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مقدمه مرتجم

نظام بانکی و به طور خاص تنظیم فعالیت بانک ها به خاطر تاثیری که می تواند 
بر رفاه مردم یک جامعه و نیز بر نظام مالی یک کشور داشته باشد از حساسیت 
و اهمیت بسیاری برخوردار است. در عصر کنونی بخش مهمی از مدیریت مالی 
تقریبا همه اشخاص به بانک ها مربوط می شود که همین امر باعث بروز مسائل 
مختلف حقوقی و اقتصادی شــده که ضرورت توجه به روابط طرفین از منظر 
عدالت را نیز برجســته می نماید، چنانچه برخالف گذشته دیگر صرفا موضوع 
حمایــت از بنگاه ها برای رونق اقتصادی مطرح نیســت و نقش مصرف کننده 
به عنوان رکن بازاری در نظام اقتصادی یک کشــور نیز به رسمیت شناخته شده 
است. در صورتی که مصرف کننده نتواند نقش خود را در بازار به درستی ایفاء 
نماید، و در واقع از حقوق خود در تعامل با بانک آگاهی نداشــته و نیز قدرت 
اعمال و اجرای این حقوق را نیز در اختیار نداشــته باشــد، اثرات مخربی هم 
برای خود وی و هم برای بانک ها و نیز نظام مالی به طور کلی به خاطر احتمال 
بروز ریســک سیستمیک در پی خواهد داشت. به عبارتی در نظام بانکی عوامل 
متعــددی رابطه بین مصرف کننده و بانــک را دچار عدم تعادل قابل توجهی به 
نفــع بانک و به ضرر مصرف کننده می کنند. بدین معنی که چنین روابطی دیگر 
بر اساس مشــارکت طرفین برای انعقاد یک قرارداد صورت نمی گیرد، چرا که 
بانک با توجه به تجربــه، تخصص و اطالعات مالی که در اختیار دارد، قدرت 
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معامالتی و به طور کلی وضعیت برتر و مناســب تری نســبت به مصرف کننده 
داشــته که به او اجازه می دهد شــرایط قراردادی خــود را در یک چهارچوب 
انعطــاف ناپذیر به مصرف کننده ارائه کند و مصرف کننده نیز بدون اینکه امکان 
مذاکره پیرامون شروط مزبور را داشته باشد، تنها می تواند با پذیرش تمام شرایط 
قراردادی از پیش تهیه شده توسط بانک، آنرا امضا کند یا اینکه به بانک دیگری 
مراجعه نماید که البته بی فایده است، چون چنین وضعیتی نسبت به تمام بانک ها 
در ارتباط با مصرف کننده صادق اســت. البته حقوق قراردادهای ســنتی کشور 
چنین قراردادی را بر اســاس اصل آزادی قراردادی صحیح می داند، ولی با این 
حال نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که به خاطر اســتفاده و به کارگیری 
برخی عقود اسالمی در نظام بانکی کشور که در واقع به بازار پول تعلق ندارند 
و بحث ســود و زیان را مطرح می کنند که به بازار سرمایه مربوط است، بحث 
عدالت در این تعامالت خدشه دار شــده که نیازمند رســیدگی و توجه بیشتری 
از ســوی قانون گذار و نیز مقام های نظارتی می باشــد. در کشورهای مختلف 
اروپایی، آمریکا و حتی بســیاری از کشورهای آســیایی و افریقایی نیز بحث 
حمایت از مصرف کننده در نظام بانکی سال هاست که مورد توجه حقوق دانان و 
قانون گذاران این کشورها قرار گرفته است و نهادهای مختلفی نیز در این راستا 
تاســیس و هر یک مسئولیت هایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه بر عهده 

گرفته اند که زیر نظر مقام نظارتی فعالیت می کنند. 
خصوصا مراجعی که به عنوان ســازوکاری برای رســیدگی به شــکایات 
مصرف کننده طراحی شــده اند تا مشکالتی که در اقامه دعوی از طریق مراجع 
قضایی پیش روی مصرف کننده قرار دارد را کاهش دهند. اما متاسفانه قانون گذار 
کشــور ما علی رغم اهمیت موضوع هیچ توجهی بدان نکرده است، غیر از چند 
مــورد معدود که آن هم به طور اتفاقی بــه بحث حمایت مصرف کننده در نظام 
بانکی نیز مربوط می شوند یا اگر هم مقصود قانون گذار حمایت مصرف کننده در 
مقابل بانک بوده است، به درستی تنظیم نشده اند و حتی تاثیر مخالف نیز دارند 
)همچون موضوع فرم های متحدالشکل قراردادی موضوع ماده 23 قانون بهبود 
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مستمر محیط کسب وکار(، لذا ضرورت توجه به موضوع را برجسته تر می نماید. 
نویسنده در این کتاب موضوع حمایت مصرف کننده را در نظام بانکی کشور 
انگلستان مورد بررســی قرار داده است. همین طور در این کتاب سعی کرده تا 
ابعاد مختلف این تعامالت از یک ســو و تاثیری که از سوی دیگر مقام نظارتی 
و قانون گذار می توانند به واســطه وضع مقررات و تنظیــم فعالیت بانک ها بر 
برقــراری تعادل در تعامالت مزبور بگذارند را، در نظام مالی این کشــور مورد 
بررسی قرار دهد. البته از مسئولیت های مصرف کننده با توجه به وظایفی که در 
بازار مالی بر عهده دارد و بحث خطر اخالقی نیز غافل نشده و آنها را نیز مورد 
بررســی قرار داده است. به هرحال، انگلستان از جمله کشورهای متقدم در این 
زمینه محسوب می شود که قوانین و نهادهای مختلفی را برای تنظیم فعالیت های 
بانکی در جهت حمایت از منافع مصرف کننده تدوین و تاسیس نموده است و 

لذا تجارب ارزشمندی در این خصوص دارد که می توان از آنها بهره برد.
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فصل 1

بانک ها، مرصف کنندگان و مقررات

    مقدمه

هدف این کتاب بررسی نقش حقوق در وضع مقررات و تنظیم فعالیت بانک ها 
به منظور حمایت از منافع مصرف کنندگان است. از آنجا که اکثر خانوارها با بانک ها 
در ارتباط هستند و دسترسی به خدمات بانکی برای مشارکت مناسب در اجتماع، 
به طور فزاینده ای ضرورت پیدا کرده است این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار 
است. می توان گفت که بانکداری واجد یک ویژگی »خاص« است؛ امری که آن را 
از سایر خدمات متمایز می نماید. از دیدگاه اقتصادی، علت این امر می تواند ماهیت 
»بانکداری با نگهداری بخشی ذخایر«1 باشد. با توجه به اینکه بانک ها نقدینگی کافی 
برای ایفای تعهدات خود در سررســید در اختیار ندارند، این امکان وجود دارد که 
به ســرعت با مشکل نقدینگی مواجه شوند و این امر نیز به نوبه خود می تواند به 

1- Fractional Reserve Banking
اشــاره دارد به رويــه اي در بانکداري تجاري که در آن بانک ها تمامي ســپرده هاي ديداري را که دريافت 
مي نمايند به صورت نقد نگهداري نمي نمايند و بخشي از آن را وام مي دهند. اين عمل بر مبناي اين فرض 
انجام مي گيرد که مشترياني که سپرده هاي ديداري در بانک ها دارند همگي به يک باره براي دريافت وجوه 
خود به بانک مراجعه نمي نمايند و بنابراين بانک مي تواند با نگه داشتن بخشي از اين وجوه و وام دادن بقيه 

آنها تعهدات خود را در قبال اين مشتريان ايفا نمايد. م.
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سرعت منجر به ورشکستگی شود.1 در صورتی که اعتماد عمومی به بازار بانکی باال 
باشد، ورشکستگی یک بانک برای سایر بانک ها و سایر اشخاص مشکل چندانی 
ایجاد نخواهد کرد. اما زمانی که اعتماد به بانک ها کاهش می یابد، احتمال شکست و 
درماندگی بانک ها افزایش می یابد. این امر ممکن است آثار گسترده ای داشته باشد 
و حتی ادامه فعالیت بنگاه هایی که به خوبی اداره می شوند و به نحو مناسبی منابع و 
سرمایه های خود را نگهداری می نمایند را نیز با مشکل مواجه نماید. در واقع آنچه 
در این حالت برای بانک ها مشکل ساز می گردد ضعیف بودن بانک ها نیست، بلکه 
این طرز تفکر برخی سپرده گذاران است که فکر می کنند برخی دیگر سپرده گذاران 
این تصور را دارند که امکان سقوط و فروپاشی بانک وجود داد.2 بر اساس دیدگاه 
اقتصادی، بانک ها به عنوان بخشی از صنعت خدمات مالی نیز متمایز می باشند چرا 
کــه در آنها نابرابری جدی اطالعات میان عرضه کننده و مصرف کننده وجود دارد. 
همان طور که در ادامه به طور مختصر اشاره خواهیم کرد، این عوامل که می توان آنها 
را به عنوان نمونه های »کاســتی بازار« توصیف نمود، می توانند توجیهی برای وضع 

مقرراتی باشند که در این کتاب به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
از ســوی دیگر بانک هــا و بانکــداری را می تــوان به خاطــر انتظارات 
مصرف کنندگان متمایز دانســت. می توان ادعا کرد که روابط مصرف کنندگان با 
بانک ها مبتنی بر درجه ای از اعتماد اســت که در رابطه مصرف کننده و بسیاری 
دیگر از عرضه کنندگان وجود چنین اعتمادی بعید است. این امر می تواند نتایج 
متعددی داشته باشد. نخست اینکه مصرف کنندگان ممکن است انتظارات زیادی 
از نحوه رفتار بانک ها با خودشان داشته باشند و زمانی که این انتظارات برآورده 
نشــوند، می تواند آثار زیانباری برای مصرف کننده به همراه داشــته باشد. دوم 
اینکه همین انتظارات، توجیه کننده وضع اســتانداردهای باالیی بر رفتار بانک ها 

1- مراجعه شود به: 
C Goodhart, The Central Bank and the Financial System (Basingstoke, MacMillan, 
1995) ch 17.
2- C Ford and J Kay, ‘Why Regulate Financial Services?’ in F Oditah (ed), The Future 
of the Global Securities Market (Oxford, Clarendon Press, 1996) 145 at 147.


