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 چکیده
 انقسال   وقسو   از پس   کننده(گیرندۀ تسهیالت )مصرفمشاوره به  یاطالعات و حت ۀبه ارائ تعهد
کننسده  عرضسه  فیوظسا  از گیرنسدۀ تسسهیالت،   تیس حما یاساس اصول نیتدو آن یپ در و یصنعت
 زیس ن شسود یها اسستفاده مس  از آن ینظام بانک در شتریباعتبار که  یقراردادها درو  شودیم شمرده

 ۀدیس چیوجسود عقسود پ   رغس  یکشور عل یدر نظام بانک حالنیدارد. باا یاساس یگاهیجا تعهد نیا
 یتعهسد  گیرنسدۀ تسسهیالت بسانکی   بسه   ییمشاوره و راهنما ۀها مطابق قانون به ارائبانک ی،اسالم
گیرندۀ که  شودیم جادیا پرسش نیا لذا. ستا زده ه به را یقرارداد تعادلموضو   نیا وندارند 

 ابسراز خسود را آزادانسه و آگاهانسه     ۀاراد توانسد یالزم مس  ۀاطالعات و مشاور افتیبدون در تسهیالت
 مقالسه  نیس انگارنسدگان   ؟ریخ ای گرددیماساسا  منعقد  یادشدهقرارداد  یطیشرا نیچن درو  دینما
با توجسه بسه    اند واعتبار بوده ۀکنندعرضه از سوی رهمشاو و اطالعات ۀارائ ۀفیوظ فیتعر دنبالبه
 مصسو  کننسدگان  از حقسوق مصسرف   تیس عمسال قسانون حما  و ا گیرندۀ تسسهیالت  حقوق  رشیپذ

هسا بسر   کسه بانسک   اندرسیده جهینت نیبه ا تطبیقی ۀمطالع کی قیاز طر ،یدر نظام بانک ش0911
 یمشساوره و اعطسا   ۀفس یوظ رشیپسذ  زو نی نیطرف یو لزوم توافق و تراض تینحسن ۀاساس قاعد
تا تعادل  دهندارائه گیرندۀ تسهیالت به  یکامل و روشن یاطالعات قرارداد دیوالنه، بائاعتبار مس
  بازگردانده شود. مصرفبه قرارداد اعتبار  یقرارداد

 واژگان کلیدی
 ۀ تسهیالت.های بانکی، گیرند، قراردادنیتحسن کننده، تعهد به ارائۀ اطالعات،اعتبار مصرف
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 مقدمه
تسدری  حمایست از   کننسده، بسه  گیسری گروهسی بسه نسام مصسرف     پ  از انقسال  صسنعتی و شسکل   

صورت ضرورتی سیاسی و اجتمساعی   کنندگان بهکنندگان و عرضهکنندگان در برابر تولیدمصرف
ها که نقش مهمسی در  در این راستا برخی حمایت و (2 ص ،0939، همکاران و یمیدرآمد )ابراه

کنند، تعریف شده اسست  ازجملسه اینکسه وظیفسۀ افشسای      کننده ایفا میمایت از حقوق مصرفح
کننسده قسرار گرفتسه کسه     اطالعات مطابق قوانین و مقررات و نظام حقوقی کشورها برعهدۀ عرضه

هسای متتلسف ازجملسه قراردادهسای بسانکی      کمک شایانی به برقراری تعادل قراردادی در زمینسه 
 است.  هدی و گاه غیرقراردادی تلقی شدان گاه قراردمبنای آ کند ومی

هرچند معرفت تفصسیلی در معسامالت بسه اسستناد قسانون مسدنی        -در نظام قانونی ایران البته
مورد معاملسه بایسد مسبه  نباشسد مگسر در مسوارد       » :داردکه مقرر می 200و  924خصوصا  موارد 

مورد که به ارائۀ  چندغیر از  -حت استاصوال  شرط ص« خاصه که عل  اجمالی به آن کافی است
نساگزیر بسه بسازگویی تمسام      کننسده عرضسه ، اسست  طور کلی پرداختسه کننده بهاطالعات به مصرف

رسانی را به اطالعساتی کسه   اطال  ۀکننده نیست و وظیفای خود به مصرفاطالعات و اسرار حرفه
 نژاد،ی و رح یتفرش ییساعیند )کدر تصمی  دیگری برای ورود به قرارداد مه  است محدود می

 یبسرا  گیرنسدۀ تسسهیالت   کسه  و نظسام بسانکی   پول بازار در خصوصا  آنکه حال .(0-2 ص ،0934
 طسور نیهمس  ،یو یازهسا ین بسا  و اعتبسار مسوردنظر   محصول تناسب زین و یقرارداد شروط یابیارز

 بسه  شسدت بسه  دارد،نس  اریس اخت در یکاف یحقوق و یمال دانش یافتیدر محصول یمال آثار و عواقب
. شایان ذکسر اسست مسراد از    است وابسته کندیم افتیدر مقابل طرف از که یامشاوره و اطالعات

گیرندۀ تسهیالت به شکل دقیق کلمه، شتص حقیقی است که نه بسرای حسوائ  تجساری، بلکسه     
 نماید  چراکه در خصوصبرای نیازهای غیرتجاری و شتصی خود اقدام به دریافت تسهیالت می

سسازی  زنسی و برابسر  اشتاص حقوقی و همچنین در مورد تسهیالت تجاری معمسوال  قسدرت چانسه   
 اطالعات تا حد قابل قبولی وجود دارد.

کنسد،  تنها قسرارداد را مطالعسه نمسی   عمدتا  نه گیرندۀ تسهیالت، مصرف در قراردادهای اعتبار
ی چیسزی از قسرارداد متوجسه    کارگیری اصطالحات تتصصس هبلکه اگر ه  مطالعه نماید به دلیل ب

گیرنسدۀ   نکسه یمگسر ا   کند محل امضسای قسرارداد اسست   شود و تنها راهنمایی که دریافت مینمی
 یجسستجو  بسه باشسد و   یاطالعات و پرسش از کارمندان بسانک  افتیدر دنبالبهشتصا   تسهیالت
بپرسد و کسدام   دیبا یکه چه سؤاالت داندینم نتست اینکه زیحالت ن نیکه در ا بپردازد اطالعات

 پاسس   ادیس ز احتمسال  بسه  دوم اینکه دارند، یگزاف بالقوه ریتأث یو یمال تیارکان قرارداد در وضع
در این شرایط مشتصسا  تراضسی دو اراده حسالتی صسوری      .کرد نتواهد افتیدر یجامع و مناسب

زادی قسراردادی بایسد   عالوه اینکه آ  بهآگاهانه نتواهد بود گیرندۀ تسهیالتابراز ارادۀ  ،پیدا کرده
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( Alias and Abdul Ghadas, 2012, p. 2زنی به گیرندۀ تسهیالت اعطا نماید )فضایی برای چانه
بسا    یس حاضسر قصسد دار   پسژوهش در  بنسابراین  گونسه نیسست.  که در قراردادهای اعتبار مصرف این

بسانی قسانونی و   بسر اسساس م   ،دهکرمشکل ارائه  یبرا یحلراهموجود  یحقوق یاستفاده از ابزارها
 لسذا . مایی ملزم ن مصرفاعتبار  ۀنیمشاوره در زم یاطالعات کامل و حت دادنبانک را به حقوقی، 

 بر تواندمی که خاصی تأثیر دلیل به هاستسال که -مصرف اعتبار مفهوم نییتب از پ  ادامه در
 حمایست  هدف  ،(داد نشان م2111 مالی بحران کهچنان) باشد داشته مالی بازار حتی و پول بازار

 ما کشور در ولی گرفته، قرار جهان سراسر متتلف کشورهای گذارانقانون و نظارتی هایدستگاه
 شسود می مشتصاست  کرده نییتع را یقرارداد تعادل چارچو  که یموارد -مانده است مغفول

 ۀنحسو  قی،در قراردادهسای نسابرابر و الحسا    اطالعسات  ۀارائس  بسه  تعهسد  یمبنسا  و تیماه یبررس با و
 طرح با و بتش سه در دارد تعادل نیا بر اطالعات ۀارائ که یریتأث و یقرارداد تعادل بازگرداندن

 .گیردمی قرار یبررس مورد اعتبار ۀوالنئمس یاعطا و تینح  کنار در تیشفاف موضو 
 

 کننده )گیرندۀ تسهیالت(مصرفحمایت از اعتبار 
تنها بسه وضسق قسوانین و    ایت از روابط اقتصادی جامعه نهها در راستای کنترل و حمامروزه دولت

هسایی از قبیسل کالهبسرداری، تسدلی  و تقلسب در      مقررات معی ن ا عمال مجازات شدید برای بسزه 
کننسده )گیرنسدۀ   مصرفبلکه با وضق قوانین آمره و انتظامی از  ،کنندمعامالت تجاری مبادرت می

د در برابسر معسامالت غیرعادالنسه، تجسارت کاالهسای      های ضعیف قسراردا عنوان طرفبه تسهیالت(
کننسدگان و  جانبۀ شرایط قرارداد از سوی تولیدکنندگان، عرضهعیو  و خطرناک و تحمیل یکم

(. به این منظور، رویۀ قانونی و سیاست 2، ص 0912کنند )ابراهیمی، مراکز خدماتی حمایت می
تی بر این قرار گرفته است کسه حقسوقی را   اقتصادی اغلب کشورها حتی کشورهای با اقتصاد دول

( و ایسن حقسوق، حقسوق    2، ص 0913کننسده درنظسر بگیرنسد )صسادقی و آقاجسانی،      برای مصرف
شسسود کسسه از جملسسۀ حقسسوق بشسسری اسسست کسسه یسسا خسساص  کننسسده نامیسسده مسسیبنیسسادین مصسسرف

قصسود  ای است. مکننده بودن در آن، ویژگی برجستهشود و یا مصرفکنندگان شمرده میمصرف
کننسدگان و  کننده، ایجاد تعسادل میسان قسدرت معسامالتی مصسرف     اصلی از حقوق بنیادین مصرف

انسد،  رسمیت شسناخته کنندگان است و در قوانین و مقررات کشورهایی که این حقوق را بهعرضه
 (.0، ص 0930زاده، مشترک است )تقی

 را ( اعتبسار Consumer credit act 1974انگلسستان )  م0384 کننسده مصسرف  اعتبسار  قسانون 
 یاصسل  یژگس یآنچسه و  نیبنسابرا  .اسست  کسرده  تعریف «مالی تسهیالت هرنو  و نقدی، وام شامل»

گیسرد، ولسی   یسار شستص قسرار مسی    اخت در اکنونه  که است عموما  پولی دهدیاعتبار را شکل م
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عقسود   بدر قالس اسست کسه    یبسانک  یهابارز آن وام ۀو نمون 0دشویپرداخت م ندهیدر آ هزینۀ آن
با عنوان تتصیص  ش0902ی و بر اساس فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصو  اسالم

منظور ما از اعتبار در این و  شودیاعطا م یبانک گیرندگان تسهیالتبه منابق و اعطای تسهیالت 
 درخالف کشسور مسا   بسر کسه   گسردد مقاله همین نو  اعتبار است که به گیرندۀ تسهیالت اعطا می

و مقسررات   نیآن قسوان  یو بسرا  یموضسو  بررسس   نیس کشورها جوانب متتلسف ا از  یاریقوق بسح
حسدود   ، ارائسۀ اطالعسات،  آنموضوعات مرتبط با  نیترمه  از یکیو  2است شده نیتدو یمشتص

ه  از جنبۀ پیچیده بودن عقود بانکی و ه  از جنبسۀ طسرف   اطالعات است که  ۀارائ آن و متعهد 
و نیز  یبا تعادل قرارداد یمیارتباط مستقتسهیالت دارای اهمیت است که ضعیف بودن گیرندۀ 

 دارد.صحت یا صوری بودن قرارداد 
 

 در قراردادهای اعتبار عناصر تعادل قراردادی
ین ه اب وارد سازد  تواند به تعادل قرارداد خدشهدر یک قرارداد وجود دارد که می عناصر بسیاری

دات قراردادی به نفق یکی و به ضرر طرف دیگر تنظسی  شسود و   معنا که باعث شود حقوق و تعه
 The Balance) «نظریسۀ تعسادل قسراردادی   »د. این موضو  به پیدایش گردعدالت معاوضی زایل 

Theory Of Contract) بدین معنی که   است انجامیده در حقوق قراردادها در نظام حقوق عرفی
طور آزادانه پذیرفته شده باشند، نسبت به طرفی تعهدات به آور است کهزمانی قرارداد قانونا  الزام»

 9شود منطقا  منصفانه باشد، با انتظارات قراردادی جامعه سازگار باشدکه قرارداد علیه وی اجرا می
(. مطسابق  ,p. 1 Levin & Mcdowell ,1983)« و مانعی جهت اجرای قرارداد وجود نداشته باشد

آور نتواهد بسود  چراکسه اوال  بسه    ر مصرف در نظام بانکی کشور الزاماین نظریه، قراردادهای اعتبا
انسد و  ای آزادانه پذیرفتسه نشسده  شود منصفانه نیستند، ثانیا  به شیوهترتیبی که در ادامه بیان می

                                                           
، اعتبار را ش0930مصو   رانیا فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس در بهادار اوراق یاعتبار دیخر دستورالعمل. 0

 کارگزار ،یاعتبار دیخر قرارداد و دستورالعمل نیا تیرعا با که الیر به است یمبلغ»ده است: کر یمعرف نیچن
 تا دستورالعمل، نیا تیرعا با و یاعتبار دیخر قرارداد چارچو  در و کندیم نییتع یمشتر یبرا اعتباردهنده

 حسا  به را یپرداخت مبلغ و پرداخت یمشتر جانب از را یمشتر یاعتبار یدهایخر ثمن مذکور، مبلغ سقف
ی ژگیو هب یبا عنوان کردن حسا  بده زین فیتعر نیدر ا نی. بنابرا«دینمایم منظور یمشتر یتجار یبده

 اشاره شده است. یادشده

از  حمایت به غیرمستقی  یا مستقی  صورت به که دارد وجود قانون و مقرره 91 حدود انگلستان در ازجمله .2
 قانون 00 که امریکا در یا Consumer Credit Regulations 2012اند  همچون پرداخته کنندهمصرف اعتبار

 اند.پرداخته کنندهمصرف اعتبار موضو  به مستقی  طوربه Truth In Lending Act 1968ازجمله 

آسانی در دسترس درواقق این رکن یک رکن نظری است که بر اساس آن قراردادها ساختاری پیچیده دارند که به .9
 بدون اینکه نیازی به قالب خاص نظری برای آن باشد.  دهنداده قرار میها را مورد استفآن ،مردم قرار گرفته
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ای جز پذیرش آن گیرندۀ تسهیالت بدون اینکه حق اصالح یا تعدیل قرارداد را داشته باشد چاره
 یدر نظسام حقسوق  صورت اعتباری دریافت نتواهد کرد. عالوه بسر ایسن   غیر ایننتواهد داشت  در

 بسه  یتسوجه  و شسود یمس  محقق انشا قصد  اعالم صرف به عقد ی،قانون مدن 030 ۀماد برابرکشور 
 هر دیبا باشد آورالزام قانونا  یقرارداد نکهیا یبرا یعرف حقوق در اما. شودینم یادشده موضوعات

 کساهش  یادشسده  عناصر از هرکداماگر  و شوند تیرعا «انصاف» و «داوطلبانه و هآزادان» عنصر دو
و در مواردی در صورت عدم رعایت این شسرایط،   کند دایپ شیافزا نسبت همان به یگرید ،افتی

خواهد بود  چراکه به گیرنسدۀ تسسهیالت امکسان تغییسر قسرارداد را بدهنسد       « قابل ابطال»قرارداد 
(Weber, 2013, p. 15.) دریادشده اذعان کرد هر دو عنصر  دیکننده بادر اعتبار مصرفهرحال به 
 .نداطرفهکی کامال  یعقود یاسالم عقود لذا و دارند قرار خود حد نیترنییپا

بلکه بسه ایسن معناسست     ،طرفه نیستبه معنای تعامل یکبودن اعتبار مصرف طرفه یکالبته 
 .Bebchuk & Posner, 2006, pدیگر رفتسار کنسد )   کند چگونه با طرفکه یک طرف تعیین می

توانسد در  کنسد کسه مسی   بروز مسی و غیرمنصفانه طرفه در چنین شرایطی شروط قراردادی یک .(3
عسالوه بسر اینکسه وصسف آزادانسه و آگاهانسه را از        و باشسد  (Extortionate terms) شرایطی گسزاف 

همراه داشته تواند مشکالتی به، میدهدمی و حالتی صوری به قرارداد گیردمی های بانکیقرارداد
بیشتر را ، تقابل بین طرفین قرارداد بردمیباال را های احتمالی ازجمله اینکه هزینۀ ریسک  باشد
 & Altmanد )دهس افسزایش مسی   های معامالتی راو هزینه احتمال بروز دعاوی حقوقی و دکنمی

cruz, 2017, p. 10). انیس ب ،قائسل شسده   یاریبس گاهیجا یت قراردادمذاکرا یبراجهت  نیهم به 
 متضمن قرارداد اگر چراکه  دیبتوان راآن حتما  دیکن امضا را اعتبار قرارداد نکهیا از قبل کنندیم

 آن ،دییبرآ آن ۀعهد از دیتوانستینم ای دیداشت انتظار که بود یزیچ از متفاوت یطیشرا ای شرط
حسداقل بسرای   کشسور   یبسانک  یالحساق  عقودکه  نجاستیا الشچ. اما دینکن امضا ای دیده رییتغ را

قابسل مسذاکره     یاگسر هس  فسرن کنس     یحتس  ای ستندین رییقابل مذاکره و تغگیرندگان تسهیالت 
همچسون   یخواندن قرارداد با یعاد گیرندۀ تسهیالت اصال که  شودیمطرح م چالش نیاباشند، 
 یبرقسرار  تسر، فیاز طرف ضع تیمنظور حماهب اساس نیهم بر. شودینمرا متوجه مفاد آن جعاله

ه در کس اطالعات مطرح شده اسست و چنسان   یموضو  افشا ،سال  یرضا جادیاو  یتعادل قرارداد
. بنسابراین  اسست  شسده  داده قسرار عنوان طرف مطلق بهبانک  ۀتعهد برعهد نیا شودیم انیادامه ب
هسای متحدالشسکل و   ا در فسرم بایسد اطالعسات ر   گیرنسدگان تسسهیالت  توان نتیجه گرفت کسه  می
از اصسطالحات  انسدکی  صورت واضح و متتصر دریافت نمایند که با زبانی ساده نگاشته شسده و  به

ای باشسد کسه بسه    گونسه تتصصی و فنی در آن استفاده شده باشد. افشای این اطالعسات بایسد بسه   
نیسز بدهسد و بسه    هسای مسالی را   سایر بنگاه)تسهیالت(  محصوالت ۀکنندگان امکان مقایسمصرف

 ها در فه  محصوالت پیچیده کمک کند.آن
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 در قراردادهای اعتبار بانکیتعهد به ارائۀ اطالعات 
رسانی بسه شستص   ست از التزام یک شتص به اطال ا طور کلی عبارتتعهد به دادن اطالعات به
 شستر بیدر  کسه وی در آن زمینسه را مرتفسق سسازد     ناآگاهیطوری که دیگر در موضوعی خاص به

 ص، 0938 ی،خسورد )لطفس  چش  می، حدی از این تکلیف بهاعتبارقراردادها ازجمله قراردادهای 
 شود ازجمله اطالعات عمومی بهاین تعهد در بازار بانکی سه نو  اصلی اطالعات را شامل می .(2

 بانکی، اطالعات محصولی که مربوط به ویژگی محصوالت متتلف انوا  به مربوط اطالعات معنای
 در طرفین که است نظامی به مربوط که تسهیالت و سایر خدمات بانکی است، و اطالعات نهادی

 کسدام  هسا آن تکسالیف  یا چیست هاآن حقوق اینکه مانند نمایند می قرارداد انعقاد به مبادرت آن
 . است شده مطرح یمباحث دانانحقوق نیب اطالعاتاین  ۀارائ تیماه مورد البته دراست؟ 
 تئنشس  یضسمن  شسرط  از اطالعسات  ۀارائ به تعهد باورند نیا بر یسیانگل قضات ازجمله یبرخ

 ۀارائس  بسه  را نیطسرف  کسه  اسست  تینحسن معتقدند بوده، نظر نیا متالف گرید ایعده رد یگیم
 از یناشس  را متعهدله به الزم اطالعات ۀارائ به تعهد زین یبرخ و دکنیملزم م گریید به اطالعات

 نیچن  یانگل و فرانسه یحقوق نظام در هکچنان  دانندیم یهمکار به تعهد نام به یگرید تعهد
 نمیسا  روابسط  در بسود  نیس ا بسر  بساور  گذشسته  در .(2-00 ، ص0931 ان،یشسعار ) است شده انیب

 رییس تغ با و زمان مرور به یتلق نو  نیا اما است، شتص خود با اصوال  اطالعات لیتحص ،اشتاص
 زین و تعهد نیا مطابق. است کرده دایپ رییتغ همکاری بر یمبتن ۀرابط عنوانبه قرارداد به نگرش

 اتتساذ  منظسور بسه  را مقابسل  طسرف  ازیس موردن اطالعسات  است موظف شتص ،تینحسن اساس بر
 یاطالعسات  نسابرابری  قیطر نیا از تا دهد قرار مقابل طرف اریاخت در رضامندانه و آگاهانه  یتصم
 .(0-8 ص ،0931 پور،حاجی) شود کینزد یبنس تعادل به نیطرف نیماب

 یکلس  یاقاعسده  و اصسل  عنسوان بسه کشور  یدر نظام حقوق یحت و یبانک نظام در تعهد نیااما 
 مسورد  در جسز بسه و  دیس د را آن از ییهانشانه توانیم نیقوان یبرخ در تنها و است نشده شناخته
اظر بسر حسداقل اسستانداردهای    ضوابط ن»مطابق  که ی و مدیریت ریسکمال یهاصورت تیشفاف

 ،شسود یعمسوم منتشسر مس    یبسرا  0«شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط مؤسسات اعتبساری 
ش یسا قسانون بانکسداری    0900و حتی در قانون پولی و بانکی کشور مصسو   نشده  انیب یاقاعده

ای نشسده  هتسرین اشسار  بدون ربا به موضو  ارائۀ اطالعات و مشاوره به گیرندۀ تسسهیالت کوچسک  
                                                           

 حداقل بر ناظر ضوابط ،رانیا یاسالم یجمهور ۀتوسع پنج  ۀسالپن  ۀبرنام قانون 38 ۀماد اساس بر .0
 تصویب به ش0939 سال در اعتباری مؤسسات سوی از اطالعات عمومی انتشار و شفافیت استانداردهای

 مالی، هایصورت به مربوط اطالعات اندموظف اعتباری مؤسسات آن برابر که رسید اعتبار و پول شورای
 رویدادهای و مدیره هیئت عملکرد گزارش همچنین و داخلی کنترل و شرکتی حاکمیت ریسک، مدیریت
 .نمایند منتشر عموم برای دوره هر طی را بااهمیت
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 اسست   یضسرور  اطالعسات  ۀارائس  با متفاوت ه،یتوص و مشاوره ۀارائ که داشت درنظر دیبا اما است.
 طسرف  بسه  مشورت و هیتوص ۀارائ بر یمبن یقانون یتعهد قرارداد نیطرف از کیچیه که یاگونهبه

 (.  00 ص، 0930، یو رحمان ی)باقر ندارند مقابل
که  کندیرا امضا م یقرارداد ،مستقل ۀمشاور افتیدر ونبددر عقود بانکی  گیرندۀ تسهیالت

قسرار دارد کسه کسار هسر روز آن      یمنصفانه و گزاف است و درمقابل بسانک ریغ اریبس طیشرا یحاو
 یو حقسوق  یمسال  ناو متتصصس  نادست بوده و البته از کمک مشساور  نای انعقاد صدها قرارداد از

بسار اقسدام   هرچنسد سسال یسک    اسست  ممکن نندهکمصرف که یدرحال  است مندبهره زین یاریبس
چنین شرایطی در بازار رقسابتی مشسکلی    .باشد نداشته ه قرارداد را  خواندن سواد یحتنموده و 

تسا حقسوق   اسست  له موجسب شسده   ئبا نام مشکل نابرابری اطالعاتی را ایجاد کرده که همین مسس 
 بسسرای یحتسس و ندشسسوق حمسسایتی وضسس و قواعسسد و قسسوانین ،کننسسده ایجسسادقراردادهسسای مصسسرف

 زیس ن یالمللس نیب ینهادها یبرخ یازجمله بازار بانک یمال یدر بازارها گیرندگان  تسهیالتتیحما
 محصسوالت  ۀنس یزم در از گیرنسدۀ تسسهیالت   تیس حما یالمللنیب سازمانازجمله   گردند  یتأس
 سسسال در کسه  (The International Financial Consumer Protection Organisationی )مسال 

 خصسوص  در یاقتصساد  ۀتوسسع  و یهمکار سازمان و 21 یج یکارگروه  ای شد  یتأس م2109
 G20/OECD Policy Guidance on Financial Consumerی )مسال  گیرندۀ تسهیالت از تیحما

Protection Approaches in the Digital Age) از گیرنسدۀ تسسهیالت   تیس حما یمترقس  اصول و 
 سسسال در کسسه (G20 High-level Principles on Financial Consumer Protectionی )مسسال

 تیحما یاطالعات را ازجمله ارکان اساس یو افشا تیشفاف ،یو آموزش مال شد  یتأسم 2101
 عنوان نموده است. یمال از گیرندۀ تسهیالت

انگلسی   کشورهای متتلف نیز هریک قوانین مفصلی در ایسن خصسوص دارنسد  ازجملسه در     
موظسف   گیرندۀ تسسهیالت اطالعات به  ۀها را به ارائبانک ،که در قراردادهای اعطای اعتبارقانونی 

 The Consumer Credit (Disclosure Of Information)) م2101 مصسرف قانون اعتبسار   ،دهکر

Regulations 2010) که باید ارائه گردد تعیین نموده و در سه  را است که نو  و شیوۀ اطالعاتی
ده است. در کشور ما نیز مسواد  کرد مشتص شوکه باید ارائه  را لف نیز انوا  اطالعاتیجدول متت

کننسدگان  در قانون حمایت از حقوق مصرف 8 تا 0و مواد  9 ۀماد 2قانونی متعددی ازجمله بند 
وجسود دارد کسه    یادشسده قسانون   0 ۀاجرایسی مساد   ۀنامس آئسین  0و  2، 0، و مواد ش0911مصو  

 تعیسین هسا را نیسز   ضسمانت اجسرای آن  و  ،کننده را مشتصای ارائه به مصرفاطالعات ضروری بر
 ۀنیسز فروشسنده را بسه ارائس     ش0912 مصسو   قانون تجارت الکترونیکسی  98تا  99اند. مواد دهکر

ازجمله اطالعسات مربسوط بسه      گیری به خریدار ملزم نموده استبرخی اطالعات مؤثر در تصمی 
مسل و مسدت زمسانی کسه پیشسنهاد فسروش کساال یسا خسدمت          ح ۀمشتصات فنی و قیمت و هزین
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ده کسر ضمانت اجرای تتلف از این تعهسدات را اعسالم    ،08تا  01و  81، 03 ۀپابرجاست و در ماد
قسراردادی را بیسان   قانون دیگری است که ارائۀ اطالعات پیش ش0900 مصو  است. قانون بیمه

 ۀاطالعسات کسذ  یسا عسدم ارائس      ۀارائس  این قانون ضسمانت اجسرای   09و  02 ۀنموده است. در ماد
کنسد.  اعالم مسی  گراطالعات را طبق شرایطی موجب بطالن قرارداد یا ایجاد حق فس  برای بیمه

مصسو  کمیسسیون    ش0919 مصسو   دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بانکی ریالی 8 ۀدر ماد
نی پیش از معامله الزامسی  رسا، اطال یادشدهدستورالعمل  1 ۀماد 3اعتباری بانک مرکزی یا بند 

کننسده  عرضسه  ۀاطالعات برعهسد  ۀتعهد به ارائیادشده، در تمام مورد  نیشناخته شده است. بنابرا
ی مقررۀ مشتصی در این حوزه وجسود نسدارد.   در نظام بانک حالنیابا  عنوان طرف مطلق استبه

و  دهیس چیجسامق، پ ریغ ،دشسو یعرضسه مس  گیرندۀ تسسهیالت  که معموال  به  یاطالعات افزون بر آن،
 نیبس  ۀسس یمقا دشسوارتر شسدن  که باعسث   شودیارائه م یبه و یمتتلف یهاو در فرم است یناکاف
ماهیت تعهد به ارائسۀ اطالعسات و پرهیسز از ارائسۀ اطالعسات       گردد. میمتتلف موجود  یهانهیگز

ر قراردادهسای اعتبسار   سازی نسابرابری اطالعساتی د  کننده، دو مؤلفۀ اساسی در بحث متعادلگمراه
 کنندۀ تسهیالت بانکی است.بانکی در جهت حمایت از دریافت

 

 عنوان تعهد ماهویعنوان شرط صحت قرارداد و اطالعات بهاطالعات به. 1
کند: اول اینکه بسه  اطالعات در قراردادهای اعتبار مفهومی است که دو هدف اساسی را دنبال می

کسه   را یمی آگاهانه کمک کند و دوم اینکه امنیت محصسولی تصم گرفتن برای گیرندۀ تسهیالت
 ییاعطسا  اعتبسار  که ی رامتاطرات که معنا نه ایب  (NSW, 2013, p. 1شود تأمین نماید )ارائه می

 بسه  نکردن عمل لیدل به که یزمان ازجمله) باشد داشته همراهبه گیرندۀ تسهیالت یبرا تواندیم
و ناآگساهی وی را   دکنس  گوشسزد  یو بسه ( شسوند یمس  ضبط یفتایدر هایثیقهو یقرارداد تعهدات

مقدار، جن  و وصف » :داردقانون مدنی در مبحث احکام بیق مقرر می 924 ۀ. مادبرطرف نماید
مورد معامله باید مبه  » :کندنیز بیان می یادشدهقانون  200 ۀو ماد ...«و  مبیق باید معلوم باشد

نوعی بحث جهسل و  که در اینجا به« جمالی به آن کافی استنباشد مگر در موارد خاصه که عل  ا
حسال   ،کنسد شود. اشتباه، پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا مسی اشتباه مطرح مینیز 

دارند که اشتباه تصور نادرسست شستص از    دهیعق یپنداری وجود ندارد. البته برخ آنکه در جهل 
(. 02، ص 0938و همکساران،   ی)اکبسر  باشسد یجهسل مس   آن ۀمرتب نیکه باالتر است نیمع یامر
درحسالی کسه مبنسای بطسالن      ،دلیل بطالن معامله با مورد غیرمعلوم، تحقق غرر اسست  هرحالبه

اطالعات موصوف اصوال  در تمام قراردادهسا   نیبنابرا  معامله مبتنی بر اشتباه، تتلف از قصد است
صسیلی در معسامالت اصسوال  شسرط صسحت      معرفست تف  یعبارتبه ایشود یشرط صحت محسو  م

 معامالت است.  



 833  ...یاطالعات ینابرابر یسازاطالعات و متعادل ۀتعهد به ارائ

 

باشسد و بسا    مسبه   گیرندۀ تسهیالت یبرا دیآن نبا طیمورد معامله و شرا زین بانکیاعتبار  در
عرضسه   یبس یچنسد عقسد و بسه صسورت ترک     ایس  کیس هرکدام در قالسب   یعقود بانک نکهیتوجه به ا

 کنسد  افست یدر ییمشاوره و راهنمسا  نآ فه  یبرا گیرندۀ تسهیالتمه  است که  اریبس ،شوندیم
 مقصسود امسا  . تا هدف دوم از ارائۀ اطالعات به گیرندۀ تسهیالت در قراردادهای اعتبار تأمین شود

 اسست،  شسده  معرفسی  عقسد  صسحت  شرط عنوانبه که معامله مورد بودن معلوم ای نبودن مبه  از
. اسست  بسانکی  اعتبسار  نجسا یا در و طسرفین  ۀاراد توافق موضو  وصف و مقدار ماهیت، بودن معلوم

 چسه  به نسبت و چیست وی نظر در معامله موضو  که دبدان باید عقد هنگام به گیرندۀ تسهیالت
شود به مشتری ارائه نماید . اما در برخی موارد خدماتی که بانک متعهد میدکنمی توافق چیزی

 (0 ص، 0931 )مالکریمسی،  شودطور مشتص و واضح به آن تصریح نمیآید یا بهدر قرارداد نمی
 انیس بشود. این درحالی اسست کسه   و فرصت اتتاذ تصمی  آگاهانه از گیرندۀ تسهیالت گرفته می

 نیس ا در. شسود  یتلق قرارداد اعتبار و بودن االجراالزم یبرا یشرطشیپ عنوانبه دیبا اراده شفاف
 اتتاذ امکان ندۀ تسهیالتگیر به که گردد محسو  یفرصت عنوانبه دیبا یقرارداد یآزاد صورت
 اطالعسات،  ۀارائ یماهو تعهد یمبنا بر درواقق. دهدیم را قرارداد انعقاد هنگام به آگاهانه  یتصم
و  منعقسد  عقسد   گیسرد و مسی  صسورت  اراده دو یتالقس  ،شده انیب یدرستبه گیرندۀ تسهیالت ۀاراد

 اسست  یتعهسد  اطالعات ۀارائ نکهیابر  افزون ی،عبارتبه. شودوصف  صوری بودن از عقد زدوده می
 صسورت  اراده و قصسد  توافسق  آن بدون که شودیم شمرده زین قرارداد صحت شرط بانک، ۀبرعهد

 یعمسد  یافشسا سسبب   بسه  اسست  ممکسن  اراده دو توافسق  عسدم  موارد یبرخ در البته. ردیپذینم
 ایس  کسسب  ه دلیسل بس  است ممکن یگاه و باشد اطالعات یعمد یافشا عدم ای نادرست اطالعات

 .شودمی یبررس ادامه در که باشد یسهو صورت به نادرست اطالعات افتیدر
 

 کننده اطالعات نادرست و گمراه. 2
دهد که مبه  بسودن آن باعسث   کننده و غیرشفافی را در معامله قرار میگاهی بانک شروط گمراه

ه نقس   کس چنسان   سست ای در آن پنهسان ا د و یا فریب زیرکانسه شومی گیرندۀ تسهیالتگمراهی 
 نیت در سایر عقود نیز همچون بیمه در مرحلۀ مذاکرات مقسدماتی و انعقساد قسرارداد بیمسه    حسن
د بینجامس گر در نگارش شروط ناعادالنه و نامعقول آمیز بیمهکننده و تقلبتواند به رفتار گمراهمی

 (.01 ص ،0934 ،یو عسگر )انصاری 
اطالعسات شسده اسست کسه      ۀبانک مرتکب عدم ارائ گفتتوان می یدرنظر داشت زمان دیاما با

 ایسن نهساد مسالی    از سسوی اطالعسات   یافشسا  و باشسد منجسر شسده    یخسسارات  جادیسکوت او به ا
مرتکسب   بانسک  ادعسا کسرد  تسوان  یمس  نیز در شسرایطی  و خسارات شود نیتوانست مانق وقو  ایم

خسارت  لیتحم ،یاخالق دیخسارت را مثبت جلوه داده باشد. از د لیشده است که تحم  یتدل
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 دیس نشسود و از د  یریبدتر از آن است که از وقو  خسسارت جلسوگ   اریبس ،با مثبت جلوه دادن آن
اطالعسات   ۀو نسه ارائس   -اطالعسات کمتسر   ۀتوانسد بسا ارائس   یم زینمواقق  یدر برخ  یتدل ،یاقتصاد
شسد: اول اینکسه   قائسل  را توان سه احتمال در خصوص اطالعات میهرحال بهرخ دهد.  -نادرست

 ،و سسوم   اصسال  اطالعساتی ارائسه نشسده اسست      ،دوم  اطالعات به صورت صحیح ارائه شسده اسست  
اطالعات به صورت غلط ارائه شده اسست. بنسابراین طبیعسی اسست کسه مطسابق مقسررات افشسای         

ش ها را کساه ها را به احتمال اول و منق احتمال دوم و سوم ملزم نمایی  تا هزینهبانک ،اطالعات
اطالعسات   ۀارائس  یانگسار با جرم کنندیم یگذاران سعمعموال  قانون لذا ها را افزایش دهی .و فایده

 ،نسد ینما افست یدر را اطالعسات نادرسست   گیرنسدگان تسسهیالت   نکهیا سکیکننده، رغلط و گمراه
 شودیه مشده ارائهیته شیپاز استاندارد  یدر قراردادها بانکیاعتبار  نکهیخصوصا  ا  کاهش دهند

گیرنسدۀ   یهسا بسرا  است کسه فهس  آن   یادهیچیپ اریبس یو مال یحقوق یاطالعات تتصص یو حاو
 تواندیو بدون مشاوره و جستجو ممکن نتواهد بود و بانک م شرایط معمولیدر  یعاد تسهیالت

 لیس تحم گیرندۀ تسهیالتدلتواه خود را به  طیشرا ،استفاده کردهبه نفق خود سوء طیشرا نیاز ا
را متضسرر  ، گیرندۀ تسهیالت اطالعات ۀعدم ارائ ایاطالعات نادرست  ۀبا ارائ نکهیعالوه ا. بهنماید
 یانگسار از جرم توانیم ا یوجود ندارد و قو یاجتماع ۀدیفا چیه یاطالعات ۀارائ نیکه در چن دینما
 د.کررا اثبات  قصد مجرمانه ای تینکه بتوان سوء یزمان ژهیوبه  نمود یبانیپشت یرفتار نیچن
 

 مصرفمعضل عقود الحاقی در اعتبار 
هسای  کنندگان بسیاری از کاالها و خدمات نه فرصت چانه زدن دربارۀ شرایط پیمانامروزه عرضه

کننسد و  و نه برای جلب مشتری و قانق ساختن او نیازی به گفتگو احساس مسی  دهندمیخود را 
هسای  بنگاهلذا (. 2 ص ،0988 یان،بپذیرد )کاتوز هست گونه کهآنمشتری ناچار است قرارداد را 

کنند به مشتریان خود عرضه می راشده پیش تهیهاز ۀقدرتمند اقتصادی معموال  قراردادهای نمون
 یروی،طور کامل قبول کنند یا از آن صرف نظر نماینسد )شس  که مشتریان ناگزیرند یا قرارداد را به

گیرنسدگان  هسا و قراردادهسای اعتبارنسد کسه     خدمات، بانکها و این بنگاه ۀاز جمل .(9 ص ،0981
 هرچند برای تغییر مفاد آن قدرتی ندارند.  معموال  مجبور به استفاده از آن هستند تسهیالت
ها را فاقد وصسف  حتی برخی آن ،گونه عقودماهیت اینبارۀ در ت متتلفیانظر ۀبر ارائ افزون
است که از روی آزادی و نیاز توافق دو اراده  یک قرارداد،هرچند در انعقاد دانند، زیرا قرارداد می

هسا در شسرایط اقتصسادی    و الزمۀ آزادی ارادۀ طرفین این است کسه آن )اختیار حاصل شده باشد 
بسه توافسق    ،مساوی بتوانند با استقالل کامل دربارۀ شرایط و مفاد قسرارداد بساه  صسحبت کسرده    

ی اراده و تساوی اقتصادی و استقالل کامسل وجسود نسدارد و    ، در قرارداد الحاقی این آزاد(برسند
حسال آنکسه بسا توجسه بسه حجس  عظسی           یابسد یطی افزایش مسی اتعهدات اطالعاتی در چنین شر
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کسه بیسان   چنسان  -ایجاد تعهدات اطالعاتی و مشاوره ،هاو شرایط متفاوت آن گیرندگان تسهیالت
. از سسوی  یابسد صوص عقود الحساقی افسزایش   چه رسد به اینکه این تعهد در خ  دشوار است -شد

 برند.  عدالت معاوضی را ازبین میاین قراردادها دیگر 
که ممکن است  گیرندۀ تسهیالتتتصص و تجربه، نسبت به  ،قدرت اطالعاتی سبب به بانک

زنی باالتری برخوردار است. لسذا از  داشته باشد، از قدرت چانه نیازبار به اعتبار هر چند مدت یک
کسارگیری عقسود الحساقی    هویژه با ببه اشکال گوناگون و به گیرندۀ تسهیالتسوادی یا بی آگاهینا

کند. لذا در این قراردادها یسک طسرف )بانسک( در موضسق قسدرت و طسرف دیگسر        استفاده میسوء
 بسا ( در موضق ضسعف قسرار دارد و بسه دالیلسی چسون اضسطرار، عسدم مشساوره         گیرندۀ تسهیالت)

ای را دهسد و شسروط ناعادالنسه و غیرمنصسفانه    ان تن به این نو  قراردادها مین و خبرگامتتصص
 یریکسارگ هبس  لیس دل هرچند در بحث ما بسه   (2، ص 0930 یاتی،زاده و بیغ )ض شودمتحمل می

از مفاد آن  -اگر حوصله کندحتی  -کننده قرارداد را مطالعه کنداگر مصرف ،یاصطالحات تتصص
 عقسود  از اسستفاده  صسورت  در یمعاوضس  عسدالت  کسه  اسست  یدرحال نیا. شودیمتوجه نم یزیچ

 0939، و موالییان ی)راع شد خواهد قیضا یالحاق و( رییتغ رقابلیغ و مطلق طیشرا)در  استاندارد
 نام برد: ریز بیبه ترت توانیاعتبار را م یاستاندارد و الحاق یاشکاالت قراردادها پ   (8 ص ،

از وال  شروط قراردادهای استاندارد اعتبار را کسه ممکسن اسست    معم گیرندگان تسهیالت (الف
 .کنندمطالعه نمی باشد، ها تهیه و ابالغ شدهدفاتر مرکزی بانک سوی
را به خوانسدن  ، گیرندۀ تسهیالت در هر مورد، حج  و نو  نگارش تمام متن شروط کلی ( 

 .کندقرارداد با فونت کوچک مشتاق نمی
 .حتی اگر بتوانند ،فهمندعموال  معنی کامل متن شروط کلی را نمیم گیرندگان تسهیالت ج(
معنی شروط کلی قرارداد را بفهمند، ممکن اسست بسر ایسن     گیرندگان تسهیالتحتی اگر  د(

شسروط اسستناد   ایسن  کننسده بسه   افتند یا عرضهگاه اتفاق نمیباور باشند که شرایط ذکرشده هیچ
 .نتواهد کرد

وسسیلۀ مجساری   است به اشتباه فکر کند که شروط قراردادی بسه  ممکن گیرندۀ تسهیالت ه(
دهنسده ممکسن   حال آنکه در شرایطی اعتبسار  است رسمی تأیید شده یا مطابق قوانین و مقررات 

 .ده باشدکر یادشدهاست خود اقدام به تدوین عقود 
کننسده  ضسه نمایندۀ عر نیزقادر به اصالح شروط قراردادی نتواهد بود و  گیرندۀ تسهیالت و(

 یا کارمند وی چنین اختیاری ندارد.
 

 سازی نابرابری اطالعاتیابزارهای متعادل
 کنسار  در هسا آن نیتسر مهس   کسه  شسده  مطرح یحقوق یابزارها یبرخ یاطالعات تقارن جادیا یبرا
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 کسه  است والنهئمس اعتبار یاعطا یحقوق نینو چارچو  ت،ینحسن ۀفیوظ و یقرارداد تیشفاف
 .شودمی پرداخته نآ به در ادامه

 

 بانکیشفافیت و وظیفۀ مشاوره در اعتبار . 1
بانسک   از سسوی اطالعسات   ۀدر قوانین سنتی داخلی راجق به تعهد به ارائکه بیان شد، گونه همان

توان در حقوق سسنتی بسا مسواردی    ا مبانی این تعهد را میمگذاری نشده است، اقاعده تحاصربه
ولیت مح  و ممنوعیت تبلیغسات  ئ، مطابقت کاال با قرارداد، مسمانند تسلی  مبیق، شرط ضمنی

زمسانی   کشور بانکداری نظام در .(09 ، ص0930)صالحی و ابراهیمی،  خالف واقق استنباط کرد
هسا  ت به ریسکبنس گیرندۀ تسهیالتراهنمایی  برای ،ندکنها اقدام به افتتاح حسا  میکه بانک

 هطور در قبسال مشساور  ای ندارند و همینگیرد وظیفهتعلق می گیرندۀ تسهیالتو مالیاتی که به 
، توانسد نسسبت بسه آنهسا اقسدام کنسد      مسی  گیرندۀ تسهیالتهای مفیدتری که در خصوص حسا 

 بندهمچون   شودینم مربوط یقرارداد تیشفاف به دارد وجود که ه  یمقرراتندارند.  مسئولیتی
پسول و اعتبسار را از    یکه شسورا  ش0913ر مصو  کشو ۀپنج  توسع ۀقانون برنام 38 ۀماد« د»
 ملزم نمسوده  یخدمات بانک ۀدر ارائ تیشفاف شیبه افزا یبانک مرکز یاستانداردها تیرعا قیطر

و بهبسود شساخص    یمسال  یهاگزارش ۀموضو  تنها مربوط به ارائ نیا کهجاست نیاما نکته ا است.
 .  دشویها مبانک یۀسرما تیکفا

ولیت قراردادی یا قسانونی یسا مسدنی نسسبت بسه      ئگونه مسبانک هیچ ،اعتبار در زمینۀعالوه به
گیرنسدۀ  از  خصسوص دریافتی ندارد و اگسر در ایسن    در جهت چگونگی خرج کردن اعتبار  همشاور

نسه   ،گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای اعتبار استتصمی  سبب اطالعاتی بگیرد به تسهیالت
هسا را  پنج  توسعه که بانسک  ۀقانون برنام 30 ۀماد همچون  (Cranston, 2002, p. 206نفق وی )
 یبرخسوردار  رسدیم نظربهده است. اما کر یمشتر یموظف به اعتبارسنج التیتسه ۀقبل از ارائ

 از قبسل  مرحلسه  دو هسر  در اطالعات به ازمندین و رمتتصصیغ طرف یبرا یامشاوره اطالعات از
 در ریتسأث  کسه  آن یاجسرا  ۀمرحل و بوده او یقرارداد سال  یرضا جادیا در مؤثر که قرارداد انعقاد
و ازآنجسا کسه دریافست مشساوره در      اسست  برخوردار یاژهیو تیاهم از دارد، قرارداد یاجرا حسن

تواند تا حدودی از ناعادالنه بودن آن جلوگیری نماید، درجایی که یک طرف قسرارداد  قرارداد می
ولی طرف دیگر بسدون مشساوره و اطسال  وارد معاملسه      ،کند از نیروی متتصص و مشاور استفاده

 ۀتسوان از مصسادیق شسروط ناعادالنس    مسی  ،دکنس اسستفاده  تر از این شسرایط سسوء  شود و طرف قوی
و  نیدر قسوان  تحاصسر بسه شسروط   گونهنیا. (00ص  همان، یاتی،زاده و بیغ )ض قراردادی دانست
 یاجسرا  قسانون  40 ۀمساد کشور ازجمله  یام قانوناما ه  در نظ است، منق نشده یمقررات بانکدار

 ییهسا نشسانه  یکیالکترون تجارت قانون 40 ۀماد و کار قانون 41 ۀماد ،44 اصل یکل یهااستیس
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و  یو هس  در نظسام حقسوق    خسورد چشس  مسی  بهکننده شروط خصوصا  راجق به مصرف نیاز منق ا
 تسوان یمس  غبن و حق از استفادهسوء منق ت،ینحسنالضرر،  ۀقاعد یکشور ازجمله بر مبنا یفقه
 تیس نحسسن  تیس رعا الزامات درواقق .کرداستنباط را  در اعتبار بانکی شروط نیا یریکارگهب منق
 و دیس نمایملسزم مس   یقسرارداد  اطالعسات  انتقال برای الزم یهامشاوره ۀارائ به را دهندهاعتبار زین

که  بیترت نه ای. باست مشاوره ۀارائ بانیپشت زینق ح از استفادهسوء منق همچون گرید اتینظر
چسون   ایس  کرده، به دیگری نکند وشتص اعتبار اعطا  کیرا دارد که به  اریاخت نیهرچند بانک ا

 .اسستفاده قسرار دهسد   سسوء  یبرا یخود را ابزار حق  نیا دینبا اماندارد مشاوره ندهد،  یالزام قانون
 ،محصسوالت  ریسسا متتلف اعتبار و  یایزوا در خصوصبانک که  دکنیم جا یا تینحسن تیرعا

 .نمایدارائه را  یالزم و کاف یهامشاوره
 

 و ارائۀ اطالعات (Responsible lending) والنهئاعطای اعتبار مس. 2
نقش بسیار مهمسی در طسول عمسر و دوام فعالیست     افزون بر اینکه ها والنۀ بانکئرفتار و عملکرد مس

 ،اتتاذ تصسمیمات پیچیسدۀ مسالی کمسک کسرده      نیز برایکننده مصرفبه  ،ها در نظام بانکی داردآن
 در .(Jurcic & Et al, 2017, p. 5دهنسد ) هسا اهمیست مسی   ها به منافق آندهد که بانکاطمینان می

 کمسک  بر تنهانه کنندهمصرف اعتبار ۀحوز در ینظارت یهامقام و مطالعات شتریب تمرکز حاضر حال
 کسه  سست ا اعتبسار  مسئوالنۀ یاعطا به مربوط بلکه بوده، درست  یتصم اتتاذ برای کنندهمصرف به

 .ردیبگ درنظر اعتبار قرارداد انعقاد از قبل را گیرندۀ تسهیالت منافق کندیم موظف را بانک
برای دریافست اعتبسار و انعقساد قسرارداد مربوطسه       گیرندۀ تسهیالت عوامل متتلفی بر تصمی 

ها، وثایق، مدت و میزان اقساط اعتبار، اما آنچه همۀ این عوامل را ازجمله هزینه  گذارندتأثیر می
د )حداقل از لحاظ اخالقسی( بسه   انخصوص موظفها در ایندهد اطالعات است و بانکپوشش می

همین  و سواد مالی باالیی ندارند گیرندگان تسهیالتشکلی مسئوالنه به اعطای اعتبار بپردازند. 
شسود کسه درنهایست عسدم تقسارن      ها از قراردادهای اعتبار منجر مسی آن امر به کاهش توانایی فه 

ها به خود اجازه دهند شود که بانکهمراه خواهد داشت. این موضو  نیز باعث میاطالعاتی را به
کننده نیست یا اینکه حاوی شسروط  کننده تحمیل کنند که یا مناسب مصرفاعتباری به مصرف

شسود  خذ مسی أها های اضافی که بابت بیمه و استعالم و ... از آنهازجمله هزین است غیرمنصفانه 
(Demyanyk & Hemert, 2011, p. 3).  تصسمی    گرفتننیز باید در  گیرندۀ تسهیالتالبته خود

اما با وجسود نسابرابری    .(Financial Stability Board, 2011, p. 13عمل آورد )احتیاط الزم را به
گیرنسدۀ  حسال یسک   ایسن توان انتظسار زیسادی از وی داشست. بسا    عتبار نمیاطالعاتی و نیاز وی به ا

دهسد و در ایسن   والنه را شسکل مسی  ئاز اعطسای اعتبسار مسس    یآگاه و مطلق بتش مهمس تسهیالت 
  المللسی نیسز وجسود دارد   خصوص عالوه بر مقررات داخلی کشسورها، برخسی اسستانداردهای بسین    
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دارد: مقسرر مسی   0و  4که در اصول  (G20 group) 21کننده گروه ازجمله اصول حمایت مصرف
گیرنسدۀ  دهندگان خدمات مالی بایسد اطالعسات کلیسدی در رابطسه بسا محصسول در اختیسار        ارائه»

ها و شسروط محصسول آگساه سسازند.     را از مزایا، ریسک گیرندۀ تسهیالتقرار دهند که  تسهیالت
 ،ها و ناظران افزایش پیدا کردهنگاهتمامی ب از سویباید  گیرندۀ تسهیالتآگاهی و آموزش مالی 

هسای وی بایسد   ، حقسوق و مسسئولیت  گیرندۀ تسسهیالت اطالعات واضح و روشن در مورد حمایت 
لسذا ارائسۀ اطالعسات     .(FinCoNet, 2014, p. 40« )باشسد  گیرندۀ تسهیالتراحتی در دسترس به

ول اسست کسه   ئمسس  نظرین ا ازمربوط به اعتبار باید قابل فه ، کامل و قابل مقایسه باشد و بانک 
تسر  آسان گیرندۀ تسهیالتها را برای فه  آن ،تر ساختههای اعتبار را شفافهزینه و سایر ویژگی

 .(THE WORLD BANK, 2013, p. 13-19سازد )
  دهسد دو وظیفه را بر گردن بانک قرار مسی  ،والنهئتوان گفت اعطای اعتبار مسمیاز سوی دیگر 

ه در کس چنسان   (NSW, op.cit, p. 13تناسب اعتبار اعطایی ) ،و دوم سهیالتگیرندۀ تشناخت  ،اول
به این  (Consumer protection code 2012م )2102 مصو ایرلند  از اعتبار مصرف قانون حمایت

دو مورد اشاره شده است. تناسب محصول نیز خود از چند بتش تشکیل شده است. اولین موضو  
قبسل از اینکسه بانسک محصسولی بسه       .اسست  گیرنسدۀ تسسهیالت  بازپرداخت  مربوط به ارزیابی توانایی

 ،کننده را در بازپرداخت اعتبسار ارزیسابی کسرده   باید توانایی مصرف ،کننده ارائه یا توصیه کندمصرف
گیرنسدۀ  شسناخت   خصسوص این ارزیابی باید شامل مواردی باشد ازجملسه اینکسه اطالعساتی کسه در     

گیرنسدۀ   ،بسر اسساس نسرخ بهسره    اینکه  بررسیدرنظر گرفته شود یا آوری شده است جمق تسهیالت
یسا خیسر.    خواهد بسود شده قادر به بازپرداخت اعتبار و پرداخت سود در مدت زمان تعیین تسهیالت

متناسسب بسودن محصسول     دومین مورد ارزیابی تناسب محصول است. بانک باید به هنگسام ارزیسابی   
بررسی کند که آیسا محصسول مسوردنظر     ،آوری شدهعات جمقبر اساس اطال گیرندۀ تسهیالتبرای 

توانسد تعهسدات   مسی آیسا گیرنسدۀ تسسهیالت    هست یسا خیسر،    گیرندۀ تسهیالتمناسب نیاز و اهداف 
که با محصول مرتبط  را تواند هرگونه ریسکیو یا می ،قراردادی مربوط به اعتبار را اجرا کند یا خیر

و  گیرندۀ تسسهیالت  از سوی افشاشده اطالعات دیبا خصوص نیا در بانک است تحمل کند یا خیر.
 گیرنسدۀ تسسهیالت   بسه  کسه  یمحصسول  لذا. ردیبگ درنظر است آگاه هاآن از بنگاه که ی رااطالعات نیز
گیرنسدۀ   کسه  یمحصسول  دیس نبا گساه چیهس  و باشد یو یبرا محصول نیترمناسب دیبا شودیم هیتوص

 .شود هیتوص ،دهدیم قرار ناتنگ در یو یمال توان از شیب را تسهیالت
 

 گیرندۀ تسهیالتعنوان یک تعهد اطالعاتی در مقابل نیت بهمفهوم حسن. 3
ن پیش از انعقاد قسرارداد تسا پایسان    متعامال ۀنیت در قرارداد به معنای گفتار و رفتار صادقانحسن

زاده، زیان و عباسشود )کاتودر مرحلۀ انعقاد قرارداد و اجرای آن مطرح می عبارتیو به آن است
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 کند که طرفین صداقت داشته باشند و از خدعه و نیرنس  بپرهیزنسد.  ( و ایجا  می3 ، ص0932
  ،یتسدل  از را بانسک  کسه  اسست  یتعهسد  متضمن یقرارداد قصد از تیحما در تینحسن درواقق

 کنسد یمس  جسا  یا نیهمچنس  و کنسد یمس  منسق  گیرندۀ تسهیالت به اشتباه یالقا و بیع پوشاندن
 و بسودن  شسفاف  تیس نحسن اصل یمقتضا ستن دیگر، به. شود  یتسل وی به یقرارداد العاتاط

 اقتضسا  یقسرارداد شیپس  ۀدور در اصسل ایسن   رشیپسذ  و است یقراردادشیپ ۀدور در یرساناطال 
 ت یس نها در مشسترک،  هسدف  بسه  دنیرسس  یبرا یمقدمات یگفتگوها ۀمرحل در نیطرف که کندیم

 و بساریکلو ) بپردازنسد  اطالعسات  ۀارائس  بسه  ،داشسته  یهمکسار  گریکدی با تیشفاف و تیجد صداقت،
گیرندۀ تسهیالت باید در ارائۀ اطالعات شتصسی و وضسعیت مسالی و نیسز      .(0 ص ،0931 خزائی،

هدف خود از دریافت اعتبار صادق بوده، بانک ه  در خصوص انوا  اطالعات محصولی و عمسومی  
 خود صداقت داشته باشد.  

 مفهسوم  تیس رعا بسه  موظسف  قرارداد نیطرف صراحتبه یحقوق یهانظام از یاریبس در امروزه
 یکشسورها  بسه  منحصسر  قاعسده  نیا البته و هستند خود یکشورها نیقوان نص مطابق تینحسن
 بسه  تینحسن اصل تیرعا برای ایاسترال کشور یهادادگاه مثال یبرا. ستین نوشته حقوق یدارا

 یعسال  دادگساه  طسور نیهمس  و ندکنیم لیتحمرا  یعیوس تیولئمس یتجار یقراردادها یهاطرف
 Honest) صادقانه عملکرد عنوان با خود کشور یعرف حقوق دررا  یدیجد ۀفیوظ را یاخ که کانادا

Performance) 0است شناخته.  
قسراردادی اقتضسا دارد کسه    پسیش  ۀنیست در دور پذیرش اصل حسننیز ایران  یحقوقنظام در 

با افشای اطالعات مه ، زمینسه را بسرای انشسای قسرارداد بسا      خصوص بانک بهو  گیرندۀ تسهیالت
 رفتسار  و گفتسار  یمعنسا  به -تینحسن بانک اگر هرحالبهسال  فراه  آورند.  ۀآگاهی کامل و اراد

 441تا  491، ازجمله مطابق مواد بطالن یا فس  یاجرا ضمانت با حقوق د،باش نداشته -صادقانه
و قانون نیز در مواردی به حمایت از وی اقسدام   کندیم تیحما ندۀ تسهیالتگیر از ،قانون مدنی

 بتشسی  کردن بلوکه ،0930خرداد  01 مورخ 02001/30 که در بتشنامۀ شمارۀچنان نماید می
سپرده ممنو  اعالم شده و درصسورتی کسه بانسک خسالف آن عمسل       عنوانبه اعطایی تسهیالت از

اسستفاده از قسدرت پسایین    نیست عمسل کسرده و در پسی سسوء     ننماید، درواقق خالف ملزومات حس
 مفهسوم  نیا به صراحتبه یمدن قانون و فقه در هرچندزنی گیرندۀ تسهیالت بوده است. لذا چانه
 مفهسوم  نیهمس  انگریس ب  ،یتدل و تقلب از زیپره و صداقت به اشتاص یۀتوص کنیل ،نشده اشاره
 یاجرا ضمانت ت،ینحسن بر دیکأت یجاهب ما حقوق حقیقتدر. است رانیا حقوق در تینحسن
 .کندیم انیب ندارد، صادقانه گفتار و رفتار که یکس مورد در را تینسوء یعنی آن، ضد 

 

                                                           
1. Bhasin V Hrynew 2014 SCC 71 
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 نتیجه
در قراردادهای اعتبار بانکی، گیرندگان تسسهیالت بایسد آگساهی و اطالعسات نسسبت بسه اعتبسار و        

ز طریق وضق مقررات از سسوی مقسام نساظر یسا     کنند، داشته باشند که اتسهیالتی که دریافت می
وسیلۀ بانک در مراحسل متتلسف قسراردادی در چسارچو  آمسوزش و      ها بهگذار و اجرای آنقانون

شود. در نظام قانونی کشور با اینکه قوانین متعددی ازجمله قسانون حمایست از   مشاوره فراه  می
تسر  کننده و طرف ضعیفت از مصرفکنندگان یا قانون تجارت الکترونیکی به حمایحقوق مصرف
هسا در مراحسل   ای کسه نسسبت بسه آن   های غیرمنصفانهسبب رویه پردازند، باز ه  بهقراردادی می

شود، اوال  حقوق چنسدانی بسرای گیرنسدگان تسسهیالت بسانکی      متتلف قراردادی و قضایی روا می
هسای الزم و  نبود زیرسساخت  دلیل هاست، بهمتصور نیست و ثانیا  اندک حقوقی که متعلق به آن

 رانیس حقسوق ا شود. ها زایل مینیز عدم توانایی و آگاهی گیرندۀ تسهیالت برای اجرا و دفا  از آن
نشناخته و  تیرسماطالعات را به یافشا نیدکتر  یهمچون انگل ییکشورها یمانند نظام حقوق

 فیس تکل یضمانت اجرا و حتس  از یخال ،آن است نیمتتلف ازجمله بازار پول که بارزتر یهاحوزه
گیرندگان . لذا بر مبنای حمایت از گرداندیرا الزم م یمقررات نیاطالعات است که وضق چن ۀارائ

ویژه عقود الحساقی بسر ضسرورت ایسن     زنی و بهقدرت چانه وجود نابرابری  ،سو که از یکتسهیالت 
رای بانک بر مبنای رعایت و های حقوقی بولیتئشناسایی مس ،افزاید و از سوی دیگرحمایت می

دهنسد(  توان گفت عناصر آزادی قراردادی را شکل میاحترام به انتتا  آزادانه و آگاهانه )که می
والنه باید ئدهی یا ارائۀ اعتبار مسارائۀ واضح و شفاف اطالعات و نیز مشاوره، نوعی نظام وام برای

وظیفسۀ ارائسۀ    ،رد احتسرام واقسق شسده   شکل گیرد که مطابق آن تمام عناصر تعادل قراردادی مسو 
عنوان رکنی از شفافیت قراردادی برعهدۀ بانک قرار گیرد تسا از صسوری بسودن عقسود     اطالعات به

 اسالمی کاسته شود.
 
 و مآخذ منابع

 فارسی .0
کننسده از  حقوق مصرف» ،(0939اعظ  ) ،عاشورزادهمحدثه   ،یمقدس ی تق ،یساالر یمیابراه. 0

 ،یاقتصساد اسسالم   ۀدوسساالن  شیهما نیمش، ش«یرانملکرد آن در اقتصاد ااسالم و ع یدگاهد
 .09-14، ص 1 ۀدور

و  و یس مع یکساال  ۀدر قبسال ارائس   تیاز مسسؤول  یحقسوق  لیس تحل»(، 0912نصرا... ) ،یمیابراه. 2
 .00، ستن سمت، ش «کنندگاناز مصرف تیحما

 صسحت  شسرایط  تطبیقسی  ۀمطالعس » ،(0938) یعلس  ،هیس آل بو  عباس ،یمیکر  محمد ،یاکبر. 9
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 مطالعسات  ،«هندوسستان  و ایسران  حقسوق  المللی،بین تجاری دراسناد الکترونیکی قراردادهای
 .29-42، ص 01دورۀ  بلوچستان، و ستانیس دانشگاه قاره شبه

گر در یمهب یتننقش حسن یقیتطب ۀمطالع» ،(0934جواد ) ،انصاری، علی و عسکری دهنوی. 4
 .9، پژوهشنامۀ بیمه، ش «معاصر( یو نظام های حقوق یرانا)حقوق  یمهانعقاد عقد ب

 ۀدور در آن پیامسدهای  و نیست حسسن  اصسل » ،(0931) علسی  سسید  ،خزایی و علیرضا باریکلو،. 0
 ،یدادگسستر  یحقسوق  ۀمجل ،«فرانسه و انگلی  حقوق در تطبیقی ۀمطالع با قراردادی پیش
 .003-091، ص 91دورۀ 

، «یکننده در نظسام بسانک  از حقوق مصرف یتحما» ،(0930سعید ) ،باقری، محمود و رحمانی. 0
 پولی و بانکی بانک مرکزی. ۀتهران: پژوهشکد

از  یست قسانون حما  یقیتطب ۀکننده )مطالعمصرف یادینحقوق بن» ،(0930زاده، ابراهی  )تقی. 8
، «حد(سازمان ملل مت یاروپا و اصول راهنما یۀبا مقررات اتحاد یرانکنندگان احقوق مصرف

 .94-01، ص 0دورۀ حقوق اقتصادی،  ۀدانشنام

 پسژوهش  ۀفصلنام ،«مذاکرات در تینحسن ۀمحدودکنند نقش» ،(0930) یمرتض پور،یحاج. 1
 .10-011، ص 4دورۀ  ،یخصوص حقوق

 یفیست شسرکت و ک  یریتیمسد  یۀسسرما » ،(0930سسپیده )  ،سادات آگساه  حسینی، سید علی و. 3
 .84-18، ص 0دورۀ بداری و حسابرسی، ، تحقیقات حسا«اطالعات یافشا

رویکرد فقه امامیه به عسدالت معاوضسی و تسأثیر    » ،(0939محمد ) ،راعی، مسعود و موالییان. 01
 .090-000، ص 00دورۀ  ،ی، حقوق اسالم«آن بر عقود الحاقی

اطالعسات در معسامالت    ۀتعهد به ارائس  یمبان» ،(0930محسن ) ،یالهپیک، حسن و شم ره. 00
 .093-084، ص 20دورۀ حقوق اقتصادی،  ۀدانشنام ۀ، دوفصلنام«سهام

 حقسسوق ،«قسسرارداد یاجسسرا در متعهدلسسه یهمکسسار بسسه تعهسسد» ،(0931)  یابسسراه ان،یشسسعار. 02
 .013-098، ص 1دورۀ  ،یخصوص

و  یالمللیناستاندارد )نمونه( در تجارت ب ینقش قراردادها» ،(0981شیروی، عبدالحسین ). 09
ص . 2 دورۀ، مجتمق آموزش عسالی قس ،   «یدر حقوق داخل یالحاق یقراردادها آن با یسۀمقا
80-00. 

 ی تعسو  یاحق استرداد  یاعطا یاقتصاد یلتحل» ،(0913زهرا )آقاجانی، صادقی، محسن و . 04
 .213-221، ص 41دورۀ ، مطالعات حقوق خصوصی، «یرانکننده در اسال  به مصرف یکاال

اطالعسات بسه    ۀو قلمسرو تعهسد بسه ارائس     یمبسان »، (0930یوسف )ابراهیمی، ی، جواد و صالح. 00
 .0، ش 0دورۀ ، دانش حقوق مدنی، «کننده کاالمصرف

، «شسروط ناعادالنسه قسرارداد    یقمصساد » ،(0930حسسین ) محمدبیاتی، زاده، مسعود و ضیغ . 00

http://ensani.ir/fa/article/author/21590
http://ensani.ir/fa/article/author/21590
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 .80-39، ص 4دورۀ حقوق خصوصی عدالت،  ۀنامپژوهش ۀدوفصلنام

اطالعسات بسه    ۀقلمسرو تعهسد بسه ارائس    »، (0934فریده )نژاد، محمد و رحی عیسایی تفرشی، . 08
-023، ص 03دورۀ های حقوق تطبیقسی،  ، پژوهش«ی و انگل یرانکننده در حقوق امصرف
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