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 سسات مالی غیرمجازؤتحلیل اقتصادي معامالت م

 *ی امنابئجواد یدا
 74/78/7991: تاریخ پذیرش                    69/6/7991: تاریخ دریافت

 چکیده

منطبیق بیا    صیحیح و  عمیکرد تمامی کشورها، مهمتری  عوامل رسیدن به ای  اهدال در یکی از
بیه   مالی ازجمیه تخصیص اعتبارهای خیود  های تعیینی نهادهای حاکمیتی و سیاست مقررات و

بخیش تولییدی    فعاالن اقتصادی در تا باشد می ها بانک سسات مالی وؤنهادهای تولیدی توسط م
د اینی مکفی به تسهیالت اعطایی برطرل نم طریق دسترسی سریع و به منابع مالی را از خود نیاز

 لکی  از  .اسیت آن افیزایش اشیتغال    تبع به اقتصادی و رشد، اقتصاد اثرات مهم آن در که یکی از
 برخیی میوارد   در تحت نظارت نهادهای حیاکمیتی نباشیند   ،سسات مالیؤچنانچه م طرل دیلر

رعایت ای  الزامات قیانونی ازجمییه مییزان     از با منافع مالی خود، ها جهت تعارب ای  سیاست به
 مییزان سیود   قایییان و گذاران، نوع قراردادهای تسهیالت اعطایی به مت پرداختی به سسرده سود

منیابع  ، بیشیتر  جهت کسب سیود  به موارد برخی از حتی در و ورزند استنکال می متعیق به آنها،
سیبب   همچنیی  بیه   .کنند اقتصادی هدایت می حتی مضر و دهای ییرمول  سمت بخش به را خود

روزه امی  نداشیته و  را گیذاران خیود   هیای سیسرده   پول ی استردادیحتی توانا عدم مدیریت صحیح،
قراردادهیای   .شیود  نظام مالی میی  بحران در به ایجاد که منجر هستیم نیزشاهد چنی  حوادثی 

دارای شرایط قانونی  عمومی قراردادها بوده و تابع قواعد، عنوان یک قرارداد وهیه اول به بانکی در
نهیا  مواردی امتیازات خاصی بیرای آ  در هستند که حتی قانونلذار اصول حاکم مختص به خود و

لحاظ عیدم رعاییت شیرایط صیحت معیامالت       هتوجه به فقدان مجوز قانونی ب با .قائل شده است
قراردادهای  اهییت الزم برای انعقاد سساتی صالحیت وؤبود که چنی  م توان قائل به ای  نظر می

ابطیال   بیار  زییان  آثار رقابتی و بازار به ایجاد نیاز حقوق اقتصادی و منظر لک  از، ندارند بانکی را
 .باشد صحت می ،حکم قراردادهای تسهیالتی چنی  معامالتی،

سرمایه، تخصیص منابع، تحیییل اقتصیادی، سیاسیت     اعتباری، سسات مالی وؤم :کلیدي واژگان
 .پولی
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 مقدمه

آن  کیه امیروزه کمبیود   اسیت  جوامیع مطیرح    عوامل تولیید در  عنوان یکی از به ،سرمایه

هیای گونیاگون    بخیش  تیری  مشیکل در   عمیده  کشورهای درحیال توسیعه   خصوص در به

ارکیان   از هیای میالی،   عنوان واسطه ها به بانک سسات مالی وؤم .رود می شمار اقتصادی به

تخصییص بهینیه    و تجهییز  ةکه وظیفشوند  میمحسوف  کشور اقتصادی هر مهم ساختار

 اشتغال و تولید، برای توسعه ثرؤم ابزارهای الزم و بنابرای  از .برعهده دارند منابع مالی را

راسیتای تحقیق    در و باشد رقابتی می و یک سیستم مالی کارآمد وجود کشور هر اقتصاد

 آوری سیرمایه و  میزان جمیع  سسات تخصصی مالی افزایش وؤم ای  هدل بایستی تعداد

دسترسی متقضیان سرمایه به  هزینه گردش پول و تا بدهای مالی آنها گسترش یا گردش

رشید   های تجاری، گذاری سرمایه رشد تخصیص بهینه منابع و با .ابدکاهش یمنابع مالی 

؛ شید  سیطح جامعیه فیراهم خواهید     درنتیجه رفاه اجتماعی در شده و تر اقتصادی سریع

هیای اقتصیادی    بنلیاه  سیایر  سسیات ماننید  ؤدارد که ای  م ای  واقعیت وجودکه هرچند 

بنیابرای  نظیارت نداشیت      .دباشین  میی  بیازار  در دنبال حداکثرسازی منافع مالی خیود  به

هیای میالی    تبع آن عدم رعایت مقررات نظارتی توسط ای  واسیطه  به ربط و نهادهای ذی

 .کالن جامعه داشته باشد اقتصاد باری بر زیان آثار تواند می

 اعتباري موسسات مالی و کارکرد تعریف و. 9

سیازمان و   فروشیند و  کیه روی آن چیزهیایی میی   اسیت  معنیای مییزی    بانک در لغت به

، 7911، دهخیدا ) کننید  ستد میی  و پول مردم است و بدان داد ةدستلاهی که محل ذخیر

ی صیندلی  امعنی  بیه  6«بینچ »ییا   7«بانکو»از کیمه ایتالیایی  «بانک» ةکیم(. 4989، ص0ج

 بانیک، » :توان ای  تعری، را از بانیک ارائیه کیرد کیه     اما در مجموع می .گرفته شده است

آوری و تجهییز وجیوه میازاد اشیخاص و تخصییص و       که به جمعای تجاری است  سسهؤم

های کیی اعتباری و اقتصیادی کیالن کشیور اقیدام و      آن در جهت سیاست ةمصرل بهین

ها و انجیام سیایر خیدمات بیانکی را در چیارچوف       همچنی  موجبات تسهیل در پرداخت

زییرا   ؛شیود  نمیالبته تعری، فوق شامل بانک مرکزی  .«سازد قوانی  و مقررات فراهم می

                                                                                                                             
1. Banco. 

2. Banch. 
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نظیارت بیر حسی  اجیرای      ةوظیفی  بر نشیر اسیکناا و ییرف سیکه،     بانک مذکور عالوه

 (.791ص ،7916 خاوری،)های پولی و بانکی را برعهده دارد سیاست

کاال میان مردم شروع  ةهنلامی که خرید، فروش و مبادل مسیحها قبل از میالد  سال

چیی ، لیزوم وجیود سیسیتم بانکیداری را      مانند یونان، روم، بابل و  ییشد مردم کشورها

هیای اولییه تشیکیل و سیسیتم ابتیدایی بانکیداری        و به ای  ترتیب بانک نداحساا کرد

بانکداری به عمییات بانکی شامل افتتاح انواع حسیاف، پرداخیت سیود بیه     . اندازی شد راه

بیه   هیای متفیاوت   چک، دادن وام با بهیره  مدت، صدور دسته های بیندمدت و کوتاه سسرده

بانکداری در محییی   اصوالً. گردد های تجاری و ییره اطالق می مشتریان، صدور اعتبارنامه

وجود اسم بانک در یک محل تحیت عنیوان   ة واسط چراکه به ؛گیرد نام بانک صورت می به

 (.61، ص7906ریایی، )گردد ای مالی موجب اعتماد مشتریان می سسهؤم

ة توان به دو دسیت  ثر هستند که آنها را میؤم بازارهای مالیة عوامل متعددی بر توسع

بیاز بیودن اقتصیاد،    ة اعتبیارات، درجی  ة مانند رشد اقتصادی، بیم)عوامل اقتصادی ة عمد

ماننید عوامیل نهیادی ازجمییه     )اقتصیادی  و عوامیل ییر ...(  سازی حساف سیرمایه و آزاد

...( ی و اجتماعی، حقوق مالکیت، ویعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسة ویعیت سرمای

نظام مالی از طریق فراهم آوردن امکیان نییل   . (766، ص7996صمدی، )بندی کرد تقسیم

تواند  های معامالتی، می کاهش هزینهة وسیی بهینه به« گذاری سرمایه -انداز پس»ة به برنام

سیسیتم میالی متشیکل از    . (4، ص7906کاشیانی،   فقهی)تحقق ای  امر را مساعدت نماید

باشید کیه    سسات و نهادهای مالی و بازارهای مالی میی ؤستم پولی، مگذاران، سی سیاست

های قانونی، مقرراتی و حقوقی خود، تصویر کامیی از ساختار میالی را   همراه زیرساخت به

آوری وجوه و منابع میالی   اصیی ای  سیستم، ساماندهی و جمع ةوظیف. دهند تشکیل می

و انتقال کارای آن بیه متقایییان وجیوه     نحوی کارآمد کنندگان وجوه به در اختیار عریه

حال اگیر انتقیال ایی  وجیوه     . های سودمند و پر بازده برخوردار هستند است که از پروژه

گذاری و بنابرای   می  مالی و سرمایهأصورت کارا در سیستم مالی انجام نشود، فرآیند ت به

 .(61، ص7906کاشانی،  فقهی)رشد اقتصادی با اخالل مواجه خواهد شد

 توسیعه اقتصیادی رابطیه مسیتقیم و     و رشید  های میالی و  واقعیت است که بی  نظام

سیرمایه نتوانسیته    توجه به اینکیه بیازار   نظام اقتصادی ایران با در .دارد تنلاتنلی وجود

سسات مالی ؤم ها و بانک، جذف منابع الزم را برآورده سازد انتظارات فعاالن اقتصادی در

 می  میالی متقایییان را  أتی  نقش اساسی در پول، لران اصیی بازارعنوان بازی اعتباری به و
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چیرخش صیحیح    مسیتقیمی بیر   ثیرأهای مالی آنها تی  جهت فعالیت بدی  و باشند دارا می

هیای   واسیطه ة گییری و توسیع   تری  عامل شکل طرفی مهم از .چرخ اقتصادی جامعه دارد

قابل توجه میردم   و ثرؤت ماعتماد عمومی به ای  نهادهاست که باعث مشارک وجود مالی،

وجود ای  اعتماد بوده است  ةواسط درواقع به. در فرآیندهای خدمات مالی آنها شده است

هیای فعییی    تیا بانیک   اهیای قیرون وسیط    های مالی، در طول تاریخ، از صیرال  که واسطه

آوری کرده و با اخذ سود بیشیتر   اندازکنندگان خود جمع اند وجوه مالی را از پس توانسته

هیای   فعالییت  سسیات وارد ؤبنابرای  چنانچیه ایی  م   .در اختیار متقاییان وام قرار دهند

ایی  نیوع    بیار  زییان  آثیار کیه  طبیعی اسیت   چهارچوف قانونی گردند خارج از نامناسب و

بیه نهادهیای پیولی ایی       بیکه اعتماد، شد مرتکب خواهد خود گیر تنها دام  ها نه فعالیت

توجه به فعالیت گسیترده   امروزه با .نماید مخدوش می نیز را ایران بازیلران اصیی اقتصاد

تحت عناوی  مختی، دیلری ثبت ولی درعمل مبادرت  سسات مالی ییرمجاز که بعضاًؤم

کمتر روزی اسیت کیه    و شود احساا می بیشتر ای  خطر، نماید به فعالیت بانکداری می

 آنهیا  نسیبت بیه عمیکیرد    ،یقانونلیذار و  ییقضیا  مسئولی  اجراییی،  گذار یا مردم سسرده

کیه حسیب    کنید  ای  مویوع زمانی حساسیت بیشتری پیدا میی  .اعترایی نداشته باشند

 سسیات در ؤدر نخستی  سال ساماندهی ایی  م اعالم معاون محترم نظارت بانک مرکزی 

ای  رقیم   هرچند ،درصد نقدینلی کشور در ای  مؤسسات ییرمجاز بوده 66، 7998سال

 از .باشید  رقم قابل توجهی می خود ةنوب لک  به ،د کاهش یافته استدرص 78اکنون به  هم

 قیرارداد  انعقیاد  ،پیولی  فعاالن بازار سایر سسات مانندؤای  م مدآمهمتری  در طرل دیلر

طرفی   ،بانکی قوانی  پولی و مطابق الزامات مندرج در و باشد تسهیالتی با متقاییان می

شرایط شکیی الزم ازجمیه نوع  و نحوه انعقاد انونی درگونه قراردادها بایستی الزامات ق ای 

بدیهی اسیت   .رعایت نمایند متعیقه را سود اعطای تسهیالت و رعایت اولویت در قرارداد،

 در یالیب میوارد صیرفاً    سسات ییرمجازی که درؤتخی، از ای  یروریات قانونی توسط م

اییی  ویییعیت  در .اسییتییرقابییل اجتنییاف  ،هسییتندسییودای کسییب منفعییت اقتصییادی 

میابی  نهادهیای    کننده روابط حقیوقی فیی   عنوان مسئول تنظیم عیم حقوق به، هنجار هناب

 گرفت  الزامیات قیانونی و   درنظر جانبه و یم  بررسی همه فعاالن اقتصادی، اقتصادی با

ایی    نسیبت بیه اعتبیار   بایید   ،اقتصادی جامعیه  عمومی قراردادها و قواعد اصول حاکم بر

 .نماید تی اعالم نظرتسهیال قرارداد
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 حقوق قراردادها منظر شرایط صحت معامالت از. 1

تخصییص   .گیردد  میی  جامعیه قراردادهیای متنیوعی منعقید     امروزه حسب نیازهای افراد

 مرابحیه،  جعالیه،  ای شامل عقید  مبادله طریق عقود از اعتبارات بانکی به متقاییان اصوالً

مشیارکتی   عقیود  شیرط تمیییک و   هه باجار استصناع، فروش اقساطی، دی ، خرید سی،،

صیورت   مسیاقات  مشارکت حقوقی و مزارعه، مضاربه، شامل قراردادهای مشارکت مدنی،

برنامیه پینجم    در دیی  را  خریید  استصناع و مرابحه، قانونلذار سه قراردادالبته  .گیرد می

اییافه   مشارکتی مندرج در قانون عمییات بانکداری بدون ربا ای و توسعه به عقود مبادله

عمیییات   قیانون نیامیده بیود امیا در     برنامه پنجم در گرچه قبل ازا عقد خرید دی  .نمود

موقتی که شورای پول و اعتبیار  ة نام هم براساا یک آیی  شد آن بانکی از آن استفاده می

قانون برنامه پنجم توسعه، ایی  عقید را    و یید کرده بودأتصویب و شورای نلهبان آن را ت

هیای   قراردادهیای بیانکی دارای ویژگیی    .وارد قانون بانکداری بدون ربا کرد طور رسمی به

 عمیومی قراردادهیا   قواعید  الزامیات منیدرج در   بیر  عالوه آنها انعقاد در و است خاص خود

 .رعاییت شیود   شده نیز قوانی  خاص ذکر دیلری که در آور الزام بایستی شرایط قانونی و

امتییازاتی   ،آسان سیرمایه  گردش سریع و ی مردم وها برای حفظ امنیت سسرده قانونلذار

نحیوه   شرایط شیکیی تنظییم،   مورد را برای ای  قراردادها قائل شده است که اهم آن در

 ایی  قراردادهیا   اعتبیار  میزان وجه التزام عدم ایفای تعهدات قراردادی مدیون و تعیی  و

 اجرای در که قراردادهایی هکیی» قانون عمییات بانکی بدون ربا، 76 مطابق ماده .باشد می

 درحکیم  شیود،  میی  منعقد طرفی  بی  که قراردادی موجب به شوند، می مبادله قانون ای 

 االجیرا  الزم باشند، نداشته اختالفی آن مفاد در طرفی  که درصورتی و بوده رسمی اسناد

 اعطای تسهیل قانون 1 ماده وفق .«است رسمی اسناد اجرایی نامه آیی  مفاد تابع و بوده

 عمیییات  قیانون  اجیرای  در مشیتری  و بانک بی  که قراردادهایی کییه» بانکی، تسهیالت

 تجاری اسناد مزایای کییه از و بوده رسمی اسناد درحکم شود، می منعقد ربا بدون بانکی

 برخیوردار  خواسیته  تیأمی   قیرار  اخیذ  بابت احتمالی خسارت تودیع به نیاز عدم ازجمیه

 تجیاری  اسیناد  و االجیرا  الزم اسیناد  درحکم را قراردادها ای  ونلذارقان بنابرای  .«هستند

 بیرای  خاصیی  ترتییب  اسیت  ممکی   بیانکی  قرارداد یک همچنی  .است نموده محسوف

 مطالبیه  قابیل  ترتییب  همیان  بیه  خسیارت  صورت، ای  در که باشد داشته خسارت مطالبه

 سیال  در ربا بدون بانکی تعمییا قانون 76 ماده به الحاقی 6 و 7 های تبصره. بود خواهد

 بیر  عیالوه  را تسیهیالت  اعطیای  قرارداد از متخی، سوی از پرداخت قابل خسارت ،7916
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 الوکالیه  حق و دادرسی اجرایی، و ثبتی های هزینه و خسارت سود، شامل تسهیالت، اصل

 دادگستری محاکم کییه» است، آمده نیز ها بانک مطالبات وصول نحوه قانون در. داند می

 و وجیوه  یاعطا زمان شرایط و مقررات طبق مکیفند ثبت اجرای دوایر و قضایی راجعم و

 و اصیل  از اعیم  هیا  بانیک  مطالبیات  وصیول  و حکم صدور به نسبت و رسیدگی تسهیالت

 و تعهید  انجام عدم جریمه  تأدیه، تأخیر خسارت) متعیقه متفرعات و خسارات و ها هزینه

 الزم شیرایط  ییرمجیاز  اعتبیاری  و میالی  سساتؤم نکهای به توجه با .«نمایند اقدام (ییره

 نحیوه  لکی   باشیند،  نمیی  برخوردار بانکی قراردادهای مزایای از و نداشته را سیسأت برای

سسات میالی  ؤم و ها همانند بانک آنها توسط منعقده قراردادهای شکل و آنها های فعالیت

معامییه   وارد آنهیا  نظام بانکی با به اعتماد و بودن مجاز اعتبار به اشخاص نیز بوده و مجاز

مجوزهای الزم بیرای   توجه به عدم اخذ که با بایستی ای  مویوع بررسی گردد شوند می

سسیات کیه   ؤگونه م نوع قراردادهای منعقده توسط ای  آیا ارائه خدمات بانکی، سیس وأت

لتیزام  آن ازجمییه وجیه ا   شیرایط منیدرج در   یا عقود اینکه خود و خیر بانکی است یا آیا

 حقوق قراردادها منظر ریای طرفی  از و قصد اهییت الزم و گرفت  وجود درنظر مقرر، با

 وجیوه اشیتراک هملیی،    تنوع فیراوان معیامالت یکیی از    از نظر صرل .خیر یا دارد اعتبار

قصید   -7 شیرط  چهیار  قانون میدنی،  798 ماده در بوده که قانونلذار شرایط صحت آنها

بییان   را مویوع معی  که مورد معامیه باشید،  -9 هییت طرفی ا -6 طرفی  و ریای آنها

ترایی حاصیل از آزادی قیراردادی را    همان قانون نیز 78همچنی  در مادة  .داشته است

شمارد که مخال، قانون، نظم عمومی و اخالق حسنه نباشید و   تا جایی نافذ و محترم می

از اجیرای قراردادهیای مخیال،     محاکم را موظ، دانسته است تاآن قانون،  916در مادة 

یمانت اجرای فقدان ای  شرایط حسیب   و نظم عمومی و اخالق حسنه جیوگیری نماید

 .باشد بطالن می یا عدم نفوذ و مورد

 ،7969 معیی ، ) معنای یایع شدن، از کار افتادن، فاسد شیدن  حکم بطالن در لغت به

در اصطالح حقوقی بطیالن   و (761ص ،7919پور،  انصال)، بیهوده گشت ، تباهی (640ص

 .رود کار می معنای بالاثر بودن عمل حقوقی به در مقابل صحت و به

داننید کیه در عیالم خیارج وجیود و اثیری        برخی بطیالن را وییعیت قیراردادی میی    

و برخی دیلر معتقدند بطالن حالتی اسیت کیه در آن    (69ص، 6ج ،7999شهیدی، )ندارد

واقع نشدن ترایی یا بدون مویوع بودن  ةدر نتیجکند خواه  عقد وجود حقوقی پیدا نمی

دلیل منع قانون از نفوذ ترایی نامشروع، کیه درواقیع ایی  حالیت ییمانت       آن و خواه به
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 کاتوزییان، )اجرای قواعدی است که در قوانی  برای انعقاد و اعتبار عقد مقیرر شیده اسیت   

دانید کیه    ون میی بطالن را وص، عمل خالل قیان  برخی حقوقدانان، .(969ص، 6ج ،7909

کنید کیه از اصیل قیانون آن عمیل را       فیرق نمیی  و باشد  گاه اثری بر آن مترتب نمی هیچ

جهیت آن   ای پیدا کنید کیه بیه    رسمیت نشناسد یا اصل عمل باطل نباشد لک  عاریه به

 .(464ص، 7، ج7900جعفیری لنلیرودی،   )عاریه و صفتی که پیدا کرده است باطل باشید 

باشد که فاقد یک یا چنید عناصیری اسیت     قراردادی می یقوقویعیت ح ،بنابرای  بطالن

خواه هدل از ویع ای   ،الزم دانسته است که قانون وجود آن عناصر را جهت اعتبار عقد

قواعد حمایت از حقوق عمومی و یا مقصود حمایت از منافع شیخص ییا گروهیی خیاص     

 .گردد باشد و نقض قواعد مرتبط در قرارداد منجر به بطالن آن می

 ةیئهای مالی، مسی  واسطه ةگیری و توسع تری  عامل شکل مهمکه داشت  نظر در باید

اعتماد عمومی به ای  نهادهاست که باعث مشارکت مردم در فرآیندهای خیدمات میالی   

هیای میالی، در    وجود ای  اعتماد بوده است کیه واسیطه   ةواسط درواقع به. آنها شده است

انید وجیوه میالی را از     هیای فعییی توانسیته    تا بانک اهای قرون وسط طول تاریخ، از صرال

آوری کرده و با اخذ سود بیشتر در اختیار متقاییان وام قرار  اندازکنندگان خود جمع پس

ییا   چه دارای مجوز ،سسات مالیؤقراردادهای منعقده توسط م که اعتبار یدرصورت .دهند

خیواهیم   نظام میالی کشیور   راثرات مخربی ب صورت شاهد درای  ال رودؤس زیر ،ییرمجاز

هیا   بانیک  سسات میالی و ؤتوان به م که نمی کند می اینکه ای  شبهه را ایجاد نخست .بود

اینکیه  دوم  .کیرد  به ای  نهادها خودداری خواهند های خود سسردن پول از و نمود اعتماد

 ،ونیبا توسل به ای  حمایت قیان  اند دریافت داشته که ای  منابع را اشخاص طرل قرارداد

وجه به اینکه منبع اصیی پرداخت ایی   ت با عمل آورده و ممانعت به ایفای تعهدات خود از

 انجام تعهدات خیود  سسات مالی هم درؤای  م است های مردم بوده تسهیالت همان سسرده

 .بود مردم خواهند نظام اقتصادی و ی،اصی درنتیجه متضرر مقابل مردم ناتوان شده و در

 اهلیت .1-9

 77 ف ماده صراحتاً در مواد مختی، ازجمیه بند 7967پولی و بانکی کشور مصوف  قانون

هیای بیانکی بایید تنهیا از سیوی       دارد کیه فعالییت   اعالم می 98 بندهای ال، تا د ماده و

هیای الزم را اعمیال    های مجاز صورت گیرد و بانک مرکزی در ایی  زمینیه نظیارت    بانک

اشیتغال بیه   » :ییرمتشکل پیولی  انون تنظیم بازارق 7 مطابق مادههمچنی  . خواهد نمود
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ثبیت   سییس و أت عنیوان و  حقوقی تحیت هیر   یا عمییات بانکی توسط اشخاص حقیقی و

بانک مرکزی جمهیوری   از بدون دریافت مجوز ل برای انجام عمییات بانکی،هرگونه تشک 

  گیری بیی   واسیطه  ایی  قیانون بیه امیر     عمیییات بیانکی در   .اسالمی ایران ممنوع اسیت 

 ودیعیه و  سسرده، صورت دریافت انواع وجوه، به اعتبار متقاییان وجوه و کنندگان و عریه

هیای   کیارت  صیدور  سیهیالت و ت سایر و اعتبار اعطای وام، نوان وع مشابه تحت هر موارد

صیراحت   بنابرای  قانونلذار به. «شود های اعتباری اطالق می کارت الکترونیکی پرداخت و

 الزامیی دانسیته و   بیانکی را  عنوان طرل قرارداد اعتباری مجاز به سسه مالیؤیک م وجود

 .تنظیم چنی  قراردادی ندانسته است دارای اهییت در نهادهای مشابه را صالح و سایر

معنیای   اهل در لغت به .باشد اهل و یت می ةای عربی است و ترکیبی از واژ اهییت واژه»

. جیا آمیده اسیت    خویش نزدییک و سیاک  ییک   شایسته، درخور، یار، زن، آشنا، خانواده و 

 .(60، ص7906ساکت، )«اند معنای شایستلی و درخور بودن آورده شناسان به اهییت را لغت

اهییت  .اهییت تمتع و اهییت استیفا: اند گونه تقسیم نموده حقوقدانان اهییت را به دو

یران از اهییت قانون مدنی ا 967و 960 ،961مواد  در. تمتع، اهییت دارا شدن حق است

اهییت تنهیا بیرای   . (69ص ،7906ساکت، )دارا شدن حق به اهییت تمتع تعبیر شده است

نییز در  « متعهد شیدن »داشت  تکیی، و توانایی  صالحیتِ. رود کار نمی دارا شدن حق به

« کتمی ی »که  حالیکیی بیلانه است در با تعهد و التزام به« تمتع»ة آن مطرح است و کیم

تعهد و تکیی، نیز میورد اسیتفاده قیرار    ة تواند دربار کار رود می دارا شدن به معنای اگر به

ام تمی  استیفا در لغت عبارت است از تمام بیاز سیتدن،   (.6ص، 6ج ،7909کاتوزیان، )گیرد

استفاده کردن از کار یا میال   ،استیفا .(46ص ،7916، جعفری لنلیرودی )چیزی را خواست 

عنوان یکی از اسباف یمان قهری آمده  هقانون مدنی ب باشد که در دیلری با ریای او می

وری از حق در برابر اهییت تمتیع   تعری، اصطالحی اهییت استیفا یا اهییت بهره در .است

معنیای اعمیال حقیوقی اسیت کیه ییک شیخص دارا         هیا اهییت دارا شدن حق آمده و بی 

بیرده   مطییق نیام   طیور  باید گفت هرجا که قانون از اهییت به. (69ص، 7906، اکتس)است

طبق میاده   .ای برخالل آن وجود داشته باشد منظور اهییت استیفا است ملر اینکه قرینه

برای اینکه معامیه معتبر باشد طرفی  آن باید دارای اهییت باشند کیه   ،قانون مدنی 678

 .(960ص ،7، ج7900 ،جعفری لنلرودی)منظور از آن اهییت استیفا است

شخصیت عبارت از قابییتی است در انسان »: ه شده استگفت در تعری، شخصیت نیز

واسیطه ییا بیدون واسیطه اجیرا       که بتواند در جامعه دارای تکیی، و حق گردد و آن را به
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اسیتفاده شیده و    «انسیان »ة در ایی  تعریی، از کیمی    (.768ص، 4ج، 7911امامی، )«نماید

کیه اشیخاص    الیدرحی  ،دانید  شخصیت را قابییت دارا شدن حق و تکییی، در انسیان میی   

شخصییت را  »در تعریفیی دیلیر    .توانند طرل حق و تکیی، قیرار گیرنید   حقوقی نیز می

تکیییی، باشیید   وصیی، و شایسییتلی شییخص بییرای اینکییه طییرل و صییاحب حییق و     

 .(78، ص7998 ،زاده صفایی و قاسم)«دانند می

یکی از مفاهیمی که باید از اهییت تفکیک شود اختیار یا سمت اسیت کیه در میورد    

بیرای   .شود و نباید ای  دو مفهوم را یکی دانسیت  اصی مانند ولی یا وکیل مطرح میاشخ

 کسی کیه دارای اراده باشید لزومیاً    اراده شرط است اما هر داشت  تمیز و ،اهییت استیفا

شخص هنلامی اهییت استیفا را دارد کیه اهیییت تمتیع     .اهییت استیفا را نخواهد داشت

عیدم نفیوذ معامییه اسیت      ،میوارد  ةعدم اختیار در همی  یمانت اجرای». نیز داشته باشد

اهیییت  . عدم اهییت احتمال دارد بطالن ییا عیدم نفیوذ معامییه باشید      ةکه نتیج درحالی

همیشه موافق اصول است ولی اختیار یا والیت بر مال دیلری خالل قاعده است و فقیط  

 کاتوزیان،)«کرده باشدشود که قانون یا قرارداد خصوصی آن را مقرر  در جایی پذیرفته می

 بنیابرای  هیر   .امری استثنایی است و بایستی ثابیت شیود   ،عدم اهییت (.6ص، 6ج ،7909

در مورد . کجا شک کردیم که آیا اهییت وجود دارد یا خیر باید معتقد به وجود آن باشیم

 اصل عیدم اهیییت اسیت و بیه     ،قانون مدنی 7678اهییت استیفا با توجه به مفهوم ماده 

توان حکم به اسیتمرار و بقیای    اما همی  که اهییت ثابت و محرز شد می ،نیاز دارددلیل 

 .آن نمود ملر خالل آن ثابت شود

مقیام   در 7966مصیوف   قانون عمییات بانکی بدون ربا (71 تا 1 مواد)فصل سوم  در

 شیده اسیتفاده   «بانیک »کیمه  صراحت از شرایط تسهیالت اعطایی بانکی به تبیی  نوع و

 و سسات اعتباری ییربانکی مجازؤبه م ها قانون تسری امتیازات خاص بانک ولی در ،است

قانونی را  مواد برخی از، بانکی کشور قانون پولی و 47 قانون الحاق یک تبصره به ماده در

تشخیص بانک مرکزی به عمییات بیانکی   سسات اعتباری ییربانکی که باؤشامل تمامی م

قیانون پیولی و بیانکی کشیور نیام       77 ف میاده  بنید  در و دانسته است ورزند مبادرت می

انضیمام   شده به ذکر تمامی موارد در .گرفته است ها قرار بانک کنار سسات اعتباری درؤم

سسیه میالی   ؤمکیه  بییان داشیته    قانونلیذار  ییرمتشکل پیولی،  قانون تنظیم بازار 7ماده 

اخیذ   الزم را مجیوز  پولی کشور متولی بازار عنوان نهاد بانک مرکزی به مربوطه بایستی از

 های بیانکی و  مبادرت به فعالیت توانند سسات مالی ییرمجاز نمیؤبنابرای  م. نموده باشد
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ایی    فعالییت آنهیا از   و ای  امتیازات قانونی بهره ببرند از کی نموده واناعطای تسهیالت ب

 «ممنوع اسیت » رتعبا توجه به استفاده قانونلذار از که با، قوانی  خروج مویوعی دارند

ایی    ایی  اشیخاص اهیییت الزم در    و باشید  عدم اعتبار چنی  قراردادهایی میی  داللت بر

 .ندارند خصوص را

 اقتصادي نظم عمومی و .1-1

توجه به محدودیت منیابع میالی    با .آید حساف می زمره حقوق عمومی بهدر حقوق بانکی 

افیزایش سیرعت    ه منیابع، راستای تخصیص بهینی  در های پولی کشور سیاست کشور، در

مهمتیری  عوامیل    کیی از ی .باشد کاهش هزینه دسترسی به منابع مالی می گردش پول و

 منطبیق بیا مقیررات و    صیحیح و  عمیکیرد  تمیامی کشیورها   رسیدن بیه ایی  اهیدال در   

 هیا  بیان  سسیات میالی و  ؤمالی توسط م های تعیینی توسط نهادهای حاکمیتی و سیاست

 و های خیود  گذاران برای سسردن سرمایه سرمایه وجبات اعتمادای  طریق م تا از باشد می

میزان کیافی   جهت امکان دسترسی سریع به تسهیالت به متقاییان منابع مالی به اعتماد

آن گیاهی   خدشیه بیر   پول بوده و اجتماعی بازار سرمایه اصیی و ای  اعتماد، .شود ایجاد

 آثیار  از، اقتصیاد  آن بیر  کیه اثیر   ندک می وارد یررهایی به شاکیه نظام اقتصادی کشورها

 گیذاران و  سسرده ةسرمای جهت حمایت از حتی به .است تر المدت مخرف های طویل جن 

نهادهای قانونی ابزارهیای حمیایتی    نظم عمومی اقتصادی، اختالل در ایجاد جیوگیری از

ادای تعهیدات   سسیات میالی در  ؤی میصیورت عیدم توانیا    در کفالت را الزم ازجمیه نهاد

 .بینی نموده است پیش

هیای   طور اعم شامل سیاست ههای کالن اقتصادی ب مهمتری  اهدال سیاستبنابرای  

از آنجایی که دستیابی . ، رشد اقتصادی و سطح مطیوف اشتغال استها قیمتپولی، ثبات 

لیذا معرفیی    نیسیت گیذاران قابیل حصیول     طور مستقیم برای سیاست هبه اهدال نهایی ب

در ییک   7فسیاد اقتصیادی  همچنیی   . هیای متناسیب ییرورت دارد    ابیزار میانی و   اهدال

شود که عنصیر   نقد و کاالی مادی مربوط می ةبه مبادل افتد و موقعیت بازارگونه اتفاق می

هیای تبعییض،    تر به دیلیر شیکل   فساد مالی در مفهومی گسترده. اصیی فساد مالی است

طیور مثیال در    بیه  .شود نیز شامل می مالی از نظر اجتماعی را های مختیفی از فساد گونه

                                                                                                                             
1. Economic corruption. 
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نیوعی   اکثیر میردم آن را بیه    باشید و  که یکی از مصادیق فسیاد میالی میی    - 7جویی رانت

گییری از وجیود    توانند با بهیره  سسات مالی ییرمجاز میؤم - دانند سودهای انحصاری می

سسات مالی مجاز در سطح کشور که تحت نظر بانک مرکیزی و  ؤهای و م انحصاری بانک

توانند بدون درنظر گیرفت  الزامیات و    باشند می قیود و شرایط قانونی در حال فعالیت می

از ای  فضای انحصاری در راستای اخذ سود بیشتر بیدون تحمیل    ،های قانونی محدودیت

 .دست آورند سودهای کالنی را به ،های قانونی ها و محدودیت هزینه

اقتصیادی تقسییم    سیی و اسیبیه نظیم عمیومی     ،بنیدی  یک تقسییم  نظم عمومی در

نظم عمومی سیاسی میانع از تجیاوز بیه نهادهیای اساسیی موجیود در جامعیه         .گردد می

آزادی اراده را نهادهای اساسیی   ةبنابرای  محدود .بازدارنده دارد ةجنب طشود و لذا فق می

های مربیوط بیه دفیاع از خیانواده و      و یرورت ،که برای زندگی اجتماعی یروری هستند

نظم عمومی  (.766-766صص ،7ج ،7909، کاتوزیان)دهند ز فرد و اخالق تشکیل میدفاع ا

دولت با نظارت بر قراردادهای خصوصیی  است که ای  معنا  بهمفهوم امروزی  اقتصادی به

نماید و لذا آثار عقود را بر آنهیا   عنوان عامل توزیع ثروت سعی در رهبری اقتصادی می به

خود نظم عمیومی  . گیرد عدم انعقاد عقود را از آنها می د وتحمیل و حتی گاه آزادی انعقا

 :توان به دو قسم تقسیم کرد اقتصادی را می

دلیل برتری یکی از طیرفی  قیرارداد، از طیرل     کننده که به نظم عمومی حمایت( ال،

 .آید عمل می تر حمایت به یعی،

دایت قراردادهیا  کننده که در آن دولت ارشاد اقتصادی را با ه یتهدانظم عمومی ( ف

 .(761-760صص، 7ج ،7909کاتوزیان، )سازد همراه می

خاصی نیست  ةدارند که نظم عمومی مختص به رشتبرخی دیلر از حقوقدانان اعتقاد 

و ( 10-19، صیص 7947 احمیدی واسیتانی،  )ای حقیوقی وجیود دارد  ه بیکه در تمامی رشته

عمومی حقوق خصوصیی  نظم عمومی حقوق عمومی اصیل و مثبت است اما نظم  ،اینکه

عنیوان قاعیده،    استثنا و منفی است به ای  معنا که در حقوق عمیومی نظیم عمیومی بیه    

کیه در حقیوق    باشید درحیالی   مقتضی موافق بودن اعمیال اشیخاص بیا مقیررات آن میی     

که اعمال اشخاص مخال، نظم عممومی نباشد قرارداد صحیح خواهد  خصوصی درصورتی

 .(19ص، 7ج ،7909، کاتوزیان)بود

                                                                                                                             
1. Rent-seeking. 
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اسیاا و زیربنیای نظیم عمیومی را      ،م جامعیه زگاه اقتیدار و عی   ی تجییامعن قانون به

و ای  قیانون اسیت کیه بیه اعمیال حقیوقی        (60ص، 7ج، 7911 ،شهیدی)دهد تشکیل می

هایی ایجاد کرده اسیت کیه    عمال حقوقی محدودیتبرای اَ ،دهد و همی  قانون اعتبار می

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را » :دارد قانون مدنی اشعار می 78در ماده 

 .«که مخال، صریح قانون نباشد نافذ است اند درصورتی منعقد نموده

تیر بیی     فضای رقیابتی  های مالی باعث ایجاد واسطه بیشتری از تعداد طرفی وجود از

 هیای میردم خواهید    سیسرده  جذف بیشتر و فعاالن بازارهای پولی برای ارائه خدمات بهتر

 ی ویتوانیا  نبیود  نظارت کافی، صورت عدم وجود در شده، ذکر توجه به موارد لک  با .شد

سودجویانه و خالل  عمیکرد عدم پشتوانه مالی الزم، ارائه خدمات مالی، تخصص الزم در

 در ةوجه به حجیم بیاالی سیرمای   ت با سسات مالی،ؤتوسط ای  م های پولی کشور سیاست

سیاسیی   های مالی آنها نظیم عمیومی اقتصیادی و    عالیتمرتبط با ف افراد تعداد گردش و

 میالی و  م فسیاد یجیرا  که حتی امکان انطباق آن بیا ، نمود مخاطره خواهد دچار را کشور

قالیب   هیای میالی در   آن فعالیت واسیطه  بارز ةنمون. دارد نظام اقتصادی وجود اختالل در

 امیید  گیذارانی بیه   ردهاست که حتی سس چندان دور های نه سال ای در های مضاربه شرکت

ایی    اختییار  در را فیروش خیود   ی خویش ازجمیه پول حاصل ازیتمامی دارا، کسب سود

تومیان خسیارت بیه     تحمییل میییاردهیا   حاصییه جیز   ةولی نتیجی  اند داده ها قرار شرکت

 اثیر عمیکیرد   سسیات میالی در  ؤپیس چنانچیه م   .ه اسیت گذاران نبود سسرده المال و بیت

 مشیکل شیوند،   های مردم دچار موقع سسرده به استرداد و ن خودپرداخت دیو ناصحیح در

جامعه به  اعتماد پول وارد کرده و به بازار اینکه یک ریسک سیستماتیک را بر عالوه عمالً

بانیک مرکیزی    خسارت بیشیتر د ورو برای جیوگیری از کنند، می دار خدشه نظام بانکی را

 جبیران آثیار   هنجیاری و  هت ایی  نابی  امکانات جامعیه نسیبت میدیری    از عمل شده و وارد

 .کند به جامعه تحمیل می کند که یرری مضاع، را سسات اقدام میؤسوداگری ای  م

 ةراه سوءاسیتفاد  آنهیا،  با اعالم بطالن معیامالت ییا شیرایط منیدرج در     طرل دیلر از

 و شیود  میایفای تعهدات قراردادی خویش باز  استنکال از گیرندگان و تسهیالت برخی از

بنیابرای    .تشدا خواهدرا در پی منابع مالی جامعه  گذاران و افتادن منافع سسرده خطر هب

 عمیل شیده و   وارد ، ذاتیی خیود  یراسیتای وظیا   یروری است که حقیوق اقتصیادی در  

توجیه بیه    بیا  .احکام معامالت منعقده را تبییی  نمایید   بحران و های جیوگیری از حل راه

بهتری   درمان است و از رسیم که پیشلیری بهتر ی میعقی ةبه ای  قاعد ،شده ذکر موارد
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مخیرف آن   آثار و سسات مالی ییرمجازؤبار م های زیان فعالیت جهت جیوگیری از اقدام به

ادامه  ممانعت از سساتی وؤجیوگیری از تشکیل چنی  م تواند می نظام اقتصادی کشور بر

 خدشیه بیه بیازار    و ی متعیدد یقضیا های  تشکیل پرونده تا از باشد بدو امر درآنها فعالیت 

ییرمتشکل پیولی   قانون تنظیم بازار قانونی آن نیز در مجوز و جیوگیری شود پولی کشور

صورت درخواست بانک مرکیزی   دراست که به نیروی انتظامی تکیی، شده  شده و صادر

 .جیوگیری نماید ادامه فعالیت آنها بایستی از

 اعتباري غیرمجاز ی وسسات مالؤتحلیل اقتصادي معامالت م. 3

بیدون شیک یکیی از    . کنید  حقوق، با ویع قوانی  و مقررات، اهدال خاصی را دنبال میی 

های حقوقی، اصالح رفتار افراد است تا حداقل بعضیی از افیراد را وادار    اهدال اصیی نظام

بیدان تریییب    ،ها و موانیع قیانونی   قمشوّ ةواسط اند به گونه که خود انتخاف نکرده کند آن

ثیر ای  أبینی ت برای پیش ،هاست انلیزه ةعیم اقتصاد که همان مطالع. ده و رفتار نمایندش

 .(Goetz, 1984-2006, p. 1)تواند به حقوق کمیک کنید   قوانی  و مقررات بر رفتار افراد می

های تحییل اقتصادی  ریشه. ای دیرینه است حقوق و اقتصاد دارای پیشینهة تعامل دوجانب

 4جرمی بنتامو  9کندروست 6،سزار بکاریا 7،آدام اسمیتدهم و در آثار هج ةحقوق در سد

« اجتمیاعی  ةهزینی ة یئمسی »معیرول  ة بیستم ای  گرایش با مقالی ة در سد .شود یافت می

در  6گیری بکیر  های  همچنی  نلرش اقتصادی به حقوق در نوشته .مطرح شد رونالد کوز

. خیورد  چشم میی  سئولیت مدنی نیز بهم ةدر زمین 6کاالبرسیاقتصاد تبعیض و آثار  ةزمین

الزم بیرای گسیترش    ةبعدی و عوامیی نظییر شکسیت بیازار زمینی     های تک یع، تحییل

 ةهمچنی  در عرص. (791-666، صص7999یثربی، )ای را فراهم نمود رشته های میان حوزه

حقیوق و   ای حقیوق و خصوصیاً   رشیته  الزم برای مطالعات میانة حقوق نیز آنچه که زمین

. بر حقوق بوده است 0گرایی رویکرد واقعة و ییب1گرایی اد را فراهم نمود گذر از شکلاقتص

                                                                                                                             
1. Smith, Adam. 

2. Bekaria, Cesare. 

3. Condorest, Marquis De. 

4. Bentham, Geremy. 

5. Becker, Gary. 

6. Calabresi, Guido. 

7. Legal Formalism. 

8. Legal Realism. 
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نییاز از دیلیر عییوم نیسیت و      ای خودکفیا و بیی   حقوق، رشته ،گرایی براساا مکتب واقع

 .(70ص ،7906بابایی، )های دیلر عیوم در حقوق استفاده نمود بنابرای  بایستی از یافته

 افزایش تولید سسات مالی اعتباري وؤرابطه بین کارایی م. 3-9

نظیرات متفیاوتی    ،اقتصادی و مالی ةاقتصاددانان در مورد اهمیت سیستم مالی در توسع

معتقد است که سیسیتم میالی از طرییق تجهییز سیرمایه بیرای        (7969)7هیکس. دارند

هیای خیوف بیا     بانیک  .آیاز انقالف صنعتی نقش حیاتی داشته اسیت  های بزرگ در طرح

می  مالی کارفرمایانی که بیشتری  شانس را برای تولید محصوالت جدید و أت ی وشناسای

در  .شیوند  هیای تکنیکیی میی    موجب تقوییت نیوآوری   ،های ابتکاری دارند یا اجرای طرح

بر ای  باور است که سیستم مالی پیرو بخیش واقعیی اقتصیاد    ( 7966)6رابینسون ،مقابل

دنبال آن توسیعه خواهید    بد بخش مالی نیز بههرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یا. است

 ةمالی و نقش آن در توسیع  ةگروهی دیلر از اقتصاددانان اعتقادی به اهمیت توسع. یافت

دارد که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی  بیان می 9لوکاا. اقتصادی ندارند

خصیوص   ان توسیعه در ایی   که اقتصاددان درحالی. کید دارندأاقتصادی ت ةدر رشد و توسع

طیبیی و  )گیرنید  های خود نادییده میی   گاهی بخش مالی را در تحییل زا تردید دارند و هر

 .(6ص ،7998 همکاران،

منیابع   ةتوان تجمیع و تخصییص بهینی   مهمتری  نقش سیستم مالی در اقتصاد را می

 :دانست که مهمتری  ای  خدمات عبارتند از

هیای مختیی،    با افتتاح گونیه  ،سسات پولی و بانکیؤموجود : ندازهاا افزایش پس( ال،

حاصل از ایی    یهای متفاوت و اعطای سود با عنوان درآمدها های سسرده با مدت حساف

ها اعم از کوچک و  انداز سرمایه میل به پسکه گردد  موجب می ،ها به صاحبان آن سسرده

 .ری شوداز رشد نقدینلی در جامعه جیوگی و نهایتاً بدبزرگ افزایش یا

دیلیر الزم نیسیت کیه صیاحبان      ،هیای پیولی   با وجیود واسیطه  : ها کاهش هزینه( ف

هیای   و در ای  راستا متحمل هزینیه  باشنددر جستجوی هم  ،اندازها و متقاییان وام پس

های قانونی و داشت  افراد متخصص، منابع  سسات مالی با حمایتؤزیرا م ؛مربوطه گردند

                                                                                                                             
1. Hicks, J. 

2. Robinson, j. 

3. Lucas, R. 
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دهند که  متعدد و مناسب در اختیار فعاالن اقتصادی قرار میهای  را در مقابل اخذ وثیقه

در نهاییت منجیر بیه     ،های انجام ای  اعمال با توجه به سرعت عمل باالتر و کاهش هزینه

 .گردد های تخصیص منابع می کاهش هزینه

گیذاری و اخیذ وجیوه از     با توجه به افزایش جریان سیسرده : بیندمدت شدن اعتبار( ج

مبیی  قابیل تیوجهی از منیابع      ،سسات مالیؤهمچنی  توانمندی باالی م گذاران و سسرده

ای  ویژگی ای  امکان را برای آنها فیراهم   .های مالی قرار دارد مالی در اختیار ای  واسطه

های  های بیندمدت نمایند و از ای  طریق موجب رشد پروژه آورده که اقدام به اعطای وام

سسات عیادی  ؤالقاعده افراد یا م که عیی درحالی. دندگذاری بیندمدت در کشور گر سرمایه

 .هایی را ندارند با توجه به محدود بودن منابع خویش امکان اعطای چنی  وام

هیایی عظییم در    گیذاری  توجه به نیاز کشور بیه سیرمایه   با: افزایش میزان اعتبارها (د

رای آنهیا توسیط   طور معمول اعتبارات مورد نییاز اجی   ها و واحدهای تولیدی به ساختزیر

سسات میالی و  ؤباشد و ای  م پذیر نمی سسات ییرمالی امکانؤگذاران حقیقی یا م سرمایه

 ةهای پراکند اندازها و سرمایه باشند که با استفاده از شعبات متعدد خود پس اعتباری می

عنیوان ییک    بزرگ نموده و بیه ة آوری و تبدیل به یک سرمای را جمع ها اشخاص و خانواده

دهند که از  سسات تولیدی و تجاری قرار میؤمالی در اختیار صاحبان سرمایه و م ةواسط

اییی  طریییق زمینییه را بییرای رشیید و شییکوفایی و اشییتغال در مقیییاا بییاال فییراهم      

 .(770، ص7906موسویان، )ندآور می

است که  ای  پایه استوار اقتصادی بر رشد توسعه مالی بر طورکیی بحث نظری آثار هب

 رسیانی،  کاهش هزینیه اطیالع   مورد در به وظای، اصیی خود تم مالی بتواندچنانچه سیس

اقتصیادی   به افزایش رشید  منجر عمل نماید ها تر هزینه بررسی دقیق تسهیل مبادالت و

مدیریت ریسک  های نوآورانه، منابع جهت برآوردن نیازهای مالی طرح تجهیز .شد خواهد

بینیی   خره پیشباأل کاهش ریسک و ها، ییراتنوع بخشیدن دا های مالی در نقش واسطه و

هیای   فعالییت  حاصیل از د تکنولیوژی جدیی   گییری از  بهره اثر انتظاری که صنعت در سود

هیای مناسیب جهیت افیزایش      زمینه تواند می تمامی ای  عوامل .آورد دست می نوآورانه به

 .(789ص ،7909 نظیفی،)فراهم آورد اقتصادی را رشد

در  ،دیقتصاا ییییراکاوری و  هعامل بهردر ورود جدید د اقتصق و اساسی حقوا نکتییة

در را عد حقوقی اسنتی که قوق حقول قع برخالدروا .ستاعد حقوقی ابه قودادن شکل 

دی را قتصاا ییی راکا ،دقتصاا ق وحقو دیید،  می« عدالت و انصال»می  أچارچوف و برای ت
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د را از خوی حییلهاتد و نظر میگیردرعد حقوقی اصیی قوامتر راپال و هدان بهعنو

عد اقوح صالایا د یجاد اپیشنهاو ترسیم میکند  یییییییراکاان میزا سااعد حقوقی براقو

ازجمیه معیارهایی که بیرای سینجش    .هددئه میارایی بیشتر رانیل به کاای بررا حقوقی 

 برتیر » مفهیوم  دو، ایی  معییار   در .اسیت  «پارتو»کارایی  معیار کارایی مطرح شده است،

آن  که در شود پارتو زمانی محقق می موقعیت برتر .مواجه هستیم« هینه پارتوب» و «پارتو

همچنیی  وییعیت    .نشیود  بیدتر  وییع کسیی نییز    شیده و  بهتر کم ویع یک نفر دست

یعنیی  ؛ نباشید  پیارتو متصیور   ویعیت برتیر  آن، که در پارتو به موقعیتی اشاره دارد بهینه

تحییل اقتصادی  در .کند می بدتر را رویعیت یک نف کم، موقعیت دست در هرگونه تغییر

سن  محیک اندیشیمندان   عنوان  به ای  امر شده و کیدأحقوقی ت کارایی قواعد حقوق بر

 .شود گرفته می کار حقوقی به ای  حوزه جهت ارزیابی قواعد

ه شدری بسیارات شاق احقود و قتصاابه نقش متقابل عیم  ،نیااقعگرت وابیانادر 

 حقوقی معموالًت ست که تحوالط آن اتبااری  ن در ایااقعگرات وجمیه مالحظااز .ستا

ده کرد یجارا احقوقی ل تحوی تقایا کهده بودی قتصاایط اشرو عقاید ل در تحواز تابعی 

 Simon)سته احقوقی مدیریت شدت سییة تحوالوبهدی قتصات اهمچنی  تحوالو است 

& Schuster, 1973, p. 535). 

 بیرآورده سیازد   آن را حقیوق بایید   و شیود  وف میی محسی  آنچه که کیارا  پوزنر نظر از

کیه ارزش   رسید  می حداکثر صورتی به در ثروت نیز است و 7«رسانیدن ثروت حداکثر به»

 ییا  وسییه آنچیه کیه مالیک کیاال     هارزش نیز ب .خدمات افزایش یابد و جمعی تمام کاالها

 (مالیک  از ییر ی) یا دیلران دست دهد از مقابل مبیغی پول آن را است در خدمتی حایر

، 7996 بیادینی، )شیود  مشیخص میی   دسیت آوردنیش پرداخیت کننید،     هبیرای بی   حایرند

 .(990-999صص

هیای   سسیات و سیازمان  ؤوری توسیط اقتصیاددانان، م   برای بهره ،در ادبیات اقتصادی

بیار در   وری برای اولیی   بهره ةکه واژ طوری المییی مفاهیم متعددی ارائه شده است، به بی 

 .(67ص ،7916خاکی، )کار رفته است به کنه توسط 7116سال 

                                                                                                                             
1. Wealth Maximization. 
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 و افزایش تولید رقابتی و ایجاد بازار در اعتباري غیرمجاز سسات مالی وؤنقش م .3-1

 اشتغال

، 7911 دهخیدا، )نلهبیانی اسیت   چشم داشیت  و  کردن، معنای انتظار لغت به در «رقابت»

های  فعالیت و است کنشلری مراقب رقیب تجاری خود محیط بازاری هر در. (76709ص

کیار خیویش    دست دادن کسب و از با شده و تا مبادا مغیوف او دارد نظر دقت در را به او

محیدود   را جیوامعی کیه انتخیاف آزادانیه افیراد      آن دسیته از  .شیود  به ترک بازار مجبور

 (.Block, 1991, p. 31)بیود  ناکارآمدترخواهنید  و تیر  ماندهلحاظ اقتصادی عقب  به کنند می

هیای قیانونی یکسیانی     مزاییا ییا محیدودیت    رقبیا از  رقابتی فراهم و شرایط بازاره چنانچ

 تئوری اقتصاد خرد در. آورد ارمغان می به کارایی اقتصادی بازار را ،رقابت باشند برخوردار

که  نمود تضمی  خواهد کارایی اقتصادی است و رقابت بهتری  شیوه ایجاد نئوکالسیک،

 ای  رقابت و برای پیروزی در زیرا؛ کنندگان ارائه شود مصرل قیمت تعادلی به تولیدات به

 بیا  بیا کیفییت بهتیر    خیدمات نیوی  و   دات ویارائه تول سعی در بازار، در حفظ بقای خود

 هیای تولیید و   آن کیاهش هزینیه   ةکه نتیجی  های کمتری به مشتریان بازار نمایند هزینه

متعیادل   یک بازار قابت سالم دروجود ر .بود افزایش مطیوبیت مشتریان خواهد خدمات و

محصول بیا حیداقل    تولید مزیت رقابت،. بازار است مبتنی بر ابزاری یروری برای اقتصاد

کننیدگان جامعیه زییان     نهاییت مصیرل   در بی  برود، رقابت از بنابرای  اگر هزینه است و

 .(calvani e j Siegfried, 1979, p. 4)بینند می

سسیات میالی مجیاز    ؤم بیا افیزایش تعیداد   کیه  ن اسیت  آ هملی بیانلر آمارهاامروزه 

ی بانکها، ی ابنابر افزایش یافتیه اسیت و   کیفیت خدمات بانکی نیز کارایی و ،ییردولتی

د یی ننایتویی م ه میکنندیتجربی را ریایی تیی پییی فنراایهایی که کبانک لتی خصوصاًدو

، کرده لنل تحصییپرس ده ازتفایساه یجمیازی یخصوصی ایکهیه بانیتجربده از تفایسا ایب

، نوی  مدیریتیی هاهشیواز مناسب ده ستفا، ابهتر پرسنلزش مودف، آمؤو متعهد 

 و انکییی بت دمایی خبیه  ی یی بخشعویی تنع، ویجر فایباره یقعی بام واحتراری و امدیمشتر

اری، دیی نعت بانکیی ا صیی رتبط بیمی ایهژیتکنولوت و طالعاوری افنااز مد روزآ ةدتفایسا

 اعتبییاری بییا سسییات مییالی وؤم تعییداد .ندزیک سادیی فنی نزراکاز ریییه میییبد را ویییخ

 بازارهیای پیولی،   هرچیه در  معکوا دارد و ةرابط های دسترسی به منابع مالی نیز هزینه

هیایی کیه    هزینیه  طبیعتیاً  داشته باشد های مالی کمتری برای ارائه خدمات وجود واسطه

 ارائیه خیدمات و   یا کارمزد سود وازجمیه نرخ  متقایی تسهیالت بایستی پرداخت نماید
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اش از  تحمیییی  ةهزین برخی موارد تسهیالت که در برای اخذ زمان انتظار همچنی  مدت

حیاکمیتی   جایی که نهادهای نظیارتی و  لک  در .بود بیشتر خواهد است، باالتر نرخ سود

بانیک مرکیزی الزامیات قیانونی      اعتبیار و  مجیس شورای اسیالمی، شیورای پیول و    مانند

متعیقیه بیه قراردادهیای     سیود  بیانکی و  ای ازجمیه تعیی  سق، نرخ سیود  کنندهحدودم

رعاییت   تسیهیالت و  هیای اقتصیادی دارای اولوییت بیرای اخیذ      تعیی  بخش تسهیالتی،

هیا تحمییل    بانیک  و سسیات میالی مجیاز   ؤم ی  شکیی تنظیم قرارداد را بریآ تشریفات و

فعالییت ایی     درآمیدهای حاصیل از   کیاهش  و هم باعث تحمیل هزینه بیشیتر  نماید، می

رعاییت   در سسات میالی ییرمجیاز  ؤتوجه به فرایت م هم با شده و فعاالن اقتصادی مجاز

بیدون لحیاظ بخیش     و گذاران سسردهسودهای باال به  ةبا وعد ای  مقررات محدودکننده،

 از بیاالتر  آن فعالیت دارد با اعطای تسهیالت با سیود  اقتصادی که متقایی تسهیالت در

نانوشیته   ایی  امتییازات ناخواسیته و    یابنید و  نرخ قانونی به درآمدهای باالیی دسیت میی  

چنید جهیت نظیام اقتصیادی      از سسات مالی ییرمجیاز، ؤاعطایی نهادهای حاکمیتی به م

اینکه رقابیت   نخست .باشد تدقیق می مل وأکه قابل ت سازند را با مشکل مواجه می کشور

عنیوان ییک    بیه  مشکل نموده و مهم اقتصادی را دچار ازارب عادالنه در سالم بی  بانکی و

 .نماینید  حتیی شکسیت میی    را دچیار کاسیتی و   پولی کشیور  بازار، بار عامل خارجی زیان

ایی    سوی بخیش تولییدی،   توجه به عدم امکان پرداخت چنی  سودهایی از همچنی  با

 ایجیاد  ای جیز  هنتیجی  و شیوند  اقتصاد هدایت میی  دهای ییرمول  به بخش اعتبارات بیشتر

 سیوی دیلیر   از .داشیت  نخواهید  هیای اقتصیادی کشیور    هیا و برنامیه   اخالل در سیاسیت 

 ةگیذاری سیرمای   بدون رعایت تشریفات قانونی و سیسرده  های مالی ییرمجاز اصوالً واسطه

های  شان سسرده های اعطایی می  وامأمنبع اصیی ت تشکیل شده و کافی اولیه توسط خود

سسیات مجیاز   ؤم هیا و  بانیک  از عییت پرداخیت سیودی بیشیتر     مردم عادی است کیه بیه  

فراوانیی   میوارد  در .انید  سسیات ییرمجیاز سیسرده   ؤهیای زنیدگی خیویش را بیه م     سرمایه

بازپرداخیت   ی الزم دریآن توانیا  بیودن نیرخ سیود    عیت باال کنندگان تسهیالت به دریافت

تیا   گیردد  عیث میی  سسیات با ؤمعوقات باالی ای  م مقرر را نداشته و موعد بدهی خود در

بیار   نتیایج زییان   امروزه شاهد و گذاران ایفا نمایند برابر سسرده دررا نتوانند تعهدات خود 

 جنبه اقتصیادی بیشیتر   اجتماعی آن از چنی  اعمالی هستیم که حتی بازتاف سیاسی و

توانید مطیابق    در تخصیص منابع نمیی  مستقل بازار خودگردان و وقتی که سازوکار .است

 نیوعی از  بیا  میا  هنجاری تعییی  شیده اسیت،    که توسط اقتصاد للوهایی باشدا اهدال و
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 اصیول اقتصیاد   معنیای انحیرال از   بیه  شکست بازار ،بنابرای  .یمهست مواجه نارسایی بازار

 سازوکار بازار اصالح کنییم و  اقداماتی خارج از با استفاده از هنجاری است که باید آن را

آزاد بازار  هم عمیکرد بنابرای ، .جاری تجویز شده استهن ای  اقدامات نیز توسط اقتصاد

منییوط بییه  شییود، انجییام مییی هییای بییازار هییم اقییدامات خییارجی کییه جهییت کاسییتی  و

 .هنجاری است های اقتصاد دستورالعمل

 پیولی و  حساسیت موجود نسبت بیه فعیاالن بیازار    گرفت  موقعیت خاص و نظر در با

بیار معیامالت    زییان  خصوص اثرات گسترده و به نظام اقتصادی کشورمان، آنها در عمیکرد

پول  بازار گذاران جهت حفظ منافع سسرده که به ای  اقتضا وجود دارد ،سسات ییرمجازؤم

 بازار، مبتنی بر اقتصاد با رعایت اصول حاکم بر بروز ریسک سیستماتیک، جیوگیری از و

گیران   ای  اخیالل  جود آمدنو به بازار ابتدا از با دخالت در دولت برای جبران ای  کاستی،

 مییدیران و سسیان، ؤی میبیا شناسیا   ،صیورت  یییر ایی    در نمیوده و  جییوگیری اقتصیادی  

تیا   ودلک  معامالت آنها بایستی صحیح دانسته شی  نمایدبازار خارج  را از شان آنها ییدارا

راسیتای وصیول    در و های مردم عادی فیراهم نلیردد   اتالل سرمایه استفاده وءسو ةزمین

کیه ممکی  اسیت     هرچنید  .عمیل آیید   بیه  ای نییز  بدهکاران اقدامات شایسیته  از معوقات

داخییی   لک  یم  تیالش در  ،جامعه تحمیل گردد های اجتماعی چنی  اعمالی بر هزینه

ی و یبا ارزیابی نهیا  ای  عامل خارجی بازار، بان ایجادمسبّ تحمیل آن بر ها و کردن هزینه

 .گردد یی آنها اثبات میاکار فایده چنی  اقداماتی، و بررسی هزینه
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 نتیجه

اقتصادی کشور، درخصوص نحیوه   راستای حفظ مصالح سیاسی و نهادهای حاکمیتی در

قواعید   ،اعطیای تسیهیالت   تخصیص منیابع خیود و   ةسسات مالی ازجمیه نحوؤفعالیت م

رییم وجیود چنیی      عییی  .اجرای صحیح آن نظیارت دارنید   بر آوری را ویع نموده و الزام

سسات مالی ییرمجازی هستیم که تحت ؤسیس مأت امروزه شاهد های قانونی، محدودیت

با آسودگی  رعایت چنی  الزاماتی، فارغ از و دارندهای مختی، به بانکداری اشتغال  عنوان

الزم  ةسیرمای  بدون اینکه خود دادن وعده سودهای باال، تبییغات گسترده و بعضاً و خاطر

 بیدون درنظیر   های مردم نمیوده و  ادرت به جذف سسردهمب داشته باشند، برای تشکیل را

ایی    بازپرداخت بدهی متقاییان، توانمندی در گرفت  مالحظات مربوط به نوع فعالیت و

تسیهیالت بیه ایشیان پرداخیت      عنیوان وام و  بیه  ،مختیی،  قالیب عقیود   منابع مالی را در

بیه پرداخیت    قیادر هیای تولییدی    باالی آن که اییب بخش توجه به سود که با نمایند می

 در .شیوند  هیدایت میی   دهای ییرمول  ای  منابع جامعه به بخش باشند، چنی  سودی نمی

رقابت بی  بیانکی افیزایش    سساتی،ؤچنی  م که با رشد رسد می نظر هگونه ب ای  بادی امر

فعالیتشیان کیارا    شیده و  ای  بخش مشغول کیار  متقاییان اشتغال در تعدادی از یافته و

 تمیامی فعیاالن بیازار    رقابتی شرایط تحمیییی یکسیان بیر    یک بازار ة  الزملک .باشد می

سسات بیا پرداخیت   ؤهایی که ای  م برابر زیان طرفی ای  اشتغال محدود در از و باشد می

بخیش   ایی  رشید   قابل قیاا نبیوده و  د دارند،های ییرمول  منابع محدود جامعه به بخش

توجه به تبعات  با .بود اشتغال پایدار خواهد تولید داخیی است که موجب افزایش ثروت و

 جییوگیری از  ،بهتیری  روش مقابییه   سسیات میالی ییرمجیاز،   ؤبطالن معامالت م بار زیان

تا اتمام تصفیه دییون  ( کفالت) دست گیری مدیریت هب صورت تشکیل، در سیس آنها وأت

بر  ل توجهی راهای اجتماعی قاب نیز هزینه ها همی  روش هرچند، باشد شان میمطالبات و

 .نماید اقتصادی جامعه تحمیل می پیکر
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، انتشیارات دانشیلاه   نظم عمیومی در حقیوق خصوصیی    ؛عبدالغنی احمدی واستانی، .7

 .7947تهران، 

 .7911، ، چاپ اول، تهران، کتابفروشی اسالمیه4، جید حقوق مدنی ؛امامی، حس  .6

 .7919 چاپ اول، تهران، انتشارات زوار،، سی کاملفرهن  فار ؛پور، یالمریا انصال .9

 .7996، چاپ دوم، ، شرکت سهامی انتشارفیسفه مسئولیت مدنی ؛ادینی، حس ب .4

چاپ هفیتم، تهیران،   ، گنج دانش، ترمینولوژی حقوق ؛جعفری لنلرودی، محمدجعفر .6

7916. 

، جیید اول،  المعیارل حقیوق میدنی و تجیارت     داییره جعفری لنلرودی، محمیدجعفر؛   .6

 .7900نتشارات گنج دانش، چاپ اول، ا

، ، جید اول، گنج دانشمسبوط در ترمینولوژی حقوق ؛جعفری لنلرودی، محمدجعفر .1

 .7900 ،چاپ چهارم، تهران

، سازمان گسترش و (وری گیری بهره راهی برای اندازه)ارزش افزوده  ؛خاکی، یالمریا .0

 .7916ن، نوسازی صنایع ایرا

چیاپ سیوم،    بانکیداری اییران،   عیالی سسه ، نشر مؤحقوق بانکیخاوری، محمودریا؛  .9

 .7916 تهران،

 .7911، چاپ دوم، تهران، ، انتشارات دانشلاه تهرانلغتنامه اکبر؛ ییهخدا، عد .78

چاپ  جنلل، -، انتشارات جاودانهشخصیت و اهییت در حقوق مدنی حمد؛ساکت، م .77

 .7906سوم، تهران، 

، چیاپ اول،  ، نشیر حقوقیدان  7، جیید  تشکیل قراردادها و تعهدات ؛شهیدی، مهدی .76

 .7911 ،تهران

انتشارات مجد، ، ، جید دومحقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات ؛شهیدی، مهدی .79

 .7999تهران، ، چاپ دهم

، انتشیارات  اشخاص و محجوری  :حقوق مدنی ؛مرتضی ،زاده حسی  و قاسم ،صفایی .74

 .7998، چاپ هفدهم، تهران، سمت

، شرکت سهامی انتشار، تهیران،  6، جید عمومی قراردادهاقواعد  ؛ناصرامیر کاتوزیان، .76

 .7909چاپ ششم، 
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، چیاپ  شرکت سهامی انتشیار  ،7، جید قواعد عمومی قراردادها ؛کاتوزیان، امیرناصر .76

 .7909، تهران، چهارم

، انتشیارات پژوهشیکده پیولی و    تکمیل نهادهای مالی کشور ؛فقهی کاشانی، محمد .71

 .7906 چاپ اول، تهران، بانکی،

 .7969 ،تهران ، چاپ دوم،امیرکبیر، 9جید  ،فرهن  فارسی معی  ؛معی ، محمد .70

 ها مقاله. ب

، پیژوهش حقیوق و   مبیانی نظیری رویکیرد تحیییل اقتصیادی حقیوق       ؛بابایی، ایرج .79

 .7906، 69، شماره 9دوره  ،سیاست

 ، مجیه بانک و اقتصیاد، نلاهی به تاریخچه بانک و بانکداری در ایران ؛ریایی، حامد .68

 .7906، 90ره شما

کیید بیر   أثر بر توسعه مالی در نظام بانکی ایران بیا ت ؤعوامل م ؛حسی  صمدی، عیی .67
 .7996 تهران، ، بیست و چهارمی  همایش بانکداری اسالمی،تورم

، اثرات آزادسازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشور ؛سیدکمیل و همکاران ،طیبی .66

 .7998، 6، شماره 6، دوره (ی سابقهای اقتصاد بررسی)فصینامه اقتصادی مقداری

نقد و بررسی قانون عمییات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قیانون  ؛ موسویان، سیدعباا .69
 .7906 ، فصینامه عیمی پژوهشی اقتصاد اسالمی،جایلزی 

، 4دوره  مجیه پژوهشنامه اقتصیادی،  ،اقتصادی رشد توسعه مالی و؛ فاطمه نظیفی، .64

 .7909 ،9شماره 

، ، مجییه حقیوق خصوصیی   قرائت فقهیی حقیوق  اقتصیادی    ؛محمد سیدعیی یثربی، .66

 .7999بهار و تابستان  ،64شماره 
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Abstract  

One of the most important factors in attaining economic growth and 

prosperity in all countries is the proper functioning of sovereign and 

financial institutions in accordance with the policies and regulations set 

forth, including the allocation of credit facilities to the manufacturing sector 

by banks and financial institutions, thus enabling the economic players to 

access adequate financial resources quickly and efficiently and obviate their 

financial resource requirements, most importantly leading to economic 

growth and consequently increased employment. On the other hand, 

however, if financial institutions are not supervised by sovereign institutions, 

in some cases, due to a conflict of their own financial interests with said 

policies, they may refuse to abide by these legal requirements, including 

interest rates paid to depositors, type of contracts for awarding facilities to 

applicants and the interest rates thereof, and may, on occasion, drive most of 

their resources to nonproductive, or even disruptive, economic sectors in 

pursuit of greater interests. Furthermore, poor management makes said 

institutions incapable of even reimbursing depositors, bringing about 

disasters in the financial system, the likes of which can be observed in 

today’s Iran. Bank contracts, first and foremost, follow general rules of 

contract law and have further legal conditions and principles of their own, 

and even legislators have allowed them certain privileges. Considering the 

lack of a legal authorization due to nonobservance of genuine transaction 

conditions, one can safely assume that these institutions lack the required 

qualification and competence for entering into bank contracts, however, as 

viewed by economic law, the need for creating a competitive market, and the 

detrimental impacts of nullifying such contracts, facility contracts must be 

judged as genuine, nonetheless. 

Keywords: Financial A\and Credit Institutions, Capital, Allocation of 

Resources, Economic Analysis, Monetary Policy. 
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