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الزامات حقوقی اصالح قراردادهای بانکی در راستای تحقق عدالت
حجت مبیّن
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چکیده
نظام بانکی یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشور به شمار میرود که اگر وظایف خود را به خوبی ایفا نماید ،میتواند نقش
چشمگیری در توزیع عدالت در جامعه داشته باشد .بند  23سند تدابیر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،بر «تحقق عدالت در
ساختار قانونی نظام بانکی» تأکید نموده و برای دستیابی به این مهم ،راهکارهایی چون ایجاد انضباط پولی ،رهایی از ربای
قرضی ،تولید عادالنه خلق پول بانکی و بهرهمندسازی عادالنه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی را پیشنهاد می نماید .از آنجا
که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ،بخش عمده فعالیتهای شبکه بانکی در کشور در ارتباط با مردم ،در بخش تجهیز
و تخصیص منابع پولی ،در قالب قراردادهای بانکی صورت می پذیرد ،نقش این قراردادها در تحقق عدالت در نظام بانکی بسیار
مهم و اساسی است .نتایج بررسیهای مقاله حاضر نشان می دهد که وجود شروط یکجانبه و غیرمنصفانه در قراردادهای بانکی،
از قبیل عدم مشارکت بانک در زیان حاصل از قرارداد  ،تملیک مجانی سود مورد انتظار از سوی تسهیالت گیرندگان به بانک،
تضمین یکجانبه سود به نفع بانک و  ...از جمله مهمترین چالشهایی است که عدالت معاوضی (قراردادی ) را در قراردادهای
بانکی مخدوش نموده و شبهه «أکل مال بباطل» را نیز در این قراردادها تقویت می نماید .امری که با بسیاری از اصول حقوقی
و موازین شرعی در تضاد آشکار است .از این رو ضروری است که با اصالح مقررات بانکی ،وجود چنین شروطی در قراردادها
محدود شده و بانک مرکزی با اعمال نظارت جدی در تنظیم قراردادها ،مانع درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی شود.
واژههای کلیدی :قراردادهای بانکی ،بانکداری اسالمی ،عدالت معاوضی ،شروط غیرمنصفانه

 .1مقدمه
در سالهای اخیر ،به دنبال تشدید تحریمهای اقتصادی و محدودیت های کسب و کار داخلی و بین المللی برای تجار
و تولید کنندگان ایرانی ،مشکالت اقتصادی به عنوان یکی از معضالت مهم جامعه ،خودنمایی نموده و توجه بسیاری
از سیاستمداران و سیاستگذاران کشور را به خود جلب نموده است .این مشکالت سبب شده تا راهبردهای مهم
اقتصادی همانند «اقتصاد مقاومتی» « ،حمایت از تولید ملی» « ،توسعه اشتغال» و  ...به عنوان راهبردها و سیاستهای
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران ،در اسناد مختلف باالدستی مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله میتوان به سند
چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران ،سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی،
قوانین برنامه توسعه و  ...اشاره نمود.
با توجه به همین اهمیت و ضرورت ،بخش های مختلفی از اسناد الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نیز به موضوعات
اقتصادی اختصاص یافته است؛ بر اساس افق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،ایران تا سال  1444بایستی به یکی از
ده اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شود .در مبانی جهان شناختی سند الگوی پیشرفت بر این نکته تأکید شده است که
« خداوند جهان مادی در خدمت انسان که امانتدار و آبادکننده آن است ،قرار داده که در صورت ب هره برداری کارآمد
و عادالنه ،تأمین کننده نیازهای او است ».لذا اجرای عدالت یکی از اصول اساسی در مباحث اقتصادی است که به
عنوان یکی از ارزش های تشکیل دهنده حیات طیبه ،در آرمان های الگوی پیشرفت نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته
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است .در بسیاری از بندهای سند تدابیر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نیز موضوعات اقتصادی به صورت مستقیم و یا
غیرمستقیم مورد توجه قرار گرفته که از آن جمله میتوان به بندهای ذیل اشاره نمود:
 ) 20التزام به رعایت اصول و قواعد اسالمی در غایت و ساختار تصمیمات ،سیاستگذاریها و نهادسازیهای
اقتصادی و مالی.
 ) 22تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه های کسب و کار
با تأکید بر اصالح قوانین ،مقررات و رویه های اجرایی کشور.
 ) 23تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی ،رهایی از ربای قرضی ،توزیع عادالنه خلق
پول بانکی و بهرهمندسازی عادالنه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی.
 )26مصون سازی و تقویت فرآیندها ،سیاست ها ،تصمیمات و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانه های سیاسی –
اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برونزا .و ...
آنچه از این تدابیر استنباط می شود ،لزوم توجه جدی به اصالح قوانین و مقررات در حوزه های اقتصادی و به ویژه
نظام بانکی ،در راستای تسهیل فضای کسب و کار ،تقویت اقتصاد دانش بنیان ،تحقق عدالت ،انضباط پولی ،رعایت
موازین شرعی و اسالمی و به ویژه مقاوم سازی اقتصاد است .نظام بانکی یکی از مهم ترین عرصههای اقتصادی در هر
کشور محسوب می شود ،به گونه ای که اگر این نظام بتواند نقش خود را به نحو مطلوبی در نظام اقتصادی ایفا نماید،
تأثیرات مثبت آن در جهت حمایت از تولید ملی ،ایجاد اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی ،محسوس و ملموس خواهد
بود .از این رو در بند ( )23سند تدابیر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت « ،تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی»،
به عنوان یکی از تدابیر مهم اقتصادی ،مورد توجه قرار گرفته است؛ هر چند که در این بند برای دستیابی به این
مهم ،راهکارهایی نظیر انضباط پولی ،رهایی از ربای قرضی ،توزیع عادالنه خلق پول بانکی و بهرهمند سازی عادالنه
آحاد مردم جامعه از خدمات پولی ،مورد توجه قرار گرفته ،لیکن یکی از موضوعات قابل توجه در این راستا ،رعایت
عدالت در تنظیم قراردادهای بانکی است؛ قراردادهای بانکی ،ابزار ارتباطی نظام بانکی با اشخاص (صاحبان سرمایه و
دریافت کنندگان تسهیالت) است ،لذا موضوع عادالنه بودن این قراردادها ،از اهمیت بسزائی برخوردار است.
بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ،قالب قراردادهای بانکی بر اساس عقود اسالمی ،به گونهای طرحی شده که
اگر این قراردادها در عمل به درستی مورد استفاده قرار گیرد ،دچار شبهه ربوی بودن نمیباشد؛ لیکن باید توجه
داشت که تنها اصلی که در تنظیم قراردادهای بانکی بایستی مورد توجه قرار گیرد ،اصل «ربوی نبودن» این قراردادها
نیست .در حال حاضر شروط مختلفی در قراردادهای بانکی وجود دارد که هر چند این قراردادها را به قراردادهای
ربوی تبدیل نمیکند ،ولی بعضاً شبهات و مشکالتی را در نظام بانکی و روابط اقتصادی بانک با اشخاص ایجاد می -
نماید که یکی از این شبهات موضوع ناعادالنه و غیرمنصفانه بودن قراردادهای بانکی است که در تعابیر فقهی از آن به
« أکل مال بباطل» یاد میشود.
در این مقاله برآنیم تا با روش توصیفی و تحلیلی ،به این پرسش ها پاسخ دهیم که آیا شروط مندرج در قراردادهای
بانکی عادالنه و منصفانه است؟ اگر منصفانه نیست ،چه ضمانت اجرایی در نظام حقوقی ایران و سایر نظامهای
حقوقی ،برای مقابله با آن پیش بینی شده است؟ و نهایتاً اینکه چه راهکارها و پیشنهادات اجرایی برای مقابله با
شروط ناعادالنه در ساختار قراردادهای بانکی می توان ارائه نمود؟
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 .2چارچوب نظری
به منظور بررسی چارچوب نظری موضوع ،در نخستین گام بایستی مفهوم عدالت و جایگاه آن در انعقاد قراردادها را
مورد بررسی قرار داد .از آنجا که در نظام های حقوقی ،اصل آزادی قراردادی پذیرفته شده است ،تقابل این اصل با
اصل عدالت و ممنوعیت درج شروط غیرمنصفانه ،از جمله مواردی است که بایستی به عنوان مبانی نظری بحث ،مورد
توجه قرار گیرد.
 .1- 2جایگاه عدالت در حقوق قراردادها
عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود ،آن را می شناخته و برای تحقق آن تالش نموده است .عدالت رابطه
تنگاتنگی با حقوق دارد ،به گونه ای که به اعتقاد برخی مکاتب حقوقی ،مبنای اصلی حقوق عدالت است( .کاتوزیان،
 )19 :1392فیلسوفان بسیاری از جمله ارسطو و افالطون به تبین مفهوم عدالت پرداختهاند .از نظر افالطون اگر هر
چیزی در جای شایسته خود قرار گیرد ،عدالت محقق میگردد( .کاتوزیان ) 65 :1392 ،به اعتقاد ارسطو ،عدالت در
معنی عام به معنی اعتدال در کارها و شامل تمام فضائل (میانهروی) است .و عدالت به معنی خاص ،برابر داشتن و
فضیلتی است که به موجب آن ،باید به هر کس آنچه را که حق اوست ،داد( .کاتوزیان)65 :1392 ،
ارسطو عدالت را به عدالت اصالحی و توزیعی تقسیم مینماید .عدالت اصالحی در مسئولیت مدنی ،خسارت زیاندیده
را به رفتار زیانبار وارد کننده زیان وابسته میکند و درصدد برقراری عدالت صوری و برابری قبلی بین طرفین است.
(بادینی )83 :1384 ،در حقوق قراردادها ،عدالت اصالحی خود را در قالب عدالت معاوضی نشان میدهد .در عدالت
معاوضی تأکید بر تعادل عوضین در معامله است؛ به عبارت دیگر ،عدالت معاوضی میکوشد تا نتیجه معامله بین دو
طرف عادالنه باشد و هر شخصی معادل آنچه که میدهد ،چیزی به دست بیاورد؛ بر اساس این دیدگاه ،هر آنچه این
عدالت معاوضی را مخدوش نماید ،قابل پذیرش نیست .گروسیوس معتقد است در خود معاوضه و موضوع اصلی
قرارداد باید تعادل وجود داشته با شد؛ اگرچه خود او معتقد بود ،پذیرش دعاوی مبتنی بر عدم تعادل پس از قرارداد،
منجر به منازعات بیشماری می شود که در تصمیم گیری در مورد آنها مشکل است( .قنواتی)136 :1389 ،
در مقابل عدالت معاوضی ،عدالت توزیعی قرار دارد .به نظر ارسطو مهمترین کارکرد دولت ،داشتن قدر ت تصمیم
گیری در این زمینه است که مشخص نماید ،چه چیزی به نفع عموم است (عدالت توزیعی) و در روابط افراد با
یکدیگر چه چیزی عادالنه است( .عدالت اصالحی)( .ارسطو )393- 395 :1381 ،عدالت معاوضی در عقیده ارسطو
عدالتی است که در معامالت وجود دارد و عدالت توزیعی در تقسی م مشاغل و مزایا بین افراد لحاظ میگردد( .خندانی
و خاکباز )70 :1392 ،از نظر آکویناس که یکی از پیروان مکتب ارسطو تلقی می شود ،عدالت توزیعی در ارتباط با
چیزی است که انسان به عنوان جزئی از کل (جامعه سیاسی) مستحق آن است ،در حالی که عدالت اصالحی حاکم
بر رابطه جز ئی (فردی) با جزئی دیگر (فردی دیگر) است( .بادینی )89 :1384 ،عدالت توزیعی وظیفه دولت در
تقسیم ثروت میان افراد جامعه را بر عهده دارد و معیار آن تناسب است نه تساوی؛ زیرا در هر جامعه ،مقام و موقعیت
و جایگاه افراد یکسان نبوده و توزیع منابع بایستی متناسب با این عوامل صورت پذیرد( .صانعی دره بیدی:1381 ،
 )96- 97این نکته نیز الزم به ذکر است که هر چند در قراردادها برابری شکلی حقوق طرفین ،برای دستیابی به
عدالت ضرورت دارد ،لیکن نتیجه و ماحصل قرارداد نیز اهمیت دارد و بایستی از دیدگاه عدالت ماهوی ،نتیجه قرارداد
مطابق با عدالت و انصاف باشد( .شیخ موحد.)42 :1385 ،
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بنابراین در تدوین قراردادها به عنوان یکی از ابزارهای مهم حقوقی ،بایستی هم عدالت معاوضی و هم عدالت توزیعی
مورد توجه قرار گیرد .یعنی قواعد حاکم بر قراردادها باید به گونهای تنظیم شود که از یک سو عدالت معاوضی در
روابط طرفین قرارداد ،برقرار گردد و برای هر آنچه که این عدالت را بر هم میزند ،ضمانت اجرای مناسبی پیش بینی
شود؛ و از سوی دیگر ،بر اساس نظریه عدالت توزیعی در سه مرحله توزیع برابر امکانات اولیه ،توزیع متناسب با
استحقاق افراد در درآمد بوجود آمده و بازتوزیع دارایی ها به منظور ایجاد توازن اجتماعی (قلیچ،)161 :1389 ،
قراردادها باید بتوانند ،عدالت را در جامعه برقرار نمایند .لذا می توان گفت که توجه به مفهوم عدالت در تنظیم قواعد
حاکم بر قراردادها از اهمیت باالیی برخوردار است .این اهمیت در خصوص قراردادهایی همچون قراردادهای بانکی،
به دلیل حجم گسترده استفاده از آنها و همچنین اثرگذاری در فعالیت های مختلف اقتصادی ،اهمیتی دوچندان می -
یابد.
 .2- 2تقابل اصل آزادی قراردادی و لزوم رعایت عدالت در قراردادها
یکی از اصول اساسی حاکم بر انعقاد قراردادها ،اصل آزادی قراردادی است که از نتایج اصل حاکمیت اراده می -
باشد( .راعی و موالییان )140 :1393 ،بر اساس این اصل ،چون اراده اشخاص به خودی خود ،محترم و دارای اثر
حقوقی است ،لذا نفوذ عقد نیز نیازی به تصریح قانونگذار ندارد و اشخاص آزادند تا چنانکه می خواهند ،هم پیمان
شوند( .کاتوزیان ،1380 ،ج )145 :1علیرغم وجود این آزادی قراردادی ،باید توجه داشت که طرفین قرارداد نمی -
توانند هر چیزی را که خواستند در قرارداد پیش بینی نمایند .به عبارت دیگر در قوانین و مقررات مختلف،
محدودیت هایی برای اصل حاکمیت اراده پیش بین ی شده است .به اعتقاد حقوقدانان ،بر پایه رعایت اخالق حسنه و
رفتار منصفانه و نظم عمومی و دیگر مصالح جامعه ،قراردادهای ناشی از اکراه ،تدلیس ،تقلب ،غبن ،ربا و مانند آن
الزام آور تلقی نشده است( .قنواتی )136 :1389 ،لذا معموالً حقوقدانان ،محدودیتهای اصل آزادی قراردادی را در
قالب سه عنوان قانون ،نظم عمومی و اخالق حسنه طبقه بندی می نمایند( .کاتوزیان ،1380 ،ج)148 :1
یکی از محدودیتهای حاکم بر اصل آزادی قراردادی ،بر هم خوردن عدالت قراردادی (عدالت معاوضی) است که می -
تواند در قالب محدودیت های ناشی از قانون ،نظم عمومی و یا حتی اخالق حسنه تحلیل شود؛ از یک سو میتوان
گفت که بر هم خوردن عدالت قراردادی خالف نظم عمومی و اخالق حسنه است و از سوی دیگر ،قانونگذار در
بسیاری از موارد ،برای برقراری و حفظ عدالت قراردادی ،مقررات مختلفی را پیش بینی نموده است .پیش بینی
قواعدی همچون لزوم برابری و تقابل عوضین در عقود معاوضی ،خیاراتی نظیر خیار غبن ،عیب و تدلیس ،مقابله با
شروط غیرمنصفانه ،قاعده تلف مبیع قبل از قبض (خندانی و خاکباز )71 :1392 ،و  ...از جمله همین مقررات است.
بنابراین هر چند که اشخاص در انعقاد قرارداد آزادند ،لیکن این آزادی قراردادی ،بدون ضابطه و حدو حصر هم نیست
و نمی توان به استناد آزادی قراردادی و حاکمیت اراده ،هر نوع توافقی را معتبر و واجد آثار حقوقی دانست.
البته باید توجه داشت که مفهوم عدالت قراردادی در قالب های مختلف قراردادی متفاوت است .به عنوان مثال در عقد
بیع ،برابری ارزش عوضین شرط است و در صورتی که بین عوضین اختالف ارزش وجود داشته باشد ،قانونگذار برای
طرف مقابل حق فسخ (خیار غبن) قائل شده است؛ حتی در صورتی که یکی از عوضین بسیار اندک و یا در حد صفر
باشد ،ضمانت اجرای قرارداد بطالن خواهد بود؛ لذا فقها بیع بالثمن را باطل میدانند .ولی در عقد صلح یا هبه حتی
اگر معوض باشند ،برابری و تقابل عوضین شرط نیست و اگر عوضی هم پیش بینی شده باشد ،می تواند بسیار اندک و
در حد صفر باشد( .صلح محاباتی) بر همین اساس آکویناس در بحث از عدالت در قراردادها ،اقدام به طبقه بندی و
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قراردادها نموده و اعمال عدالت معاوضی در هر یک از این دسته ها را تابع ضوابط خاصی میداند( .قنواتی:1389 ،
)137
بنابراین در تحلیل جایگاه عدالت در قراردادها ،پیش از هر چیز بایستی به ماهیت قرارداد و هدف طرفین از انعقاد
قرارداد نیز توجه نمود .با توجه به موضوع این مقاله ،بحث قراردادها ی بانکی و انواع آن در بند بعد ،مورد بررسی و
تحلیل قرار میگیرد.
 .3مفهوم و انواع قراردادهای بانکی
نقش بانک در اقتصاد ،یک نقش واسطه گری در تأمین سرمایه است و ابزار بانک برای انجام این کار ،انعقاد
قراردادهای بانکی می باشد .در حقیقت قراردادهای بانکی قالب حقوقی ارتباط بانک با مشتریان را تعریف نموده و
حقوق و تکالیف ایشان را معین مینماید .به طور کلی میتوان قراردادهای بانکی را چنین تعریف نمود :قراردادهایی
هستند که بین بانک و یا مؤسسات مالی و اعتباری از یک سو و اشخاص حقیقی و یا حقوقی (مشتریان بانک) از
سوی دیگ ر ،به منظور تجهیز و یا تخصیص منابع پولی بانک و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ،منعقد
میگردد.
به طور کلی قراردادهایی که در نظام بانکی مورد استفاده قرار میگیرند ،در دو دسته قابل تقسیمبندی هستند .بانک
به عنوان یک نهاد واسطه در اقتصاد ،سعی دارد تا من ابع پولی را از صاحبان سرمایه در اختیار گرفته (تجهیز منابع
پولی) و آن را در اختیار متقاضیان سرمایه قرار دهد( .تخصیص منابع پولی)
 .1- 3قراردادهای تجهیز منابع پولی
قراردادهای تجهیز منابع ،قراردادهایی هستند که بانکها برای سپرده گذاری و جذب سپرده با مشتریان خود منعقد
مینمایند( .السان )108 :1391 ،در نظام های بانکی ربوی و متعارف در دنیا ،عموماً در تجهیز منابع از عقد قرض
استفاده می شود .در حقیقت ،مشتری وجوه مورد نظر خود را به بانک قرض میدهند و بانک نیز با توجه به مدتی که
این وجوه نزد بانک می ماند و سایر شرایط ،مبلغی را به عنوان بهره در سررسیدهای معین به مشتری پرداخت
میکند( .سلطانی )105 :1390 ،از دیدگاه فقه اسالمی ،مبلغ اضافهای که بر این اساس به سپردهگذار پرداخت
میگردد ،مسلماً ربا محسوب شده و حرام است .بنابراین در نظام بانکداری اسالمی ،نمی توان برای جذب سپردههایی
که سود به آن تعلق میگیرد ،از قالب عقد قرض استفاده نمود.
بر اساس ماده ( ) 3قانون عملیات بانکی بدون ربا که در ذیل فصل دوم این قانون با عنوان تجهیز منابع پولی قرار
گرفته است ،بانکها می توانند تحت عناوین سپرده قرض الحسنه جاری  2و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدتدار
از مشتریان خود سپرده اخذ نمایند( .سلطانی )106 :1390 ،بر اساس موازین شرعی در قراردادهای قرض الحسنه،
امکان پرداخت زیاده وجود ندارد و هر نوع زیادهای که از سوی بانک به سپردگذار پرداخت گردد ،ربا محسوب
میشود( .السان )109 :1391 ،لذا در سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز ،امکان پرداخت سود به سپرده
2

 .برخی حقوقدانان معتقدند که ماهیت حساب قرض الحسنه جاری را نمی توان عقد قرض الحسنه دانست؛ بلکه این نوع سپرده را باید به عنوان عقدی

خاص در نظر گرفت که معادلی برای آن در قانون مدنی پیش بینی نشده است( .السان ) 110 :1391 ،برخی دیگر نیز معتقدند سپرده قرض الحسنه
جاری  ،هم تابع عقد قرض است و هم تابع ماده ( ) 10قانون مدنی است ؛ یعنی نمی توان در تعیین ماهیت آن فقط به عقد قرض اکتفا کرد (سلطانی،
.)126 :1390
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گذاران وجود ندارد .به همین سبب است که بر خالف بانکداری ربوی ،در بانکداری اسالمی برای جذب سرمایه ،الزم
است که از قراردادهای دیگری نیز استفاده شود.
به موجب تبصره همین ماده ،بانک در به کار گیری سپرده های سرمایه گذاری مدتدار وکیل مشتریان میباشد و
می تواند آنها را در امور مشارکت ،مضاربه ،اجاره به شرط تملیک ،معامالت اقساطی و  ...به کار گیرد .در حقیقت در
این نوع سپرده ها بانک به عنوان وکیل سپردهگذاران ،وجوه سپرده را مورد استفاده قرار داده و سود حاصله که به
تناسب مدت و مبالغ سپرده سرمایه گذاری محاسبه میگردد و پس از کسر سهم بانک به عنوان حق الوکاله ،به
سپرده گذار پرداخت میگردد .البته استفاده از عقد وکالت برای تبیین ماهیت حقوقی این دسته از سپردههای بانکی،
مورد انتقاد حقوقدانان واقع شده است( .سلطانی149- 150 :1390 ،؛ السان)114- 115 :1391 ،
البته بانک ها عالوه بر استفاده از قالب وکالت ،از عقد مضاربه نیز در تجهیز منابع پولی ،استفاده مینمایند و برخی
حقوقدانات معتقدند ،عقد مضاربه ماهیت سپرده های سرمایه گذاری مدتدار را به نحو بهتری تبیین مینماید.
(سلطانی )154 :1390 ،ع قد مضاربه معموالً در قراردادهای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار (سه ماهه ،شش ماهه،
یک ساله) مورد استفاده قرار می گیرد؛ در این حالت صاحب سرمایه نقش مالک و بانک نقش عامل را دارد .سود
حاصل از مضاربه نیز بر اساس توافق فیمابین بین مالک و عامل به درصد معین تقسیم میشود.
در حقیقت نظام بانکداری اسالمی ،پرداخت سود (بهره) به قراردادهای قرض الحسنه به دلیل ربوی بودن آن امکان
ندارد ،ولی بانک می تواند با استفاده از قراردادهای دیگری چون وکالت و مضاربه ،به صاحب سپرده سود پرداخت
نماید.
 .2- 3قراردادهای تخصیص منابع پولی
بانک به عنوان واسطه تأمین سرمایه بین صاحبان سپرده و متقاضیان تسهیالت عمل میکند؛ در نتیجه پس از تجهیز
منابع پولی ،این منابع را بایستی در اختیار متقاضیان تسهیالت قرار دهد .در نظا م بانکداری متعارف (ربوی) در بخش
تخصیص منابع نیز عمدتاً بانک ها از قرارداد قرض با بهره استفاده مینمایند( .السان )116 :1391 ،در حقیقت در این
نظام بانکداری ،بانک ها ضرورتی نمی بینند که وارد قراردادهای دارای مخاطره و ریسک مشارکت شوند ،بلکه ترجیح
میدهند ،مبلغ معینی را به متقاضی پرداخت نمایند و در سررسید معین و یا به اقساط ،اصل مبلغ وام به همراه بهره
آن را از وی دریافت نمایند.
چنانکه بیان شد ،در نظام بانکداری اسالمی ،این امر به دلیل ربوی بودن امکان پذیر نیست .لذا در این بخش نیز
بانک ها از قراردادهای مختلفی استفاده مینمایند( .سلطانی )167 :1390 ،بر اساس فصل سوم قانون عملیات بانکی
بدون ربا و آئین نامه اجرایی آن ،به طور کلی ،قراردادهایی که بانک ها در مقام تخصیص منابع برای اعطای تسهیالت
از آنها استفاده میکنند در قالب سه دسته قابل تقسیم بندی هستند( :السان117 :1391 ،؛ سلطانی)167 :1390 ،
 - 1قرارداد قرض الحسنه :قرارداد قرض الحسنه تنها قراردادی است که صرفاً به منظور وام دادن در نظام
بانکداری اسالمی مورد استفاده قرار میگیرد .در این نوع قرارداد ،بانک حق دریافت سود یا بهره را ندارد و هر نوع
زیاده که بیش از اصل دین دریافت شود ،حکم ربا را خواهد داشت؛ بانک بنا بر فتاوی فقها تنها می تواند ،درصد کمی
را به عنوان کارمزد ،در حدی که هزینه های بانک را تأمین نماید ،از متقاضی دریافت نماید.
 - 2عقود مشارکتی :در این عقود ،بانک با متقاضی تسهیالت مشارکت می نماید و در نهایت در سود حاصله نیز
به درصد معین با وی شریک میشود .به موجب ماده ( ) 7قانون عملیات بانکی بدون ربا ،بانکها می توانند به منظور
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ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش فعالیتهای بخش های مختلف بازرگانی و خدماتی ،قسمتی از سرمایه و یا منابع
مورد نیاز این بخش ها را به صورت مشارکت تأمین نمایند .در قراردادهای مشارکتی ،تنها نسبت سود بانک و متقاضی
تسهیالت ،در قرارداد مشخص می شود و میزان سود بستگی به نتیجهای دارد که در قرارداد مشارکت حاصل میشود.
قراردادهایی مانند مضاربه ،مشارکت مدنی ،مشارکت حقوقی ،مزارعه و مساقات از جمله قراردادهای مشارکتی هستند
که در نظام بانکداری بدون ربا مورد استفاده قرار میگیرد.
 - 3عقود مبادلهای :این عقود بر خالف عقود مشارکتی ،مبتنی بر مشارکت در سود و زیان نمیباشند ،بلکه
بانک از طریق این عقود که عمدتاً مبتنی بر نظام فروش کاال یا خدمات و یا خرید دین می باشد ،با متقاضی وارد
معامله میشود .بر اساس آئین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (اعطای تسهیالت) ،قراردادهایی
چون فروش اقساطی (نسیه) جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ،فروش اقساطی وسایل تولید ،ماشین
آالت ،وسایل حمل و نقل ،ک االهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات ،فروش اقساطی مسکن ،سلف ،خرید
دین ،جعاله ،اجاره به شرط تملیک ،مرابحه و استصناع از جمله قراردادهای مبادلهای هستند که در نظام بانکداری
بدون ربا مورد استفاده قرار میگیرند.
 .4مفهوم شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بانکی و وضعیت حقوقی آن
به منظور بررسی شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بانکی ،ضروری است ،در ابتدا مفهوم و معیار شناسایی این شروط
بررسی شود .همچنین الزم است ،به اختصار برخورد نظام های حقوقی ،با شروط غیرمنصفانه نیز مورد بررسی قرار
گیرد تا در نهایت بتوان برای مقابله با شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بانکی ،راهکارهایی را پیشنهاد داد.
 .1- 4مفهوم شروط غیرمنصفانه در قراردادها و معیارهای آن
از شرط غیرمنصفانه در قراردادها ،تعاریف مختلفی ارائه شده است( .ضیغم زاده و بیاتی )77- 78 :1396 ،رویه قضایی
دادگاه های کامن ال ،معموالً شرط غیرمنصفانه را بر اساس معیار نوعی چنین تعریف میکند :شرطی که شخص عادی
عاقل آن را نمی پذیرد و یا اینکه متضمن چنان بی عدالتی بزرگی است که اشخص با انصاف آن را نمیپذیرند( .قنواتی،
 )141- 142 :1389همچنین گفته شده است که شرط غیرمنصفانه شرطی است که مسئولیتهای طرفین قرارداد را
تا محدوده نقض تعادل شروط قرارداد پیش میبرد )Fayyad, 2012: 203( .سند «دستورالعمل شروط غیرمنصفانه در
قراردادهای مصرف» ،به عنوان یک سند راهبردی در اتحادیه اروپا ،شروط غیرمنصفانه را چنین تعریف کرده است:
شرط قراردادی که به طور خاص مورد مذاکره قرار نگرفته است و موجب عدم تعادل فاحش میان حقوق و تعهدات
طرفین به ضرر مصرفکننده گردد و برخالف حسن نیت باشد ،غیرمنصفانه تلقی میگردد( .افتتاحی)24 :1396 ،
با عنایت به تعاریف مختلفی که از شروط غیرمنصفانه در قراردادها ،ارائه شده است ،برای تشخیص این دسته از
شروط بایستی به معیارهایی توجه نمود که در ادامه به مهم ترین معیارهایی که برای تشخیص شروط غیرمنصفانه
ارائه شده است ،اشاره خواهیم نمود:
بر اساس فلسفه ارسطو و آکویناس ،ماهیت یک عمل با توجه به هدفش تعریف می شود .به همین جهت انواع مختلف
قراردادها نیز با توجه به هدفشان تعریف می شوند .در هر قراردادی برای رسیدن به هدف قرارداد ،برخی شروط
مناسب و برخی نامناسبند  .به عقیده آکویناس ،تنها پس از تعریف هدف قرارداد است که می توان تصمیم گرفت،
شرطی عادالنه و یا ناعادالنه است( .قنواتی )137- 138 :1389 ،همین دیدگاه از سوی برخی حقوقدانان چنین بیان
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شده است که شروط قرارداد بایستی به شکل منصفانه و شفاف ارائه شوند و به گونهای نباشند که انتظارات معقول
مصرفکننده را با شکست مواجه کنند.

(& Whittaker, 2000: 207

 )Zimmermannبر اساس این معیار ،در قراردادهای

بانکی برای تبیین شروط ناعادالنه بایستی به هدف قراردادها نگریست .چنانکه بیان شد ،بر اساس مقرراتی که در
قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی شده ،ماهیت قراردادهای بانکی بر اساس عقود اسالمی ،چون جعاله ،فروش
اقساطی ،اجاره به شرط تملیک ،مشارکت مدنی ،مضاربه و  ...تبیین شده است .از سوی دیگر هدف بسیاری از دریافت
کنندگان تسهیالت ،صرفاً دریافت مبلغی از بانک ،به عنوان وام و یا تأمین مالی فعالیت های اقتصادی ایشان است.
سپردهگذاران نیز صرفاً برای دریافت سود ،اقدام به افتتاح انواع حساب های سپرده در بانکها مینمایند .اینک سؤال
این است که هدف قراردادهای بانکی چگونه تعیین میشود؟ و برای تعیین هدف این نوع قراردادها ،کدامیک را باید
مالک نظر قرار داد؟
از لحاظ شرعی و قانونی برای اینکه قراردادهای بانکی را صحیح بدانیم ،بایستی این دو هدف را با هم جمع نمود.
یعنی روابط دریافت کننده تسهیالت یا سپردهگذار با بانک ،با یستی بر اساس قالب های عقود اسالمی تعریف شود؛ در
حقیقت تأمین مالی برای متقاضیان تسهیالت و دریافت سود برای سپرده گذاران ،در صورتی که در چارچوب و با
رعایت شرایط عقود منعقده با بانک محقق گردد صحیح است و اال با اشکال قانونی و شرعی مواجه خواهد بود .بر
اساس این تحلیل ،قرارداد مشارکت مدنی که در سیستم بانکی مورد استفاده قرار میگیرد ،از یک سو با توجه به قصد
مشترک طرفین به صورت کامل منطبق با قرارداد مشارکت در حقوق مدنی نیست و از سوی دیگر با توجه به قالب
قرارداد ،نمی توان آن را به عنوان اعطای وام تلقی و شرایط قرارداد مشارکت را در آن نادیده گرفت .این قرارداد،
مشارکت مدنی است که برای تأمین مالی یک فعالیت اقتصادی ،منعقد شده است .این تحلیل می تواند ما را در
تشخیص شروط ناعادالنه و غیرمنصفانه در قراردادهای بانکی یاری دهد .نتیجه اینکه در هر یک از انواع قراردادهای
بانکی ،شروط ی که بر خالف ماهیت عقد باشند را بایستی شروط غیرمنصفانه دانست .مثالً در عقود مشارکتی،
شروطی که بر خالف مقتضای مشارکت محسوب شوند ،به نوعی غیرمنصفانه هستند؛ و یا در عقود مبادلهای شروطی
که تعادل و توازن قراردادی را بر هم بزند ،غیرمنصفانه شناخته میشوند.
از جم له دیگر معیارهای مهمی که در تشخیص غیرمنصفانه بودن شروط مورد استفاده قرار میگیرد« ،مورد مذاکره
قرار نگرفتن شرط» است .هر گاه در یک قرارداد ،شرط یا شروطی از سوی طرفین مورد مذاکره قرار نگیرد ،میتواند
امارهای بر غیرمنصفانه بودن این شروط تلقی شود( .افتتاحی ) 60- 61 :1396 ،شروط مندرج در قراردادهای بانکی،
عمدتاً در زمره شروطی قرار میگیرند که هرگز از سوی طرفین مورد مذاکره قرار نمیگیرد .هیچ گاه بین مشتری
بانک و کارمندان یا رئیس شعبه در خصوص شرایط مندرج در قرارداد تبادل نظر نمی شود و چه بسیار افرادی که
حتی یک بار ه م این شروط را نمی خوانند و بدون مطالعه آن را امضاء مینمایند .اگر قرارداد و شروط آن در معرض
مذاکره قرار نگیرند ،امکان بیشتری وجود دارد که شروطی در قرارداد درج شود که شدیداً تعادل قرارداد را بر هم
بزند .زیرا در بسیاری از موارد ،مشتری بانک دارای موقعیت ضعیفی است و اگر شروط به وی ارائه نشوند قادر به
تأثیرگذاری و آگاهی از آنها نخواهد بود (افتتاحی.)62 :1396 ،
یکی دیگر از معیارهای تشخیص شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی کامن ال ،عدم توازن و تعادل بین عوضین در
کنار عدم آگاهی یکی از طرفین قرارداد و خبره بودن طرف دیگر است( .قنواتی )140 :1389 ،بر همین اساس می -
توان گفت که شروطی که سبب عدم تعادل فاحش ،در حقوق و تعهدات طرفین می شود ،در زمره شروط غیرمنصفانه
قرار میگیرد( .افتتاحی )73 :1396 ،این معیار مبتنی بر اعمال عدالت معاوضی در قراردادهاست؛ چه اینکه بر اساس
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نظریه عدالت مع اوضی ،رعایت برابری در حقوق قراردادی طرفین عقد معاوضی ،اقتضای این دارد که حقوق طرفین
قرارداد مانند دو کفه ترازو با هم برابری نماید و هر گاه این تعادل مخدوش گردد ،نظریه عدالت معاوضی اقتضا دارد
که به وسیله اصول معتبر حقوقی همانند ایجاد خیار غین یا گرفتن تفاوت قیمت (ارش) جبران گردد( .خندانی و
خاکباز )71 :1392 ،در انعقاد قراردادهای بانکی ،از آنجا که بسیاری از مشتریان بانک اطالعات حقوقی چندانی ندارند
و در مقابل ،بانک با استفاده از مشاوره بهترین وکال و مشاوران حقوقی خود ،متن قرارداد را تنظیم نموده است ،تا
حدود زیادی زمینه برای درج شروط غیرمنصفانه از سوی بانک فراهم است( .راعی و موالییان )159 :1393 ،چه
اینکه شروط مندرج در قراردادهای بانکی ،چنانکه خواهیم دید ،عمدتاً به صورت یک طرفه و به نفع بانک در قرارداد
درج میگردد.
از دیگر معیارهای احراز غیرمنصفانه بودن شروط ،قدرت معامالتی نابرابر در زمان انعقاد قرارداد است؛ چه اینکه در
چنین شرایطی ،طرفی که از موقعیت برتری برخوردار است ،قادر خواهد بود تا شروط غیرمنصفانهای را که شدیداً به
نفع وی و ضرر طرف مقابل باشد ،در قرارداد بگنجاند( .افتتاحی )65 :1396 ،دارا بودن منابع و تشکیالت گسترده
(ساردویی نسب و کاظمپور )46 :1390 ،که در خصوص بانک ها وجود دارد ،از جمله مواردی است که سبب ایجاد
قدرت معامالتی نابرابر بین طرفین می شود و بانک را در موقعیت برتری قرار میدهد.
در کنار همه معیارهای فوق ،فقدان آزادی انتخاب (افتتاحی )77 :1396 ،برای یک طرف قرارداد سبب میشود که
طرف دیگر بتواند شروط غیرمنصفانه را در قرارداد بگنجاند .در نظام بانکی نیز با عنایت به رفتار مشابه همه بانکها و
اینکه شروط قراردادی پیش بینی شده از سوی همه بانک ها ،تقریباً مشابه یکدیگر می باشد ،عمالً امکان انتخابی برای
مشتریان و م تقاضیان تسهیالت وجود ندارد و این اشخاص ،به نوعی مجبورند که به شروط تعیین شده از سوی بانک -
ها تن در دهند.
 .2- 4وضعیت حقوقی شروط غیرمنصفانه در قراردادها
در برخی نظام های حقوقی ،ناعادالنه بودن و یک طرفه بودن قرارداد یا شرط یا شروطی از آن در زمان انعقاد ،به
دادگاه اختیار می دهد که از تنفیذ قرارداد خودداری نموده و یا با تنفیذ آن ،شرط یا شروط ناعادالنه را بالاثر کند.
(قنواتی )136 :1389 ،البته در این خصوص بایستی به شروط قائل به تفکیک شد :در برخی موارد ،بالاثر نمودن
شرط غیرمنصفانه سبب بازگشت تعادل به قرارداد میشود؛ در این صورت ،شرط غیرمنصفانه از قرارداد حذف شده و
سایر مفاد قرارداد ،معتبر باقی می ماند؛ ولی در برخی موارد ،غیرمنصفانه بودن شرط به کل قرارداد تسری مییابد که
در این صورت ،حذف شرط مذکور نیز تعادل را به قرارداد باز نمیگرداند .در این فرض ،چارهای جز بطالن و غیرقابل
اجرا شدن کل قرارداد ،وجود ندارد( .افتتاحی)125- 126 :1396 ،
در نظام حقوقی آمریکا بر اساس تفسیری که از بند  1ماده  302- 2قانون متحدالشکل تجاری این کشور ،ارائه شده
است ،الزام خوانده به اجرای قرارداد ،در شرایطی که عدم توازن معامالتی شدید وجود داشته باشد ،تحمیل
غیرمتعارف و افراطی محسوب شده و دادگاه می تواند از اجرای آن جلوگیری نماید( .قنواتی)141 :1389 ،
راهکارهای یاد شده در حقوق ایران ،قابل پذیرش نیست .در نظام حقوقی ایران ،دادگاه نمی تواند به صرف غیرمنصفانه
بودن شرطی ،آن را بالاثر نماید ،مگر اینکه بتوان غیرمنصفانه بودن شرط را سبب نامشروع شدن آن دانست که دست
در همه موارد مصداق ندارد و یا اینکه شرط به گونهای باشد که خالف مقتضای ذات عقد تلقی شود که در این
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صورت ،عقد را نیز باطل میکند .لذا به نظر میرسد که در حقوق ایران و به ویژه در جهت مقابله با شروط
غیرمنصفانه مندرج در قراردادهای بانکی ،بایستی راهکارهای دیگری اندیشید.
 .5تحلیل شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بانکی
قانون عملیات بانکی بدون ربا به گونهای تدوین شده است که اگر بانک ها مقررات این قانون را به درستی اجرا نمایند،
واقعاً شبهه ربوی بودن در عملکرد بانک ها وجود نخواهد داشت .لیکن از بدو تصویب این قانون ،بانکها برای حفظ
منافع خود ،به تدریج شروطی را در قراردادهای بانکی پیش بینی نمودند که بتوانند به کمک آنها ،بیش از پیش
منافع و سود خود را تضمین نمایند .شروطی که شاید در نگاه اولیه مغایرتی ب ا موازین شرعی و قانونی نداشته باشد،
لیکن در یک نگاه کلی ،قراردادهای بانکی را از هدف و مبنای اولیه خود دور ساخته است.
بررسی نمونه قراردادهای بانکی ،حکایت از این دارد که برخی از این شروط ،به شدت عدالت قراردادی را مخدوش
مینماید که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1- 5عدم مشارکت در زیان
یکی از مهم ترین شروطی که با ادبیات کم و بیش مشابه در تمام قراردادهای مشارکتی منعقده فیمابین بانکها با
متقاضیان تسهیالت وجود دارد ،شرط عدم مشارکت بانک در زیان است .همان گونه که از عنوان مشارکت پیداست،
عقل و منطق و همچنین اصول کلی حاکم بر قراردادهای مشارکتی ،ایجاب میکند که طرفین مشارکت یعنی بانک و
مشتری در سود و زیان با یکدیگر شریک باشند .ولی در قراردادهای مشارکتی در سیستم بانکی ،آنچه مورد عمل قرار
میگیرد ،این است که بانک ها با درج شروط قراردادی ،عمالً حاضر به مشارکت در زیان نیستند .به عنوان نمونه در
ماده  21قرارداد مشارکت مدنی یکی از بانک ها چنین مقرر شده است:
« چنانچه بر اثر اقدامات شریک (اعم از اینکه مرتکب تعدی و تفریط شده باشد یا نشده
باشد) تمام یا قسمتی از مال الشرکه که تلف و یا ناقص شود یا به هر دلیلی خسارتی
متوجه اصل سرمایه شود ،شریک نسبت به آن مسئول بوده و بایستی معادل آن را به بانک
پرداخت نماید؛ تشخیص تخلف شریک در این مورد با بانک بوده و شریک به نحو غیر قابل
رجوع به بانک اختیار داد ،زیان های موضوع این ماده را راساً از هر گونه اموال وی و یا
وجوه موجود در حساب مشترک و سا یر حساب های وی برداشت نماید و حق هر گونه
ایراد و اعتراضی را از خود سلب نمود .صرف اظهار بانک در مورد میزان نقصان و یا
خسارت وارده بر اصل سرمایه معتبر بوده و شریک حق هر گونه ایراد و اعتراض را از خود
سلب و ساقط نمود».
بر اساس این شرط ،مسئولیت بسیار سنگینی برا ی طرف قرارداد پیش بینی شده است و آن اینکه در خصوص مال
الشرکه ،دریافت کننده تسهیالت ،به صورت مطلق ضامن تلقی شده است؛ چه اینکه به موجب این شرط ،حتی اگر
مال به واسطه قوه قاهره نیز تلف شود ،دریافت کننده تسهیالت در مقابل بانک ضامن می باشد .چنین شرطی که
مشتری را نسبت به مال الشرکه ،در حکم غاصب قرار میدهد ،می تواند از مصادیق شروط غیرمنصفانه به شمار آید.
چه اینکه به اعتقاد حقوقدانان شرطی که حقوق زیادی را از مشتری سلب نموده و یا حقوق او را شدیداً محدود نماید
بدون آنکه چنین محدودیت یا معافیتی برای طرف مقابل وجود داشته باشد ،می تواند غیرعادالنه شناخته شود.
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بر اساس معیارهای تشخیص شروط منصفانه نیز باید توجه داشت که از یک سو این شرط ،هیچ گونه ما بازائی برای
دریافت کننده تسهیالت نداشته و تعادل قراردادی را بر هم میزند .از سوی دیگر این شرط هیچ گاه از سوی مشتری
مورد مذا کره قرار نگرفته و مشتری ملزم به پذیرش آن است و عمالً حق انتخاب دیگری هم ندارد ،مگر اینکه از
دریافت تسهیالت به صورت کامل منصرف شود .عالوه بر این ،باید توجه داشت که چنین شرطی با هدف طرفین از
قرارداد و ماهیت قرارداد مشارکت ناسازگار است .چه اینکه در قرارداد مش ارکت ،بانک مال الشرکه را جهت انجام
فعالیت موضوع قرارداد در اختیار مشتری قرار میدهد که طبق اصول حقوقی و شرعی ،مشتری امین محسوب می -
شود و تحمیل چنین مسئولیت سنگینی بر وی ،خالف انصاف و عدالت است .در حقیقت در چنین موردی ،بانک از
موقعیت برتر قراردادی خود ،برای تحمیل شرط به مشتری استفاده نموده است.
 .2- 5تملیک مجانی سود مورد انتظار
با توجه به مفاد ایشرط عدم مشارکت بانک در زیان که در بند قبل مورد بررسی قرار گرفت ،چنین استنباط میشود
که بانکها با استفاده از شروط مندرج در قراردادها ،عمالً از زیر بار مشارکت واقعی با مشتری شانه خالی نموده و نه
تنها در زیان خود را شریک نمیدانند ،بلکه حتی سودی تضمین شده در قرارداد برای خود در نظر میگیرند .لذا
حتی اگر مشارکت صورت گرفته با بانک ،با زیان هم همراه باشد ،مشتری باید از اموال خود ،سود مورد انتظار را به
بانک تملیک نماید .آنچه موجب می شود تا ایراد بیشتری بر عملکرد بانک ها در عدم مشارکت در زیان وارد آید،
تضمین اصل و سود سرمایه از سوی بانک ها در قبال سپردهگذاران است؛ بانک زمانی که برای مشتریان خود
تسهیالت مالی فراهم میآورد ،اگرچه طبق قرارداد می باید در سود و زیان آن شریک باشد ،ولی عمالً تنها به دریافت
سود مشخصی بسنده میکند و دیگر در زیان آن دخالتی ندارد .توجیه بانک نیز بر این اساس استوار است که سهم
سود بانک نزد مشتری بیمه می شود تا به این ترتیب زیانی متوجه بانک نشود.
هر چند که از نظر حقوقی و شرعی ،ظاهراً به این شرط ایرادی وارد نیست و با توجه به اصل حاکمیت اراده و توافق
بین اشخاص ،باید این شروط را معتبر شناخت ،لیکن از یک سو این شروط با توجه به معیارهای ارائه شده به عنوان
شروط غیرمنصفانه شناخته می شوند و از سوی دیگر وجود آنها در قراردادهای مشارکت ،قرارداد را از مفهوم مشارکت
تهی ساخته و آن را به عنوانی بی مسمی تبدیل می سازد .در نتیجه بعید نیست که از حیث حقوقی بتوان گفت که
این شروط ،شرطی نامشروع و باطل و یا حتی خالف مقتضای عقد شرکت محسوب میشود؛ که در فرض اخیر بر
اساس ماده  233قانون مدنی ،نتیجه چنین استداللی بطالن شرط و عقد میباشد( .مبین)8 :1397 ،
 .3- 5وجه التزامهای سنگین
پیش بینی وجه التزام های سنگین و یک طرفه از دیگر شروطی محسوب می شود که در قراردادهای بانکی وجود دارد
و می توان آن را در زمره شروط غیرمنصفانه قرار داد .به عنوان ماده  7قرارداد مشارکت در ساخت مسکن یکی از
بانکها مقرر میدارد،
« شریک قبول و تعهد نمود چنانچه به دالئل مذکور در ماده  6و یا به هر دلیل دیگر ،بانک
قرارداد مشارکت را فسخ نماید ،عالوه بر استرداد سهم الشرکه که معادل  30درصد سهم
الشرکه و مطالبات بانک نیز وجه التزام به منظور جبران خسارت بانک بر ذمه شریک تعلق
خواهد گرفت که باید به بانک بپردازد».
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همچنین تعیین وجه التزام های سنگین در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز از مصادیق شروط غیرمنصفانه در
قراردادهای بانک ی به شمار میآید .لذا برخی نویسندگان وجه التزام سنگین را به عنوان مصداقی از شروط
غیرمنصفانه به ویژه در قراردادهای بانکی دانستهاند.

(2028

)Almasi, 2016:

 .6نتیجه گیری و پیشنهادات
از آنچه بیان شد ،می توان دریافت که قراردادها به عنوان یکی از مرسوم ترین ابزارهای حقوقی موجود در جامعه ،نقش
بسیار مهمی در تأمین عدالت دارند .تحقق عدالت در روابط قراردادی مستلزم توجه به دو مفهوم عدالت معاوضی (در
روابط طرفین) و عدالت توزیعی (در سطح کل جامعه) است .به عبارتی قراردادی عادالنه محسوب می شود که عدالت
را در هر دو معنا به نحو مطلوبی محقق سازد.
در نظام بانکی با توجه به موقعیت برتر بانک در انعقاد قرارداد ،مورد مذاکره قرار نگرفتن شروط مندرج در قرارداد،
درج شروطی که صرفاً منافع بانک را تأمین نموده و برای طرف قرارداد هیچ گونه ما بازائی ندارد و به ویژه با عنایت به
اینکه مشتریان بانکها نیز چارهای جز پذیرش این شروط ندارند ،می توان نتیجه گیری نمود که بسیاری از شروط
مندرج در قراردادهای بانکی از جمله شرط عدم مشارکت در زیان ،تملیک مجانی و یا تضمین سود بانک و همچنین
وجه التزامهای سنگین که بعضاً با اهداف این قراردادها نیز مطابقتی ندارد ،در زمره شروط غیرمنصفانه به شمار می -
آیند  .در حقیقت این شروط عدالت قراردادی را مخدوش می نمایند و آثار منفی نیز بر نظام اقتصادی کشور دارند.
با توجه به اینکه در نظام حقوقی ما ضمانت اجرای مشخصی برای مقابله با شروط غیرمنصفانه پیش بینی نشده است،
تنها راه چ اره برای مقابله با این شروط ،جلوگیری از تنظیم و درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی است .از این
رو به صورت مشخص می توان پیشنهادات ذیل را در راستای تحقق عدالت در قراردادهای بانکی ارائه نمود:
 )1بانک مرکزی در راستای انجام وظیفه نظارتی خود بر بانکها و مؤسسات مال ی و اعتباری ،با تأسیس کمیته
و مرجعی متشکل از حقوقدانان ،فقها و اقتصاددانان ،وظیفه بررسی قراردادهای نمونه تخصیص و تجهیز
منابع را بر عهده گیرد .به گونهای که کلیه بانک ها مکلف باشند ،صرفاً پس از تأئید مرجع مزبور ،قراردادهای
نمونه خود را مورد استفاده قرار دهند.
 )2در بررسی و نظارت بر قراردادهای بانکی اصول حقوقی همچون «منع اکل مال بباطل»« ،عادالنه بودن
شروط قراردادی»« ،مقابله با شروط تحمیلی و یک طرفه» و  ...به دقت مورد توجه قرار گیرد.
 )3ضمانت اجرای درج شروط ناعادالنه در سیستم بانکی در قوانین بانکی و یا به صورت عام ،مشخص شود تا
محاکم بتوانند به استناد این مقررات ،به شروط غیرمنصفانه ترتیب اثر ندهند.
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