتسه نشسدهانسد و
 .0دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصو 0930ش ،اعتبار را
چنین معرفی کرده است« :مبلغی است به ریال که با رعایت این دستورالعمل و قرارداد خرید اعتباری ،کارگزار
اعتباردهنده برای مشتری تعیین میکند و در چارچو قرارداد خرید اعتباری و با رعایت این دستورالعمل ،تا
سقف مبلغ مذکور ،ثمن خریدهای اعتباری مشتری را از جانب مشتری پرداخت و مبلغ پرداختی را به حسا
بدهی تجاری مشتری منظور مینماید» .بنابراین در این تعریف نیز با عنوان کردن حسا بدهی به ویژگی
یادشده اشاره شده است.
 .2ازجمله در انگلستان حدود  91مقرره و قانون وجود دارد که به صورت مستقی یا غیرمستقی به حمایت از
اعتبار مصرفکننده پرداختهاند همچون  Consumer Credit Regulations 2012یا در امریکا که  00قانون
ازجمله  Truth In Lending Act 1968بهطور مستقی به موضو اعتبار مصرفکننده پرداختهاند.
 .9درواقق این رکن یک رکن نظری است که بر اساس آن قراردادها ساختاری پیچیده دارند که بهآسانی در دسترس
مردم قرار گرفته ،آنها را مورد استفاده قرار میدهند بدون اینکه نیازی به قالب خاص نظری برای آن باشد.
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گیرندۀ تسهیالت بدون اینکه حق اصالح یا تعدیل قرارداد را داشته باشد چارهای جز پذیرش آن
نتواهد داشت درغیر این صورت اعتباری دریافت نتواهد کرد .عالوه بسر ایسن در نظسام حقسوقی
کشور برابر مادۀ  030قانون مدنی ،عقد به صرف اعالم قصد انشا محقق مسیشسود و تسوجهی بسه
موضوعات یادشده نمیشود .اما در حقوق عرفی برای اینکه قراردادی قانونا الزامآور باشد باید هر
دو عنصر «آزادانه و داوطلبانه» و «انصاف» رعایت شوند و اگر هرکدام از عناصر یادشسده کساهش
یافت ،دیگری به همان نسبت افزایش پیدا کند و در مواردی در صورت عدم رعایت این شسرایط،
قرارداد «قابل ابطال» خواهد بود چراکه به گیرنسدۀ تسسهیالت امکسان تغییسر قسرارداد را بدهنسد
( .)Weber, 2013, p. 15بههرحال در اعتبار مصرفکننده باید اذعان کرد هر دو عنصر یادشده در
پایینترین حد خود قرار دارند و لذا عقود اسالمی عقودی کامال یکطرفهاند.
البته یکطرفه بودن اعتبار مصرف به معنای تعامل یکطرفه نیست ،بلکه بسه ایسن معناسست
که یک طرف تعیین میکند چگونه با طرف دیگر رفتسار کنسد ( Bebchuk & Posner, 2006, p.
 .)3در چنین شرایطی شروط قراردادی یکطرفه و غیرمنصفانه بروز مسیکنسد کسه مسیتوانسد در
شرایطی گسزاف ( )Extortionate termsباشسد و عسالوه بسر اینکسه وصسف آزادانسه و آگاهانسه را از
قراردادهای بانکی میگیرد و حالتی صوری به قرارداد میدهد ،میتواند مشکالتی بههمراه داشته
باشد ازجمله اینکه هزینۀ ریسکهای احتمالی را باال میبرد ،تقابل بین طرفین قرارداد را بیشتر
میکند و احتمال بروز دعاوی حقوقی و هزینههای معامالتی را افسزایش مسیدهسد ( & Altman
 .)cruz, 2017, p. 10به همین جهت برای مذاکرات قراردادی جایگاه بسیاری قائسل شسده ،بیسان
میکنند قبل از اینکه قرارداد اعتبار را امضا کنید حتما آن را بتوانید چراکه اگر قرارداد متضمن
شرط یا شرایطی متفاوت از چیزی بود که انتظار داشتید یا نمیتوانستید از عهدۀ آن برآیید ،آن
را تغییر دهید یا امضا نکنید .اما چالش اینجاست که عقود الحساقی بسانکی کشسور حسداقل بسرای
گیرندگان تسهیالت قابل مذاکره و تغییر نیستند یا حتسی اگسر هس فسرن کنسی قابسل مسذاکره
باشند ،این چالش مطرح میشود که اصال گیرندۀ تسهیالت عادی با خواندن قراردادی همچسون
جعاله مفاد آنرا متوجه نمیشود .بر همین اساس بهمنظور حمایت از طرف ضعیفتسر ،برقسراری
تعادل قراردادی و ایجاد رضای سال  ،موضو افشای اطالعات مطرح شده اسست و چنسانکسه در
ادامه بیان میشود این تعهد برعهدۀ بانک بهعنوان طرف مطلق قسرار داده شسده اسست .بنسابراین
میتوان نتیجه گرفت کسه گیرنسدگان تسسهیالت بایسد اطالعسات را در فسرمهسای متحدالشسکل و
به صورت واضح و متتصر دریافت نمایند که با زبانی ساده نگاشته شسده و انسدکی از اصسطالحات
تتصصی و فنی در آن استفاده شده باشد .افشای این اطالعسات بایسد بسهگونسهای باشسد کسه بسه
مصرفکنندگان امکان مقایسۀ محصوالت (تسهیالت) سایر بنگاههسای مسالی را نیسز بدهسد و بسه
آنها در فه محصوالت پیچیده کمک کند.
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تعهد به ارائۀ اطالعات در قراردادهای اعتبار بانکی
تعهد به دادن اطالعات بهطور کلی عبارت است از التزام یک شتص به اطال رسانی بسه شستص
دیگر در موضوعی خاص بهطوری که ناآگاهی وی در آن زمینسه را مرتفسق سسازد کسه در بیشستر
قراردادها ازجمله قراردادهای اعتبار ،حدی از این تکلیف بهچش میخسورد (لطفسی ،0938 ،ص
 .)2این تعهد در بازار بانکی سه نو اصلی اطالعات را شامل میشود ازجمله اطالعات عمومی به
معنای اطالعات مربوط به انوا متتلف محصوالت بانکی ،اطالعات محصولی که مربوط به ویژگی
تسهیالت و سایر خدمات بانکی است ،و اطالعات نهادی که مربوط به نظامی است که طرفین در
آن مبادرت به انعقاد قرارداد می نمایند مانند اینکه حقوق آن ها چیست یا تکسالیف آن هسا کسدام
است؟ البته در مورد ماهیت ارائۀ این اطالعات بین حقوقدانان مباحثی مطرح شده است.
برخی ازجمله قضات انگلیسی بر این باورند تعهد به ارائۀ اطالعسات از شسرط ضسمنی نشسئت
میگیرد عده ای دیگر متالف این نظر بوده ،معتقدند حسننیت اسست کسه طسرفین را بسه ارائسۀ
اطالعات به دیگری ملزم می کند و برخی نیز تعهد به ارائۀ اطالعات الزم به متعهدله را ناشسی از
تعهد دیگری به نام تعهد به همکاری میدانند چنان که در نظام حقوقی فرانسه و انگلی چنین
بیان شده است (شسعاریان ،0931 ،ص  .)2-00در گذشسته بساور بسر ایسن بسود در روابسط میسان
اشتاص ،تحصیل اطالعات اصوال با خود شتص است ،اما این نو تلقی به مرور زمان و با تغییسر
نگرش به قرارداد بهعنوان رابطۀ مبتنی بر همکاری تغییر پیدا کرده است .مطابق این تعهد و نیز
بر اساس حسننیت ،شتص موظف است اطالعسات موردنیساز طسرف مقابسل را بسهمنظسور اتتساذ
تصمی آگاهانه و رضامندانه در اختیار طرف مقابل قرار دهد تا از این طریق نسابرابری اطالعساتی
مابین طرفین به تعادل نسبی نزدیک شود (حاجیپور ،0931 ،ص .)0-8
اما این تعهد در نظام بانکی و حتی در نظام حقوقی کشور بسهعنسوان اصسل و قاعسدهای کلسی
شناخته نشده است و تنها در برخی قوانین میتوان نشانه هایی از آن را دیسد و بسه جسز در مسورد
شفافیت صورتهای مالی و مدیریت ریسک که مطابق «ضوابط ناظر بسر حسداقل اسستانداردهای
شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط مؤسسات اعتبساری» 0بسرای عمسوم منتشسر مسیشسود،
قاعدهای بیان نشده و حتی در قانون پولی و بانکی کشور مصسو 0900ش یسا قسانون بانکسداری
بدون ربا به موضو ارائۀ اطالعات و مشاوره به گیرندۀ تسسهیالت کوچسکتسرین اشسارهای نشسده
 .0بر اساس مادۀ  38قانون برنامۀ پن سالۀ پنج توسعۀ جمهوری اسالمی ایران ،ضوابط ناظر بر حداقل
استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات از سوی مؤسسات اعتباری در سال 0939ش به تصویب
شورای پول و اعتبار رسید که برابر آن مؤسسات اعتباری موظفاند اطالعات مربوط به صورتهای مالی،
مدیریت ریسک ،حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و همچنین گزارش عملکرد هیئت مدیره و رویدادهای
بااهمیت را طی هر دوره برای عموم منتشر نمایند.

تعهد به ارائۀ اطالعات و متعادلسازی نابرابری اطالعاتی...

838

است .اما باید درنظر داشت که ارائۀ مشاوره و توصیه ،متفاوت با ارائسۀ اطالعسات ضسروری اسست
بهگونهای که هیچیک از طرفین قرارداد تعهدی قانونی مبنی بر ارائۀ توصیه و مشورت بسه طسرف
مقابل ندارند (باقری و رحمانی ،0930 ،ص .)00
گیرندۀ تسهیالت در عقود بانکی بدون دریافت مشاورۀ مستقل ،قراردادی را امضا میکند که
حاوی شرایط بسیار غیرمنصفانه و گزاف است و درمقابل بسانکی قسرار دارد کسه کسار هسر روز آن
انعقاد صدها قرارداد از این دست بوده و البته از کمک مشساوران و متتصصسان مسالی و حقسوقی
بسیاری نیز بهرهمند است درحالی که مصرفکننده ممکن اسست هرچنسد سسال یسکبسار اقسدام
نموده و حتی سواد خواندن قرارداد را ه نداشته باشد .چنین شرایطی در بازار رقسابتی مشسکلی
با نام مشکل نابرابری اطالعاتی را ایجاد کرده که همین مسسئله موجسب شسده اسست تسا حقسوق
قراردادهسسای مصسسرفکننسسده ایجسساد ،و قسسوانین و قواعسسد حمسسایتی وض سق شسسوند و حت سی بسسرای
حمایتگیرندگان تسهیالت در بازارهای مالی ازجمله بازار بانکی برخی نهادهای بینالمللسی نیسز
تأسی گردند ازجمله سازمان بینالمللی حمایست از گیرنسدۀ تسسهیالت در زمینسۀ محصسوالت
مسالی ( )The International Financial Consumer Protection Organisationکسه در سسسال
2109م تأسی شد یا گروه کاری جی  21و سازمان همکاری و توسسعۀ اقتصسادی در خصسوص
حمایت از گیرندۀ تسهیالت مسالی ( G20/OECD Policy Guidance on Financial Consumer
 )Protection Approaches in the Digital Ageو اصول مترقسی حمایست از گیرنسدۀ تسسهیالت
مسسالی ( )G20 High-level Principles on Financial Consumer Protectionکسسه در سسسال
2101م تأسی شد و آموزش مالی ،شفافیت و افشای اطالعات را ازجمله ارکان اساسی حمایت
از گیرندۀ تسهیالت مالی عنوان نموده است.
کشورهای متتلف نیز هریک قوانین مفصلی در ایسن خصسوص دارنسد ازجملسه در انگلسی
قانونی که در قراردادهای اعطای اعتبار ،بانکها را به ارائۀ اطالعات به گیرندۀ تسسهیالت موظسف
کرده ،قانون اعتبسار مصسرف 2101م ( )The Consumer Credit (Disclosure Of Information
 )Regulations 2010است که نو و شیوۀ اطالعاتی را که باید ارائه گردد تعیین نموده و در سه
جدول متتلف نیز انوا اطالعاتی را که باید ارائه شود مشتص کرده است .در کشور ما نیز مسواد
قانونی متعددی ازجمله بند  2مادۀ  9و مواد  0تا  8در قانون حمایت از حقوق مصرفکننسدگان
مصو 0911ش ،و مواد  2 ،0و  0آئسیننامسۀ اجرایسی مسادۀ  0قسانون یادشسده وجسود دارد کسه
اطالعات ضروری برای ارائه به مصرفکننده را مشتص ،و ضسمانت اجسرای آنهسا را نیسز تعیسین
کردهاند .مواد  99تا  98قانون تجارت الکترونیکسی مصسو 0912ش نیسز فروشسنده را بسه ارائسۀ
برخی اطالعات مؤثر در تصمی گیری به خریدار ملزم نموده است ازجمله اطالعسات مربسوط بسه
مشتصات فنی و قیمت و هزینۀ ح مسل و مسدت زمسانی کسه پیشسنهاد فسروش کساال یسا خسدمت
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پابرجاست و در مادۀ  81 ،03و  01تا  ،08ضمانت اجرای تتلف از این تعهسدات را اعسالم کسرده
است .قانون بیمه مصو 0900ش قانون دیگری است که ارائۀ اطالعات پیشقسراردادی را بیسان
نموده است .در مادۀ  02و  09این قانون ضسمانت اجسرای ارائسۀ اطالعسات کسذ یسا عسدم ارائسۀ
اطالعات را طبق شرایطی موجب بطالن قرارداد یا ایجاد حق فس برای بیمهگر اعالم مسیکنسد.
در مادۀ  8دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بانکی ریالی مصسو 0919ش مصسو کمیسسیون
اعتباری بانک مرکزی یا بند  3مادۀ  1دستورالعمل یادشده ،اطال رسانی پیش از معامله الزامسی
شناخته شده است .بنابراین در تمام مورد یادشده ،تعهد به ارائۀ اطالعات برعهسدۀ عرضسهکننسده
بهعنوان طرف مطلق است بااینحال در نظام بانکی مقررۀ مشتصی در این حوزه وجسود نسدارد.
افزون بر آن ،اطالعاتی که معموال به گیرندۀ تسسهیالت عرضسه مسیشسود ،غیرجسامق ،پیچیسده و
ناکافی است و در فرمهای متتلفی به وی ارائه میشود که باعسث دشسوارتر شسدن مقایسسۀ بسین
گزینه های متتلف موجود میگردد .ماهیت تعهد به ارائسۀ اطالعسات و پرهیسز از ارائسۀ اطالعسات
گمراهکننده ،دو مؤلفۀ اساسی در بحث متعادلسازی نسابرابری اطالعساتی در قراردادهسای اعتبسار
بانکی در جهت حمایت از دریافتکنندۀ تسهیالت بانکی است.

 .1اطالعات بهعنوان شرط صحت قرارداد و اطالعات بهعنوان تعهد ماهوی
اطالعات در قراردادهای اعتبار مفهومی است که دو هدف اساسی را دنبال میکند :اول اینکه بسه
گیرندۀ تسهیالت برای گرفتن تصمیمی آگاهانه کمک کند و دوم اینکه امنیت محصسولی را کسه
ارائه میشود تأمین نماید ( )NSW, 2013, p. 1به این معنا که متاطراتی را که اعتبسار اعطسایی
میتواند برای گیرندۀ تسهیالت بههمراه داشته باشد (ازجمله زمانی که به دلیل عمل نکردن بسه
تعهدات قراردادی وثیقه های دریافتی ضبط مسیشسوند) بسه وی گوشسزد کنسد و ناآگساهی وی را
برطرف نماید .مادۀ  924قانون مدنی در مبحث احکام بیق مقرر میدارد« :مقدار ،جن و وصف
مبیق باید معلوم باشد و  »...و مادۀ  200قانون یادشده نیز بیان میکند« :مورد معامله باید مبه
نباشد مگر در موارد خاصه که عل اجمالی به آن کافی است» که در اینجا بهنوعی بحث جهسل و
نیز اشتباه مطرح می شود .اشتباه ،پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا مسیکنسد ،حسال
آنکه در جهل پنداری وجود ندارد .البته برخی عقیده دارند که اشتباه تصور نادرسست شستص از
امری معین است که باالترین مرتبۀ آن جهسل مسیباشسد (اکبسری و همکساران ،0938 ،ص .)02
بههرحال دلیل بطالن معامله با مورد غیرمعلوم ،تحقق غرر اسست ،درحسالی کسه مبنسای بطسالن
معامله مبتنی بر اشتباه ،تتلف از قصد است بنابراین اطالعات موصوف اصوال در تمام قراردادهسا
شرط صحت محسو میشود یا بهعبارتی معرفست تفصسیلی در معسامالت اصسوال شسرط صسحت
معامالت است.
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در اعتبار بانکی نیز مورد معامله و شرایط آن نباید برای گیرندۀ تسهیالت مسبه باشسد و بسا
توجه به اینکه عقود بانکی هرکدام در قالسب یسک یسا چنسد عقسد و بسه صسورت ترکیبسی عرضسه
میشوند ،بسیار مه است که گیرندۀ تسهیالت برای فه آن مشاوره و راهنمسایی دریافست کنسد
تا هدف دوم از ارائۀ اطالعات به گیرندۀ تسهیالت در قراردادهای اعتبار تأمین شود .امسا مقصسود
از مبه نبودن یا معلوم بودن مورد معامله که بهعنوان شرط صسحت عقسد معرفسی شسده اسست،
معلوم بودن ماهیت ،مقدار و وصف موضو توافق ارادۀ طسرفین و در اینجسا اعتبسار بسانکی اسست.
گیرندۀ تسهیالت به هنگام عقد باید بداند که موضو معامله در نظر وی چیست و نسبت به چسه
چیزی توافق میکند .اما در برخی موارد خدماتی که بانک متعهد می شود به مشتری ارائه نماید
در قرارداد نمی آید یا بهطور مشتص و واضح به آن تصریح نمیشود (مالکریمسی ،0931 ،ص )0
و فرصت اتتاذ تصمی آگاهانه از گیرندۀ تسهیالت گرفته میشود .این درحالی اسست کسه بیسان
شفاف اراده باید به عنوان پیششرطی برای الزم االجرا بودن و اعتبار قرارداد تلقی شسود .در ایسن
صورت آزادی قراردادی باید بهعنوان فرصتی محسو گردد که به گیرندۀ تسهیالت امکان اتتاذ
تصمی آگاهانه به هنگام انعقاد قرارداد را میدهد .درواقق بر مبنای تعهد ماهوی ارائۀ اطالعسات،
ارادۀ گیرندۀ تسهیالت بهدرستی بیان شده ،تالقسی دو اراده صسورت مسیگیسرد و عقسد منعقسد و
وصف صوری بودن از عقد زدوده میشود .بهعبارتی ،افزون بر اینکه ارائۀ اطالعات تعهسدی اسست
برعهدۀ بانک ،شرط صحت قرارداد نیز شمرده میشود که بدون آن توافسق قصسد و اراده صسورت
نمیپذیرد .البته در برخی موارد عسدم توافسق دو اراده ممکسن اسست بسه سسبب افشسای عمسدی
اطالعات نادرست یا عدم افشای عمدی اطالعات باشد و گاهی ممکن است بسه دلیسل کسسب یسا
دریافت اطالعات نادرست به صورت سهوی باشد که در ادامه بررسی میشود.

 .2اطالعات نادرست و گمراهکننده
گاهی بانک شروط گمراهکننده و غیرشفافی را در معامله قرار میدهد که مبه بسودن آن باعسث
گمراهی گیرندۀ تسهیالت میشود و یا فریب زیرکانسهای در آن پنهسان اسست چنسانکسه نقس
حسننیت در سایر عقود نیز همچون بیمه در مرحلۀ مذاکرات مقسدماتی و انعقساد قسرارداد بیمسه
میتواند به رفتار گمراهکننده و تقلبآمیز بیمهگر در نگارش شروط ناعادالنه و نامعقول بینجامسد
(انصاری و عسگری ،0934 ،ص .)01
اما باید درنظر داشت زمانی میتوان گفت بانک مرتکب عدم ارائۀ اطالعسات شسده اسست کسه
سکوت او به ایجاد خسساراتی منجسر شسده باشسد و افشسای اطالعسات از سسوی ایسن نهساد مسالی
میتوانست مانق وقو این خسارات شود و نیز در شسرایطی مسیتسوان ادعسا کسرد بانسک مرتکسب
تدلی شده است که تحمیل خسارت را مثبت جلوه داده باشد .از دید اخالقی ،تحمیل خسارت
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با مثبت جلوه دادن آن ،بسیار بدتر از آن است که از وقو خسسارت جلسوگیری نشسود و از دیسد
اقتصادی ،تدلی در برخی مواقق نیز میتوانسد بسا ارائسۀ اطالعسات کمتسر -و نسه ارائسۀ اطالعسات
نادرست -رخ دهد .بههرحال در خصوص اطالعات میتوان سه احتمال را قائسل شسد :اول اینکسه
اطالعات به صورت صحیح ارائه شسده اسست دوم ،اصسال اطالعساتی ارائسه نشسده اسست و سسوم،
اطالعات به صورت غلط ارائه شده اسست .بنسابراین طبیعسی اسست کسه مطسابق مقسررات افشسای
اطالعات ،بانک ها را به احتمال اول و منق احتمال دوم و سوم ملزم نمایی تا هزینهها را کساهش
و فایدهها را افزایش دهی  .لذا معموال قانونگذاران سعی میکنند با جرمانگساری ارائسۀ اطالعسات
غلط و گمراهکننده ،ریسک اینکه گیرنسدگان تسسهیالت اطالعسات نادرسست را دریافست نماینسد،
کاهش دهند خصوصا اینکه اعتبار بانکی در قراردادهای استاندارد ازپیش تهیهشده ارائه میشود
و حاوی اطالعات تتصصی حقوقی و مالی بسیار پیچیدهای است کسه فهس آنهسا بسرای گیرنسدۀ
تسهیالت عادی در شرایط معمولی و بدون مشاوره و جستجو ممکن نتواهد بود و بانک میتواند
از این شرایط به نفق خود سوءاستفاده کرده ،شرایط دلتواه خود را به گیرندۀ تسهیالت تحمیسل
نماید .بهعالوه اینکه با ارائۀ اطالعات نادرست یا عدم ارائۀ اطالعات ،گیرندۀ تسهیالت را متضسرر
نماید که در چنین ارائۀ اطالعاتی هیچ فایدۀ اجتماعی وجود ندارد و قویا میتوان از جرمانگساری
چنین رفتاری پشتیبانی نمود بهویژه زمانی که بتوان سوءنیت یا قصد مجرمانه را اثبات کرد.

معضل عقود الحاقی در اعتبار مصرف
امروزه عرضهکنندگان بسیاری از کاالها و خدمات نه فرصت چانه زدن دربارۀ شرایط پیمانهسای
خود را میدهند و نه برای جلب مشتری و قانق ساختن او نیازی به گفتگو احساس مسیکننسد و
مشتری ناچار است قرارداد را آنگونه که هست بپذیرد (کاتوزیان ،0988 ،ص  .)2لذا بنگاههسای
قدرتمند اقتصادی معموال قراردادهای نمونۀ ازپیش تهیهشده را به مشتریان خود عرضه میکنند
که مشتریان ناگزیرند یا قرارداد را بهطور کامل قبول کنند یا از آن صرف نظر نماینسد (شسیروی،
 ،0981ص  .)9از جملۀ این بنگاهها و خدمات ،بانکهسا و قراردادهسای اعتبارنسد کسه گیرنسدگان
تسهیالت معموال مجبور به استفاده از آن هستند هرچند برای تغییر مفاد آن قدرتی ندارند.
افزون بر ارائۀ نظریات متتلف دربارۀ ماهیت اینگونه عقود ،حتی برخی آنها را فاقد وصسف
قرارداد میدانند ،زیرا هرچند در انعقاد یک قرارداد ،توافق دو اراده نیاز است که از روی آزادی و
اختیار حاصل شده باشد (و الزمۀ آزادی ارادۀ طرفین این است کسه آنهسا در شسرایط اقتصسادی
مساوی بتوانند با استقالل کامل دربارۀ شرایط و مفاد قسرارداد بساه صسحبت کسرده ،بسه توافسق
برسند) ،در قرارداد الحاقی این آزاد ی اراده و تساوی اقتصادی و استقالل کامسل وجسود نسدارد و
تعهدات اطالعاتی در چنین شرایطی افزایش مسییابسد حسال آنکسه بسا توجسه بسه حجس عظسی
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گیرندگان تسهیالت و شرایط متفاوت آنها ،ایجاد تعهدات اطالعاتی و مشاوره -چنسانکسه بیسان
شد -دشوار است چه رسد به اینکه این تعهد در خصوص عقود الحساقی افسزایش یابسد .از سسوی
دیگر این قراردادها عدالت معاوضی را ازبین میبرند.
بانک به سبب قدرت اطالعاتی ،تتصص و تجربه ،نسبت به گیرندۀ تسهیالت که ممکن است
هر چند مدت یکبار به اعتبار نیاز داشته باشد ،از قدرت چانهزنی باالتری برخوردار است .لسذا از
ناآگاهی یا بیسوادی گیرندۀ تسهیالت به اشکال گوناگون و بهویژه با بهکسارگیری عقسود الحساقی
سوءاستفاده می کند .لذا در این قراردادها یسک طسرف (بانسک) در موضسق قسدرت و طسرف دیگسر
(گیرندۀ تسهیالت ) در موضق ضسعف قسرار دارد و بسه دالیلسی چسون اضسطرار ،عسدم مشساوره بسا
متتصصان و خبرگان تن به این نو قراردادها میدهسد و شسروط ناعادالنسه و غیرمنصسفانهای را
متحمل میشود (ضیغ زاده و بیاتی ،0930 ،ص  )2هرچند در بحث ما بسه دلیسل بسهکسارگیری
اصطالحات تتصصی ،اگر مصرفکننده قرارداد را مطالعه کند -حتی اگر حوصله کند -از مفاد آن
چیزی متوجه نمیشود .این درحالی اسست کسه عسدالت معاوضسی در صسورت اسستفاده از عقسود
استاندارد (در شرایط مطلق و غیرقابل تغییر) و الحاقی ضایق خواهد شد (راعی و موالییان 0939،
 ،ص  )8پ اشکاالت قراردادهای استاندارد و الحاقی اعتبار را میتوان به ترتیب زیر نام برد:
الف) گیرندگان تسهیالت معموال شروط قراردادهای استاندارد اعتبار را کسه ممکسن اسست از
سوی دفاتر مرکزی بانکها تهیه و ابالغ شده باشد ،مطالعه نمیکنند.
) در هر مورد ،حج و نو نگارش تمام متن شروط کلی ،گیرندۀ تسهیالت را به خوانسدن
قرارداد با فونت کوچک مشتاق نمیکند.
ج) گیرندگان تسهیالت معموال معنی کامل متن شروط کلی را نمیفهمند ،حتی اگر بتوانند.
د) حتی اگر گیرندگان تسهیالت معنی شروط کلی قرارداد را بفهمند ،ممکن اسست بسر ایسن
باور باشند که شرایط ذکرشده هیچگاه اتفاق نمیافتند یا عرضهکننسده بسه ایسن شسروط اسستناد
نتواهد کرد.
ه) گیرندۀ تسهیالت ممکن است به اشتباه فکر کند که شروط قراردادی بسهوسسیلۀ مجساری
رسمی تأیید شده یا مطابق قوانین و مقررات است حال آنکه در شرایطی اعتبساردهنسده ممکسن
است خود اقدام به تدوین عقود یادشده کرده باشد.
و) گیرندۀ تسهیالت قادر به اصالح شروط قراردادی نتواهد بود و نیز نمایندۀ عرضسهکننسده
یا کارمند وی چنین اختیاری ندارد.

ابزارهای متعادلسازی نابرابری اطالعاتی
برای ایجاد تقارن اطالعاتی برخی ابزارهای حقوقی مطرح شسده کسه مهس تسرین آنهسا در کنسار
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شفافیت قراردادی و وظیفۀ حسننیت ،چارچو نوین حقوقی اعطای اعتبار مسئوالنه است کسه
در ادامه به آن پرداخته میشود.

 .1شفافیت و وظیفۀ مشاوره در اعتبار بانکی
همانگونه که بیان شد ،در قوانین سنتی داخلی راجق به تعهد به ارائۀ اطالعسات از سسوی بانسک
بهصراحت قاعدهگذاری نشده است ،اما مبانی این تعهد را میتوان در حقوق سسنتی بسا مسواردی
مانند تسلی مبیق ،شرط ضمنی ،مطابقت کاال با قرارداد ،مسئولیت مح و ممنوعیت تبلیغسات
خالف واقق استنباط کرد (صالحی و ابراهیمی ،0930 ،ص  .)09در نظام بانکداری کشور زمسانی
که بانکها اقدام به افتتاح حسا میکنند ،برای راهنمایی گیرندۀ تسهیالت نسبت به ریسکهسا
و مالیاتی که به گیرندۀ تسهیالت تعلق میگیرد وظیفه ای ندارند و همینطور در قبسال مشساوره
در خصوص حسا های مفیدتری که گیرندۀ تسهیالت مسی توانسد نسسبت بسه آنهسا اقسدام کنسد،
مسئولیتی ندارند .مقرراتی ه که وجود دارد به شفافیت قراردادی مربوط نمیشود همچون بند
«د» مادۀ  38قانون برنامۀ پنج توسعۀ کشور مصو 0913ش که شسورای پسول و اعتبسار را از
طریق رعایت استانداردهای بانک مرکزی به افزایش شفافیت در ارائۀ خدمات بانکی ملزم نمسوده
است .اما نکته اینجاست که این موضو تنها مربوط به ارائۀ گزارشهای مسالی و بهبسود شساخص
کفایت سرمایۀ بانکها میشود.
بهعالوه در زمینۀ اعتبار ،بانک هیچگونه مسئولیت قراردادی یا قسانونی یسا مسدنی نسسبت بسه
مشاوره در جهت چگونگی خرج کردن اعتبار دریافتی ندارد و اگسر در ایسن خصسوص از گیرنسدۀ
تسهیالت اطالعاتی بگیرد به سبب تصمی گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای اعتبار است ،نسه
نفق وی ( )Cranston, 2002, p. 206همچون مادۀ  30قانون برنامۀ پنج توسعه که بانسکهسا را
قبل از ارائۀ تسهیالت موظف به اعتبارسنجی مشتری کرده است .اما بهنظر میرسد برخسورداری
از اطالعات مشاوره ای برای طرف غیرمتتصص و نیازمند به اطالعات در هسر دو مرحلسه قبسل از
انعقاد قرارداد که مؤثر در ایجاد رضای سال قراردادی او بوده و مرحلۀ اجسرای آن کسه تسأثیر در
حسن اجرای قرارداد دارد ،از اهمیت ویژه ای برخوردار اسست و ازآنجسا کسه دریافست مشساوره در
قرارداد می تواند تا حدودی از ناعادالنه بودن آن جلوگیری نماید ،درجایی که یک طرف قسرارداد
از نیروی متتصص و مشاور استفاده کند ،ولی طرف دیگر بسدون مشساوره و اطسال وارد معاملسه
شود و طرف قویتر از این شسرایط سسوءاسستفاده کنسد ،مسیتسوان از مصسادیق شسروط ناعادالنسۀ
قراردادی دانست (ضیغ زاده و بیاتی ،همان ،ص  .)00اینگونه شسروط بسهصسراحت در قسوانین و
مقررات بانکداری منق نشده است ،اما ه در نظام قانونی کشور ازجمله مسادۀ  40قسانون اجسرای
سیاست های کلی اصل  ،44مادۀ  41قانون کار و مادۀ  40قانون تجارت الکترونیکی نشسانه هسایی
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از منق این شروط خصوصا راجق به مصرفکننده بهچشس مسیخسورد و هس در نظسام حقسوقی و
فقهی کشور ازجمله بر مبنای قاعدۀ الضرر ،حسننیت ،منق سوءاستفاده از حق و غبن مسیتسوان
منق بهکارگیری این شروط در اعتبار بانکی را استنباط کرد .درواقق الزامات رعایست حسسننیست
نیز اعتباردهنده را به ارائۀ مشاوره های الزم برای انتقال اطالعسات قسراردادی ملسزم مسینمایسد و
نظریات دیگر همچون منق سوءاستفاده از حق نیز پشتیبان ارائۀ مشاوره است .به این ترتیب که
هرچند بانک این اختیار را دارد که به یک شتص اعتبار اعطا کرده ،به دیگری نکند و یسا چسون
الزام قانونی ندارد مشاوره ندهد ،اما نباید این حق خود را ابزاری برای سسوءاسستفاده قسرار دهسد.
رعایت حسننیت ایجا میکند که بانک در خصوص زوایای متتلف اعتبار و سسایر محصسوالت،
مشاورههای الزم و کافی را ارائه نماید.

 .2اعطای اعتبار مسئوالنه ( )Responsible lendingو ارائۀ اطالعات
رفتار و عملکرد مسئوالنۀ بانکها افزون بر اینکه نقش بسیار مهمسی در طسول عمسر و دوام فعالیست
آنها در نظام بانکی دارد ،به مصرفکننده نیز برای اتتاذ تصسمیمات پیچیسدۀ مسالی کمسک کسرده،
اطمینان میدهد که بانکها به منافق آنهسا اهمیست مسیدهنسد ( .)Jurcic & Et al, 2017, p. 5در
حال حاضر تمرکز بیشتر مطالعات و مقامهای نظارتی در حوزۀ اعتبار مصرفکننده نهتنها بر کمسک
به مصرف کننده برای اتتاذ تصمی درست بوده ،بلکه مربوط به اعطای مسئوالنۀ اعتبسار اسست کسه
بانک را موظف میکند منافق گیرندۀ تسهیالت را قبل از انعقاد قرارداد اعتبار درنظر بگیرد.
عوامل متتلفی بر تصمی گیرندۀ تسهیالت برای دریافست اعتبسار و انعقساد قسرارداد مربوطسه
تأثیر میگذارند ازجمله هزینهها ،وثایق ،مدت و میزان اقساط اعتبار ،اما آنچه همۀ این عوامل را
پوشش میدهد اطالعات است و بانکها در اینخصوص موظفاند (حداقل از لحاظ اخالقسی) بسه
شکلی مسئوالنه به اعطای اعتبار بپردازند .گیرندگان تسهیالت سواد مالی باالیی ندارند و همین
امر به کاهش توانایی فه آنها از قراردادهای اعتبار منجر مسیشسود کسه درنهایست عسدم تقسارن
اطالعاتی را بههمراه خواهد داشت .این موضو نیز باعث میشود که بانکها به خود اجازه دهند
اعتباری به مصرف کننده تحمیل کنند که یا مناسب مصرفکننده نیست یا اینکه حاوی شسروط
غیرمنصفانه است ازجمله هزینههای اضافی که بابت بیمه و استعالم و  ...از آنها أخذ مسیشسود
( .)Demyanyk & Hemert, 2011, p. 3البته خود گیرندۀ تسهیالت نیز باید در گرفتن تصسمی
احتیاط الزم را بهعمل آورد ( .)Financial Stability Board, 2011, p. 13اما با وجسود نسابرابری
اطالعاتی و نیاز وی به اعتبار نمی توان انتظسار زیسادی از وی داشست .بساایسنحسال یسک گیرنسدۀ
تسهیالت آگاه و مطلق بتش مهمسی از اعطسای اعتبسار مسسئوالنه را شسکل مسیدهسد و در ایسن
خصوص عالوه بر مقررات داخلی کشسورها ،برخسی اسستانداردهای بسینالمللسی نیسز وجسود دارد
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ازجمله اصول حمایت مصرفکننده گروه  )G20 group( 21که در اصول  4و  0مقسرر مسیدارد:
«ارائه دهندگان خدمات مالی بایسد اطالعسات کلیسدی در رابطسه بسا محصسول در اختیسار گیرنسدۀ
تسهیالت قرار دهند که گیرندۀ تسهیالت را از مزایا ،ریسکها و شسروط محصسول آگساه سسازند.
آگاهی و آموزش مالی گیرندۀ تسهیالت باید از سوی تمامی بنگاهها و ناظران افزایش پیدا کرده،
اطالعات واضح و روشن در مورد حمایت گیرندۀ تسسهیالت ،حقسوق و مسسئولیتهسای وی بایسد
بهراحتی در دسترس گیرندۀ تسهیالت باشسد» ( .)FinCoNet, 2014, p. 40لسذا ارائسۀ اطالعسات
مربوط به اعتبار باید قابل فه  ،کامل و قابل مقایسه باشد و بانک از این نظر مسسئول اسست کسه
هزینه و سایر ویژگیهای اعتبار را شفافتر ساخته ،فه آنها را برای گیرندۀ تسهیالت آسانتسر
سازد (.)THE WORLD BANK, 2013, p. 13-19
از سوی دیگر میتوان گفت اعطای اعتبار مسئوالنه ،دو وظیفه را بر گردن بانک قرار مسیدهسد
اول ،شناخت گیرندۀ تسهیالت و دوم ،تناسب اعتبار اعطایی ( )NSW, op.cit, p. 13چنسانکسه در
قانون حمایت از اعتبار مصرف ایرلند مصو 2102م ( )Consumer protection code 2012به این
دو مورد اشاره شده است .تناسب محصول نیز خود از چند بتش تشکیل شده است .اولین موضو
مربوط به ارزیابی توانایی بازپرداخت گیرنسدۀ تسسهیالت اسست .قبسل از اینکسه بانسک محصسولی بسه
مصرفکننده ارائه یا توصیه کند ،باید توانایی مصرفکننده را در بازپرداخت اعتبسار ارزیسابی کسرده،
این ارزیابی باید شامل مواردی باشد ازجملسه اینکسه اطالعساتی کسه در خصسوص شسناخت گیرنسدۀ
تسهیالت جمقآوری شده است درنظر گرفته شود یا بررسی اینکه بسر اسساس نسرخ بهسره ،گیرنسدۀ
تسهیالت قادر به بازپرداخت اعتبار و پرداخت سود در مدت زمان تعیینشده خواهد بسود یسا خیسر.
دومین مورد ارزیابی تناسب محصول است .بانک باید به هنگسام ارزیسابی متناسسب بسودن محصسول
برای گیرندۀ تسهیالت بر اساس اطالعات جمقآوری شده ،بررسی کند که آیسا محصسول مسوردنظر
مناسب نیاز و اهداف گیرندۀ تسهیالت هست یسا خیسر ،آیسا گیرنسدۀ تسسهیالت مسیتوانسد تعهسدات
قراردادی مربوط به اعتبار را اجرا کند یا خیر ،و یا میتواند هرگونه ریسکی را که با محصول مرتبط
است تحمل کند یا خیر .بانک در این خصوص باید اطالعات افشاشده از سوی گیرندۀ تسسهیالت و
نیز اطالعاتی را که بنگاه از آنها آگاه است درنظر بگیرد .لذا محصسولی کسه بسه گیرنسدۀ تسسهیالت
توصیه میشود باید مناسب ترین محصول برای وی باشد و هسیچگساه نبایسد محصسولی کسه گیرنسدۀ
تسهیالت را بیش از توان مالی وی در تنگنا قرار میدهد ،توصیه شود.

 .3مفهوم حسننیت بهعنوان یک تعهد اطالعاتی در مقابل گیرندۀ تسهیالت
حسننیت در قرارداد به معنای گفتار و رفتار صادقانۀ متعامالن پیش از انعقاد قسرارداد تسا پایسان
آن است و بهعبارتی در مرحلۀ انعقاد قرارداد و اجرای آن مطرح میشود (کاتوزیان و عباسزاده،
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 ،0932ص  )3و ایجا میکند که طرفین صداقت داشته باشند و از خدعه و نیرنس بپرهیزنسد.
درواقق حسننیت در حمایت از قصد قراردادی متضمن تعهسدی اسست کسه بانسک را از تسدلی ،
پوشاندن عیب و القای اشتباه به گیرندۀ تسهیالت منسق مسیکنسد و همچنسین ایجسا مسیکنسد
اطالعات قراردادی به وی تسلی شود .به ستن دیگر ،مقتضای اصل حسننیست شسفاف بسودن و
اطال رسانی در دورۀ پیشقراردادی است و پسذیرش ایسن اصسل در دورۀ پسیشقسراردادی اقتضسا
میکند که طرفین در مرحلۀ گفتگوهای مقدماتی برای رسسیدن بسه هسدف مشسترک ،در نهایست
صداقت ،جدیت و شفافیت با یکدیگر همکساری داشسته ،بسه ارائسۀ اطالعسات بپردازنسد (بساریکلو و
خزائی ،0931 ،ص  .)0گیرندۀ تسهیالت باید در ارائۀ اطالعات شتصسی و وضسعیت مسالی و نیسز
هدف خود از دریافت اعتبار صادق بوده ،بانک ه در خصوص انوا اطالعات محصولی و عمسومی
خود صداقت داشته باشد.
امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی بهصراحت طرفین قرارداد موظسف بسه رعایست مفهسوم
حسننیت مطابق نص قوانین کشورهای خود هستند و البته این قاعسده منحصسر بسه کشسورهای
دارای حقوق نوشته نیست .برای مثال دادگاههای کشور استرالیا برای رعایت اصل حسننیت بسه
طرفهای قراردادهای تجاری مسئولیت وسیعی را تحمیل میکنند و همسینطسور دادگساه عسالی
کانادا که اخیرا وظیفۀ جدیدی را در حقوق عرفی کشور خود با عنوان عملکرد صادقانه ( Honest
 )Performanceشناخته است.0
در نظام حقوقی ایران نیز پذیرش اصل حسننیست در دورۀ پسیشقسراردادی اقتضسا دارد کسه
گیرندۀ تسهیالت و به خصوص بانک با افشای اطالعات مه  ،زمینسه را بسرای انشسای قسرارداد بسا
آگاهی کامل و ارادۀ سال فراه آورند .بههرحال اگر بانک حسننیت -به معنسای گفتسار و رفتسار
صادقانه -نداشته باشد ،حقوق با ضمانت اجرای فس یا بطالن ،ازجمله مطابق مواد  491تا 441
قانون مدنی ،از گیرندۀ تسهیالت حمایت میکند و قانون نیز در مواردی به حمایت از وی اقسدام
مینماید چنانکه در بتشنامۀ شمارۀ  30/02001مورخ  01خرداد  ،0930بلوکه کردن بتشسی
از تسهیالت اعطایی بهعنوان سپرده ممنو اعالم شده و درصسورتی کسه بانسک خسالف آن عمسل
نماید ،درواقق خالف ملزومات حسننیست عمسل کسرده و در پسی سسوءاسستفاده از قسدرت پسایین
چانه زنی گیرندۀ تسهیالت بوده است .لذا هرچند در فقه و قانون مدنی بهصراحت به این مفهسوم
اشاره نشده ،لیکن توصیۀ اشتاص به صداقت و پرهیز از تقلب و تدلی  ،بیسانگر همسین مفهسوم
حسننیت در حقوق ایران است .درحقیقت حقوق ما بهجای تأکید بر حسننیت ،ضمانت اجرای
ضد آن ،یعنی سوءنیت را در مورد کسی که رفتار و گفتار صادقانه ندارد ،بیان میکند.
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نتیجه
در قراردادهای اعتبار بانکی ،گیرندگان تسسهیالت بایسد آگساهی و اطالعسات نسسبت بسه اعتبسار و
تسهیالتی که دریافت میکنند ،داشته باشند که از طریق وضق مقررات از سسوی مقسام نساظر یسا
قانونگذار و اجرای آنها به وسیلۀ بانک در مراحسل متتلسف قسراردادی در چسارچو آمسوزش و
مشاوره فراه می شود .در نظام قانونی کشور با اینکه قوانین متعددی ازجمله قسانون حمایست از
حقوق مصرف کنندگان یا قانون تجارت الکترونیکی به حمایت از مصرفکننده و طرف ضعیفتسر
قراردادی میپردازند ،باز ه به سبب رویههای غیرمنصفانهای کسه نسسبت بسه آنهسا در مراحسل
متتلف قراردادی و قضایی روا می شود ،اوال حقوق چنسدانی بسرای گیرنسدگان تسسهیالت بسانکی
متصور نیست و ثانیا اندک حقوقی که متعلق به آنهاست ،به دلیل نبود زیرسساختهسای الزم و
نیز عدم توانایی و آگاهی گیرندۀ تسهیالت برای اجرا و دفا از آنها زایل میشود .حقسوق ایسران
مانند نظام حقوقی کشورهایی همچون انگلی دکترین افشای اطالعات را بهرسمیت نشناخته و
حوزههای متتلف ازجمله بازار پول که بارزترین آن است ،خالی از ضمانت اجرا و حتسی تکلیسف
ارائۀ اطالعات است که وضق چنین مقرراتی را الزم میگرداند .لذا بر مبنای حمایت از گیرندگان
تسهیالت که از یک سو ،وجود نابرابری قدرت چانهزنی و بهویژه عقود الحساقی بسر ضسرورت ایسن
حمایت می افزاید و از سوی دیگر ،شناسایی مسئولیتهای حقوقی برای بانک بر مبنای رعایت و
احترام به انتتا آزادانه و آگاهانه (که می توان گفت عناصر آزادی قراردادی را شکل میدهنسد)
برای ارائۀ واضح و شفاف اطالعات و نیز مشاوره ،نوعی نظام وامدهی یا ارائۀ اعتبار مسئوالنه باید
شکل گیرد که مطابق آن تمام عناصر تعادل قراردادی مسورد احتسرام واقسق شسده ،وظیفسۀ ارائسۀ
اطالعات به عنوان رکنی از شفافیت قراردادی برعهدۀ بانک قرار گیرد تسا از صسوری بسودن عقسود
اسالمی کاسته شود.
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