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چالشهای حقوقی نگهداری مطمئن از سوابق
الکترونیکی بانکی
(مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه)
* دکتر ستار زرکالم

چکیده

با توس��عه روز افزون بانکداری الکترونیکی ،یکی از مشکالت اساسی که بانکهای
کش��ور با آن روبرو هس��تند چگونگی بایگانی و نگهداری از سوابق الکترونیکی بصورت
مطمئن از یک س��و و مس��ایل و نحوه حل مشکالت حقوقی ناشی از آن از سوی دیگر
اس��ت .بویژه با توجه به تکلیفی که بند الف ماده  49قانون برنامه پنجم توس��عه برای
بانکها مبنی بر اس��تقرار کامل س��امانه (سیس��تم) بانکداری متمرک��ز و تبدیل کلیه
حس��ابها اعم از س��پرده اشخاص و تس��هیالت به حس��ابهای متمرکز ایجاد کرده،
نگهداری مطمئن سوابق الکترونیکی و پیش بینی مسایل و مشکالت حقوقی ناشی از
آن اهمیت بیش��تری پیدا کرده است زیرا اس��تقرار چنین سامانهای فقط با استفاده از
روشهای الکترونیکی امکان پذیر اس��ت .قانون تجارت الکترونیکی سال  1382سوابق
الکترونیکی مطمئن و نیز ش��رایط نگهداری اصول الکترونیکی را توصیف کرده اس��ت.
با این همه ،مقررات یاد ش��ده به تمامی پرس��شهای حقوقی مطروحه در این زمینه
پاسخ نمیدهد .مولف در این مقاله در صدد خواهد بود پس از توصیف مفهوم و انواع
بایگانی و نگهداری الکترونیکی ،ش��رایط نگهداری مطمئن از آنها را مورد مطالعه قرار
دهد  .در وهله دوم ،باید اصول حاکم بر نگهداری از سوابق الکترونیکی بصورت مطمئن
مورد بررس��ی قرار گیرد و سر انجام تعهداتی که از این حیث برعهده اشخاص مسوول
پردازش و نگهداری از اسناد و سوابق الکترونیکی و بطور خاص بر عهده سیستم بانکی
قرار میگیرد  ،مش��خص ش��ود .از آنجا که مقررات حقوق ایران در زمینه نگهداری از
س��وابق الکترونیکی نواقص بسیاری دارد و حقوق فرانسه دارای قواعد حقوقی کامل و
مناسب تری است حقوق این کشور مبنای ارزیابی مقررات داخلی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی  :سوابق الکترونیکی ،سوابق الکترونیکی مطمئن ،اصل الکترونیکی،
کپی الکترونیکی ،دادههای ارتباطی ،اسرار حرفهای ،تمامیت اسناد الکترونیکی ،دالیل
الکترونیکی .سیستم بانکی ،بانک دولتی ،بانک خصوصی.
* استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد و وکیل پایه یک داد گستری sattarzarkalam@gmail.com
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مقدمه

م��اده  11قان��ون تجارت الکترونیکی س��ال  1382بدون تعریف از س��وابق الکترونیکی “ س��ابقه
الکترونیکی مطمئن “ را عبارت از داده پیامی دانس��ته که با رعایت ش��رایط یک سیس��تم اطالعاتی
مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک باشد .ماده  8این قانون نیز بدون تعریف
اسناد الکترونیکی اصیل ،صرفاً شرایط نگهداری و ارایه اطالعات به صورت داده پیام و به صورت اصل
را پیشبینی كردهاس��ت .بند( د) ماده  8یادش��ده هم به هریک از نهاد ها ،س��ازمانها و دستگاههای
دولت��ی و ی��ا وزارتخانهها اج��ازه داده در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مس��وولیت خود
ش��رایط دیگری را غیر از آنچه در بندهای (الف) تا (ج) این ماده ذکر ش��ده پیش بینی کنند .در آنچه
به بانکها مربوط میشود  ،قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران ( 1389تا  )1394به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری از جمله بانک را مکلف به « استقرار
کامل س��امانه (سیس��تم) بانکداری متمرکز ) (Core Bankingو تبدیل کلیه حس��ابها اعم از سپرده
اش��خاص و تسهیالت به حس��ابهای متمرکز  ،با رعایت استانداردها و دستورالعملهای بانک مرکزی»
میکند .همچنین بانکها بر اس��اس مقررات قانونی مکلفند س��وابق حسابها و عملیات بانکی خود و
مشتریانش��ان را نگهداری کنند و این امر با توجه به حجم تراکنش ها ،پیچیدگی و تنوع ش��ان جز با
توس��ل به روشهای الکترونیکی میسر نیست .ضرورت نگهداری س��وابق الکترونیکی اسناد ،معامالت
و تراکنشها پرس��شهای حقوقی متعددی را مطرح میکند که از یک س��و به مفهوم و انواع س��وابق
الکترونیکی و نگهداری از آنها و از سوی دیگر به شرایط نگهداری از سوابق الکترونیکی واصول حقوقی
حاکم بر آن مربوط میشود .سر انجام تکالیف حقوقی در زمینه نگهداری سوابق الکترونیکی باید مورد
مطالعه قرار گیرد.

مبحث اول
مفهوم ،انواع و شرایط نگهداری از سوابق الکترونیکی
در این مبحث از یک س��و ،مفهوم و انواع نگهداری الکترونیکی واز س��وی دیگر شرایط نگهداری از
سوابق الکترونیکی مورد مطالعه قرار میگیرد.
گفتار اول -مفهوم و انواع نگهداری از سوابق الکترونیکی
الف) مفهوم نگهداری از سوابق الکترونیکی
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قانون تجارت الکترونیکی در ماده  11خود “ س��ابقه الکترونیکی مطمئن “ را مورد حکم قرار داده
است .بر اساس این ماده “ سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط
یک سیستم اطالعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک باشد “ .همانطور
که مالحظه میش��ود قانونگذار فقط از س��ابقه الکترونیکی مطمئن س��خن بمیان آورده ولی س��وابق
الکترونیکی را به تنهایی تعریف نکرده اس��ت .ماده  8این قانون نیز بدون تعریف از مفهوم نگهداری از

شرایط نگهداری و ارایه اطالعات بصورت داده پیام نام برده است.
برای توصیف نگهداری ضروری اس��ت قب ً
ال مفهوم بایگانی روشن شود .از بایگانی تعاریف مختلفی
ارایه ش��ده اس��ت؛ از جمله اینکه “ بایگانی عبارت از تش��کیل یک مرکز نگهداری بر اساس قواعد فنی
مش��خص اس��ت که بهره برداری را آسان میکند .بایگانی در اصل دستی صورت میگرفته ولی امروزه
فنون بایگانی بصورت وس��یعی با اس��تفاده از ابزارهای الکترونیکی و رایان��های صورت میگیرد  .”1در
تعریف کاملتر و دقیقتر از بایگانی گفته شده است  “ :بایگانی مجموعه اعمال ،ابزارها و شیوههایی است
ک��ه برای محافظت از اطالعات در کوتاه مدت یا بلن��د مدت با هدف بهره برداری مجدد از آن صورت
میگیرد .یعنی اعمالی که در نتیجه آن یک سند حفظ ،ذخیره و بصورتی که پس از آن قابل دسترسی
باشد شماره گذاری میشود .2
در نگهداری ،اعطای بعد حقوقی به بایگانی صرف مستتر است که منظور از آن را میتوان نگهداری
س��الم از اس��ناد ،و محافظت از آن در مقابل هر گونه آسیب ،تغییر و تخریب با اهداف حقوقی دانست،
بوی��ژه زمانی که این عملی��ات مادی باید حفاظت از یک حق ( کار کرد بعن��وان دلیل) یا رعایت یک
تکلی��ف قانونی ( کار کرد بعنوان اعتب��ار) را تضمین کند 3عمل نگهداری بر حقوق طرفین یک رابطه
حقوقی اس��توار است و بالعکس عمل بایگانی کردن بیش��تر ناظر بر شیوه نگهداری است ،هر چند هر
دو مفه��وم رابطه تنگاتنگ با هم دارند ولی تفاوت بین آنها را نمیتوان نادیده گرفت .در واقع ،بایگانی
الکترونیکی ممکن اس��ت نس��بت به اسنادی باش��د که خود بخود هیچگونه ارزش حقوقی ندارند ولی
میتوانند بعنوان مثال معرف یک ارزش اقتصادی (دارایی اش��خاص و بنگاه ها )...باش��ند که از طریق
قواعد مرتبط با حقوق مالکانه مورد حمایت قرار میگیرند .این ش��کل از بایگانی الکترونیکی هر چند
دارای اهمیت عملی فراوانی است ولی از قلمرو این مقاله خارج است .در مقابل ،نگهداری الکترونیکی
ناظر به اس��نادی است که مستقیماً دارای آثار حقوقی هستند زیرا متضمن بیان یک حق ،یک تکلیف
ق��راردادی یا قانونی و...اس��ت .در محدوده عملیات بانکی ،نگهداری از قراردادهای بانکی نظیر اس��ناد
ذمهای و رهنی و عقود اس�لامی ،حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی  ،ضمانتنامههای بانکی،
رسیدهای دریافت و پرداخت و انتقال وجوه از مثالهای بارز این نوع از نگهداری هستند .نگهداری به
این مفهوم پاسخ به بایگانی کردن با اهداف حقوقی است نظیر ارایه دلیل ،یا بر آوردن توقعات قانونی
یا آیین نامه ای .مقاله به مفهوم اخیر اختصاص دارد.
در استقرار سیستم الکترونیکی نگهداری از دادهها به مفهوم یاد شده ،توجه به عناصر زیر ضرورت
دارد  :حجم دادههای موضوع نگهداری ،قالب و ش��کل (فرمت) مورد استفاده ،مدت نگهداری از اسناد
و سر انجام درجه امنیت داده ها.
ب) انواع نگهداری از سوابق الکترونیکی
نگهداری از س��وابق الکترونیکی را از جهات مختلف قابل تقس��یم دانستهاند .از حیث قلمرو آنرا به
عمومی و خصوصی ،از حیث مدتی که باید نگهداری ش��وند به جاری ،واس��طهای و قطعی و از منظر
1 . Francis Balle, (2006), p. 19.
2 . I. Pottier, (2000), p. 20.
3 . Premier Ministre, secrétariat général de la défense nationale, ( 2006) p. 6.
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ارزش اثباتی آنرا به عادی و مطمئن تقسیم کرده اند .توجه به این تقسیم بندیها بویژه تقسیم بندی
اول و س��وم میتواند در هر گونه قانونگذاری راجع به نحوه نگهداری از سوابق الکترونیکی از جمله در
زمینه بانکداری الکترونیکی مفید واقع شود.
 - 1س�وابق عمومی و خصوصی  :در حقوق برخی کش��ورها نظیر فرانس��ه بین س��وابق عمومی و
خصوصی قایل به تفکیک ش��ده اند .بر اس��اس م��واد  4-211و  5-211مجموع��ه قوانین دارایی این
کش��ور ،س��وابق عمومی عبارتند از  “ :اسنادی که ناش��ی از فعالیت دولت ،شوراهای محلی ،موسسات
و بنگاهه��ای عمومی “ و همچنین “ س��ازمانهای حقوق خصوص��ی مامور مدیریت خدمات عمومی یا
مامور خدمات عمومی “ هس��تند .بعالوه ،در این تعریف ،یادداشتها و فهرستهای مقامات عمومی یا
وزارتی نیز قرار دارد .توصیف سوابق عمومی اهمیت دارد زیرا این سوابق از رژیم حقوقی خاص و کام ً
ال
مشخص تبعیت میکنند .بعنوان مثال ،سوابق عمومی مشمول مرور زمان نمیشوند و غیر قابل انتقال
هس��تند .همچنین ،نگهداری س��وابق الکترونیکی عمومی هم از حیث م��دت نگهداری و هم مدیریت
آنها تابع ضوابط خاصی اس��ت ( مقامات صالحیتدار بر اساس ش��خص حقوقی مربوط ،مراحل متوالی
نگهداری .)...در مقابل سوابق خصوصی تمامی اسنادی را شامل میشود که در تعریف سوابق عمومی
نمیگنجند .بطور مشخص این سوابق شامل اسناد صادر شده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق
خصوصی اس��ت .این س��وابق نیز بعضاً تابع رژیم حقوقی خاصی هستند ( نظیر قراردادها و فاکتورها).
بعالوه ،با عنایت به ماده  5-212مجموعه قوانین دارایی س��وابق خصوصی که بدالیل تاریخی متضمن
منفعت عمومی هس��تند ممکن است همانند سوابق تاریخی بایگانی شوند .در آنچه که به حقوق ایران
مربوط میشود میتوان تقسیم بندی حقوق فرانسه را با در نظر گرفتن ویژگیهای حقوق ایران اعمال
کرد .در نتیجه س��وابق موسسات عمومی غیر دولتی و نهادهایی مثل شورای نگهبان ،مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،دیوان محاس��بات عمومی کش��ور و سایر نهادهای عمومی مشابه را میتوان به فهرست
س��وابق عمومی حقوق فرانسه افزود .در خصوص بانکهای کشور با توجه به اینکه بانکها به دولتی و
خصوصی تقس��یم میشوند میتوان برخی از اس��ناد و سوابق تولید شده توسط بانکهای دولتی را در
زمره س��وابق عمومی تلقی کرد .هر چند با توجه به تکلیف بانکها به اطاعت از سیاس��تهای پولی و
بانکی کشور  ،بانک را میتوان از بسیاری جهات تابع نظام حقوقی مشترکی دانست .4
 - 2س�وابق الکترونیکی جاری ،واس�طهای و قطعی  :این تقس��یم بندی در س��ال  2005توسط
کمیسیون ملی انفورماتیک و آزادیهای فرانسه انجام شده است .از دید این کمیسیون ،سوابق جاری
دادههایی را ش��امل میش��ود ک��ه بصورت معمول در یک بنگاه مورد اس��تفاده ق��رار میگیرد  ،نظیر
دادههای مرتبط با یک مشتری در چارچوب اجرای یک قرارداد .این سوابق نه تنها تابع مدت نگهداری
خ��اص هس��تند که با توجه به هدف مورد نظر ( مرور زمان تج��اری ،مدنی یا مالی) باید مورد تصریح
قرار گیرد  ،بلکه اش��خاص ذینفع هم باید به آن دسترس��ی داشته باش��ند .سوابق واسطهای دادههایی
هس��تند که برای خدمات مرتبط با آن یک منفعت اداری در بر دارد مثل اس��تفاده از آنها در جریان
یک دعوا .مدت نگهداری از این س��وابق تابع قواعد مرور زمان خاص و فقط اداره خاصی همانند اداره
دعاوی میتواند به آن دسترس��ی داشته باشد .سرانجام س��وابق قطعی سوابقی هستند که معرف یک
منفعت تاریخی ،علمی یا آماری هستند .این سوابق مشمول مرور زمان نمیشوند و قابل امحاء نیستند
6

4 . Premier Ministre, Secrétariat général de la défense nationale, Op.cit., pp. 7-8

و دسترسی به آن  ،بصورت محدود و تحت شرایط خاص صورت میگیرد.5
 - 3سوابق الکترونیکی عادی و مطمئن  :این تقسیم بندی که مورد قبول حقوق بیشتر کشورهای
جهان و قانون نمونه آنس��یترال اس��ت  ،در حقوق ایران نیز مورد توجه قرار گرفته اس��ت .همانطور که
گفته ش��د ماده  11قانون تجارت الکترونیکی س��ال  1382بدون تعریف س��وابق الکترونیکی از سوابق
الکترونیکی مطمئن تعریف کرده است  “ :سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با
رعایت ش��رایط یک سیس��تم اطالعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک
باش��د “ .از وصف “ مطمئن “ در س��ابق الکترونیکی معلوم میشود که سابقه الکترونیکی میتواند غیر
مطمئن یا عادی باش��د یعنی فاقد اوصافی باش��د که در ماده مورد بحث آمده است .این تقسیم بندی
جنب��ه علمی صرف ندارد زی��را مواد  14و  15قانون تجارت الکترونیکی آث��ار متفاوتی برای هریک از
انواع سوابق الکترونیکی قایل شده است .در واقع ،در حالی که تعیین ارزش اثباتی سوابق الکترونیکی
عادی با دادگاه اس��ت ،ماده  15قانون تجارت الکترونیکی ایران س��وابق الکترونیکی مطمئن را در کنار
داده پیام و امضای الکترونیکی مطمئن در حکم س��ند رس��می دانس��ته به این معنا که تصریح نموده
این س��وابق قابل انکار و تردید نیس��تند و نس��بت به انها فقط میتوان ادعای جعل کرد .به این دو نوع
از س��وابق الکترونیکی میتوان س��وابق الکترونیکی مطمئن رسمی را افزود که توسط ماموران رسمی
دولت در حدود صالحیتش��ان و مطابق قانون تنظیم میش��وند .تفاوت بین سوابق الکترونیکی مطمئن
و س��وابق الکترونیکی مطمئن رس��می این است که سوابق نوع اخیر از تمامی مزایای یک سند رسمی
برخوردار هستند.6
گفتار دوم -شرایط نگهداری مطمئن از سوابق الکترونیکی
شرایط نگهداری مطمئن از سوابق الکترونیکی را به شرایط شکلی و شرایط ماهوی میتوان تقسیم
کرد.
الف) شرایط شکلی مرتبط با نگهداری مطمئن
س��وابق باید بگونهای نگهداری شوند که اعمال ش��یوههای نگهداری و بازیابی بعدی آنها را ممکن
س��ازد .بعنوان شرایط ش��کلی نگهداری ،ویژگیهای فنی ،قابل درک بودن سوابق و مدت نگهداری از
آنها که تاثیر مستقیم در امر نگهداری از اسناد دارند باید مورد توجه قرار گیرد.
 - 1ویژگیهای فنی  :ماده  11قانون تجارت الکترونیکی تصریح میکند که “ س��ابقه الکترونیکی
مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطالعاتی مطمئن ذخیره شده ”..
باش��د .بند (ح) ماده  2قانون یاد ش��ده ،سیستم الکترونیکی مطمئن  7را این چنین تعریف میکند “ :
سیستم اطالعاتی است که  -1 :به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد -2 .سطح
معقولی از قابلیت دسترس��ی و تصدی صحیح را دارا باش��د -3 .به نحوی معقول متناس��ب با اهمیت
5 . Christiane Féra –Schuhl ( 2006), p. 411-412.

 . 6برای مطالعه بیشتر در خصوص ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی نگاه کنید  :زویه لینان دبلفون ،)1389( ،صص  190به بعد.

7 . Secure Information System.
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کاری که انجام میدهد پیکر بندی و سازماندهی شده باشد -4 .موافق با رویه ایمن باشد “ .بموجب
بند ط ماده  2قانون نیز “ رویه ایمن “  8رویهای اس��ت “ برای تطبیق صحت ثبت دادهها پیام ،منش��ا
و مقص��د آن ب��ا تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله  ،محتوا و یا ذخیره س��ازی
داده پیام از یک زمان خاص .یک رویه ایمن ممکن اس��ت با اس��تفاده از الگوریتمها یا کدها ،کلمات یا
ارقام شناس��ایی ،رمزنگاری ،روشهای تصدیق یا پاس��خ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود “.9
این ماده همانطور که از منطوق آن بر میآید ناظر بر ش��رایط فنی نگهداری مطمئن اس��ت که باید در
ارزیابی سوابق الکترونیکی مطمئن مورد توجه دادگاهها و اشخاص ذینفع قرار گیرد.
 - 2قابلیت درک و دسترسی  :ماده  11قانون تجارت الکترونیکی بر لزوم در دسترس بودن و قابل
درک بودن سوابق الکترونیکی مطمئن بعنوان شرایط اصلی نگهداری از این سوابق تصریح کرده است.
منظور از این دو شرط که در واقع مکمل هم هستند این است که سوابق الکترونیکی صرفنظر از شکل
انتقال و قالب آن باید بشکلی قابل درک در دسترس باشد .این دو شرط باید در چارچوب نگهداری از
سوابق الکترونیکی دغدغه اصلی بانکها باشد .در عمل ،برای تضمین تحقق این شرایط ضروری است
که بخشهای مامور نگهداری ،از روش “ فعال “ نگهداری اس��تفاده کنند .در این مفهوم باید به ش��کل
نگهداری و قالب آن ( منظور قالبهای الکترونیکی نگهداری از اس��ناد و سوابق) توجه ویژهای مبذول
ش��ود تا اس��ناد هنگام باز یابی آنها قابل درک باشند .کنوانسیون سازمان ملل متحد در باره استفاده از
ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی سال  2005در قسمت (ب) بند  4ماده  9خود عالوه
بر تمامیت شرط قابلیت دسترسی را هم در مواردی که یک ارتباط یا قرارداد باید به شکل اصلی خود
نگهداری شود ضروری میداند  “ :وقتی قانون قابل دستیابی بودن اطالعات موجود در ارتباط را مقرر
میدارد در آن صورت اطالعات برای ش��خصی که هدف دسترس��ی او به اطالعات است قابل دستیابی
باشد “ 10این اولین و مهمترین چالش حقوقی نگهداری مطمئن از سوابق الکترونیکی است.
 - 3مدت نگهداری  :مدت نگهداری از سوابق الکترونیکی حسب قلمرو آن و حقوق کشورها بسیار
متفاوت اس��ت .به عنوان یک اصل میتوان گفت که مدت نگهداری از س��وابق الکترونیکی برابر مدت
نگهداری از اس��ناد کاغذی و غیر الکترونیکی اس��ت و بر اس��اس مدتهای مرور زمان در مورد دالیل
محاس��به میشود .برای ش��ناخت بیش��تر در مورد مدت زمان نگهداری مطالعه حقوق فرانسه و ایران
مفید بنظر میرسد.
 - 4حقوق فرانسه  :مدت نگهداری در حقوق فرانسه در حقوق عام و مرتبط با حقوق مدنی 30
س��ال است .با این همه ،اس��تثناهای فراوانی بر آن وارد شده است .از جمله در مواردی که مدت مرور
زمان 10 ،سال (ماده  2270 - 1قانون مدنی فرانسه راجع به مسوولیت مدنی و خارج از قرارداد)20 ،
سال (بند دوم ماده  2270 - 1قانون مدنی فرانسه راجع به مسوولیت مدنی ناشی از شکنجه ،تجاوزات
جنس��ی و 1 )...س��ال ( بند  2ماده  2272قانون مدنی فرانس��ه راجع به مبلغ پانسیون دانش آموزی)،
یا  2س��ال (بند  3ماده  2272قانون مدنی فرانس��ه راجع به اعمال پزشکان ،جراحان و دندانپزشکان و
 )...اس��ت .در قلمرو حقوق تجارت مدت نگهداری اصوالً  30س��ال اس��ت ولی یک مرور زمان ده ساله
8 . Secure Method.
9 . Michel Vivant et autres (2002), p. 1558, n. 2752.
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 . 10علی رضایی ( ،)1387ص .247

برای اس��ناد حس��ابداری ،مس��تندات و نیز مدارک مرتبط با کارمندان( دفاتر پرداخت ،فیش حقوقی)
در نظر گرفته ش��ده است .این فهرست انحصاری نیست و یک سند واحد ممکن است بر اساس قلمرو
حقوقیاش مدتهای نگهداری متفاوتی داشته باشد .بعنوان مثال یک فاکتور بعنوان دلیل در چارچوب
کس��ر مالیات بر ارزش افزوده  6س��ال ،از حیث مدرک حسابداری و س��ند تجاری  10سال و بعنوان
دلیل یک قرارداد با اش��خاص حقیقی  30س��ال نگهداری شود .بعالوه ،مدت نگهداری از اسناد رسمی
الکترونیکی ضرورتاً باید معادل مدت نگهداری اسناد رسمی کاغذی باشد که نامحدود است.
 - 5حق�وق ای�ران  :در حقوق ایران ،تا س��ال  1357در حقوق ع��ام  ،مرور زمانهای 20و 10و 5
و  3و  1س��اله وجود داش��ت  11ولی پس از انقالب اسالمی ش��ورای نگهبان قانون اساسی طی نظریه
ش��ماره  7527مورخ  1361 /11 /27خود مرور زمان موضوع مواد  731به بعد قانون آیین دادرس��ی
مدنی را غیر شرعی اعالم کرد ولی متعرض مرور زمانهای خاصی که در سایر قوانین وجود دارند نشد.
هر چند برخی از نظریه ش��ورای نگهبان اس��تنباط کردهاند که (بعنوان مثال) مرور زمان قانون تجارت
هم بطور ضمنی نس��خ شده است 12ولی اعتقاد عمومی حقوقدانان و عمکرد دادگاهها بر این است که
برخی مرور زمانهای خاص همچنان به اعتبار خود باقی هس��تند .از جمله این مرور زمانها میتوان
مرور زمان  1ساله موضوع ماده 286
قانون تجارت ،مرور زمان  5س��اله در مورد برات و س��فته و چک موضوع ماده  ،318مرور زمان 5
س��اله موضوع ماده  565قانون تجارت در زمینه اعاده حیثیت از تاجر ورشکس��ته ،مرور زمان  1ساله
موضوع قسمت  6ماده  54قانون دریایی  1343نام برد .در برخی موارد نظیر ماده  13قانون تجارت
سال  ،1311مقنن بدون ذکر مدت مرور زمان تاجر را مکلف کرده دفاتر خود را حداقل تا  10سال از
ختم هر س��الی نگهداری کند .از آنجا که بانکها اعم از خصوصی و دولتی تاجر محس��وب هستند این
تکلیف برای آنها نیز وجود دارد که بدون تردید مدت نگهداری از دفاتر الکترونیکی نیز باید  10س��ال
پس از پایان هر سال خواهد بود.
در آنچه که به مرور زمان کیفری مربوط میش��ود از یک س��و  ،قانون صدور چک س��ال  1355و
اصالح��ات بعدی در ماده  11خود مرور زمانهای ش��ش ماهه ب��رای تعقیب کیفری در نظر گرفته که
اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه آنرا نوعی مرور زمان تعقیب دانس��ته اس��ت 13و از سوی دیگر مقنن
اس�لامی در مواد  173و  174قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری
مصوب سال  1378مرور زمانهای  5 ،3و  10ساله برای جرایم بازدارنده پیش بینی کرده است.
با توجه به آنچه در مورد مرور زمان گفته ش��د در مورد تکلیف بانکها راجع به مدت نگهداری از
اسناد ترتیبات زیر باید در نظر گرفته شود :
اول -در مورد مرور زمانهایی که پس از سال  1357توسط مقنن وضع شده ،همچنین در مواردی
که مدت نگهداری از برخی اسناد توسط مقنن تصریح شده است مثل مدت نگهداری از دفاتر تجاری
(  10س��ال) موضوع ماده  13قانون تجارت تردیدی نیس��ت که بانکها باید آنرا محترم بش��مارند .با
این همه ،باید توجه داش��ت که یک س��ند ممکن است مش��مول مرور زمانهای متعددی شود که در
 . 11احمد متین دفتری ( ،)1378صص .243-235
 . 12محمد صقری ( ،)1387ص .307

 . 13نظریه شماره  7/4537مورخ  1381/5/22اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه.

9

اینصورت مدت نگهداری از اس��ناد باید معادل مرور زمان دارای مدت بیش��تر باش��د .بعنوان مثال اگر
چک یا سفته و برات بصورت الکترونیکی تولید شده باشد یا با امحای قالب کاغذی شکل الکترونیکی
آن بایگانی ش��ده باش��د برای احراز زمان تعقیب کیفری ،س��وابق گواهینامههای عدم پرداخت حداقل
باید شش��ماه از تاریخ صدور آن نگهداری ش��ود .در عین حال از آنجا که چک میتواند موضوع جرایم
بازدارن��ده قرار گیرد مرور زمانهای موضوع مواد  173و  174قانون آیین دادرس��ی مدنی کیفری هم
باید مورد توجه قرار گیرد.
دوم -در مورد برخی مرور زمانها که صراحتاً توسط شورای نگهبان غیر قانونی اعالم شده( ،بطور
خ��اص مرور زمانهای مدنی) اگر ش��ورای نگهبان را صالح در این م��ورد بدانیم مدتهای مرور زمان
موض��وع نظریه این ش��ورا منتفی خواهد ب��ود که در این صورت مدت نگهداری از اس��ناد الکترونیکی
منتفی خواهد بود و این اس��ناد باید تا زمانی که مدت قانونی نگهداری از آنها مش��خص نشده بصورت
دایمی نگهداری شوند.
س�وم -در مورد برخی مرور زمانها که صراحتاً توس��ط شورای نگهبان غیر شرعی اعالم نشدهاند
باید قایل به بقای آنها باشیم و مدت نگهداری از اسناد الکترونیکی موضوع آنها را حداقل معادل مرور
زمان در محیط واقعی بدانیم.
چهارم -در مورد اسناد الکترونیکی رسمی که توسط ماموران رسمی دولت ،در چارچوب قانون و
در حدود صالحیت آنها تنظیم شده از جمله اسناد ذمهای و رهنی و سایر قراردادهای بانکی ( فروش
اقس��اطی ،اجاره بش��رط تملیک و )...در دفاتر اسناد رس��می و یا قراردادهای بانکی که بین بانکها و
مشتریانش��ان تنظیم میشود و بموجب ماده  15قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد رسمی
هس��تند ،از یک س��و ،با توجه به اس��تثنایی بودن مرور زمان در حقوق ایران و از سوی دیگر ،با عنایت
به ماهیت و ارزش اثباتی این اسناد ،نگهداری از شکل الکترونیکی آنها بصورت دایمی ضرورت خواهد
داشت.
علیرغم آنچه گفته شد ،مدت نگهداری از سوابق اعم از کاغذی و به تبع آن سوابق الکترونیکی در
حقوق ایران با ابهامات جدی روبرو اس��ت .در مورد بانکها هر چند بانک مرکزی میتواند باستناد بند
(د) ماده  10قانون تجارت الکترونیکی ش��رایط دیگری برای نگهداری از س��وابق الکترونیکی عالوه بر
آنچه در بند (د) یاد ش��ده پیش بینی ش��ده در نظر بگیرد ولی بطور قطع نمیتواند با وضع آیین نامه
در خصوص مدت نگهداری از س��وابق الکترونیکی تصمیم گی��ری کنند و تدوین قانون در مورد مدت
نگهداری ضرورت دارد.
قس��مت  3بند ح ماده  211قانون برنامه پنجم توسعه در مورد مدت نگهداری از اسناد توسط قوه
قضاییه نمونهای از قانونگذاری در این زمینه ارایه میکند  “ :به قوه قضائیه اجازه داده میشود براساس
آئیننامهای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخان ه ملی
جمهوری اس�لامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه میرس��د ،اسناد و اوراق پروندههای قضائی
که نگهداری سوابق آنها ضروری میباشد را با استفاده از فناوریهای اطالعاتی روز ،به اسناد الکترونیکی
تبدیل و س��پس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مش��روط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی
قطعی آنها گذش��ته باش��د ”... .امکان امحای اس��ناد پس از تهیه قالب الکترونیکی از آنها را میتوان
10

چنین تفس��یر کرد که پس از مدت  30س��ال اسناد یاد ش��ده قابلیت استناد ندارند .هر چند این ماده
در مورد مدت نگهداری از س��وابق الکترونیکی س��اکت است ولی با توجه به مواد  6و  12قانون تجارت
الکترونیکی و بند (ب) ماده  48قانون برنامه پنجم توسعه میتوان نتیجه گرفت که مدت نگهداری از
سوابق الکترونیکی نیز  30سال از تاریخ بایگانی آنها خواهد بود.
ب) شرایط ماهوی نگهداری مطمئن
همانطور که مالحظه میش��ود بند (ح) و (ط) م��اده  2قانون تجارت الکترونیکی ناظر بر ماده 11
آن قان��ون ،عمدتاً ناظر بر ویژگیهای فنی سیس��تم اطالعاتی مطمئن اس��ت و الزامات حقوقی چنین
سیستمی را بیان نمیکند .این الزامات را میتوان از شرایط و آثاری که برای داده پیام “ مطمئن “ در
مبحث س��وم فصل چهارم قانون تجارت الکترونیکی ( مواد  10تا  )16ش��ناخته شده استنباط کرد .بر
اساس ماده  10قانون مورد بحث امضای الکترونیکی مطمئن باید نسبت به امضا کننده منحصر به فرد
باش��د؛ هویت داده پیام را معلوم نماید؛ به وس��یله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده
14
باش��د؛ به نحوی به داده پیام متصل باش��د که هر تغییری در داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد
از آنجا که امضای الکترونیکی خود داده پیامی است که به داده پیامهای دیگر متصل میشود میتوان
گفت که دو ویژگی مهم سوابق الکترونیکی که میتوان آندو را شرایط ماهوی سوابق الکترونیکی نیز
نامید قابلیت انتساب ( تعیین هویت تولید کننده داده پیام) و تمامیت آن است.
 - 1قابلیت انتساب  :بند ب ماده  48قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
جمهوری اس�لامی ایران ( )1394-1389برای معادل س��ازی کارکردی سند الکترونیکی با سند
کاغذی قابلیت انتساب در سند الکترونیکی را ضروری دانسته است  « :سند الکترونیکی در حکم
س��ند کاغذی اس��ت مشروط بر آن که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد ».این ماده از برنامه
پنجم از یک س��و مکمل ماده  6قانون تجارت الکترونیکی اس��ت که بر اساس آن  « :هر گاه وجود
یک نوشته از نظر قانون الزم باشد ،داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر  »...و از سوی
دیگر تکمیل کننده ماده  10همان قانون اخیر است زیرا آنچه که در ماده  10آمده ناظر به امضای
الکترونیکی اس��ت و حکم صریحی در مورد شرایط و الزامات نوشته الکترونیکی مطمئن در قانون
تجارت الکترونیکی وجود نداشت.
منظ��ور از قابلیت انتس��اب یعنی امکان تعیین هویت صادر کننده ی��ا بعبارت دیگر احراز
اصالت آن است .بعنوان مثال در خصوص سوابق بانکی الکترونیکی حاکی از پرداخت وجوهی
به مش��تری یا برداشت شده از حس��اب مشتری از سوی پذیرندگان کارتهای بانکی ،ضروری
اس��ت که این سند توسط ش��خص حقیقی یا حقوقی دریافت کننده بصورت الکترونیکی امضا
ش��ود تا از یک س��و ،ش��خص هویت دریافت کننده احراز شود و از س��وی دیگر تمامیت آن
(تش��خیص هر گونه اصالح یا تغییری در سند) تضمین شود .در نتیجه ،بطور کلی و صرفنظر
از اصول حقوقی مرتبط با امضا کننده ،باید انتساب سند به امضا کننده و تمامیت آن تضمین
 . 14ب��رای مالحظ��ه توضیحات کامل در خصوص دالی��ل و امضای الکترونیکی نگاه کنید  :زویه لینان دبلفون ،پیش��ین ،صص  151تا
.207

11

شود تا نوشته الکترونیکی دارای ارزش حقوقی شناخته شود.
در نگهداری یک نوش��ته بصورت الکترونیکی ،توقعات حقوقی مورد نظر هنگام تولید این
نوشته باید بر آورده شود .یعنی نوشته قابل انتساب باشد و اعتبار امضای الکترونیکی از طریق
گواهی مرتبط با آن تضمین ش��ود .در نتیجه بهنگام نگهداری از یک نوش��ته الکترونیکی ،باید
مجموعه عناصری نیز که اعتبار امضای انجام شده را تصدیق میکنند نگهداری شوند.
 - 2تمامیت  :در خصوص این ش��رط از یک س��و مفهوم و از س��وی دیگر نحوه تضمین آن
در اس��ناد الکترونیکی و از س��وی ایگ��ر رابطه بین تمامیت و اصل الکترونیک��ی مورد مطالعه قرار
میگیرد.
 - 2-1مفهوم تمامیت و چگونگی تضمین آن  :منظور از تمامیت این است که یک نوشته
یا س��ند الکترونیکی از زمان ایجاد اولیهاش بصورت داده پیام بدون تغییر و تحریف باقی مانده
اس��ت .بر اس��اس ماده  10قانون تج��ارت الکترونیکی و بند (ب) م��اده  48قانون برنامه پنجم
توس��عه ،امضا و س��ند الکترونیکی مطمئن عالوه بر قابلیت انتساب باید از ویژگی تمامیت نیز
برخوردار باش��د .شرط تمامیت در کنوانس��یون سازمان ملل متحد در باره استفاده از ارتباطات
الکترونیکی سال  2005مورد تصریح قرار گرفته است .بر اساس قسمت الف بند  4ماده  9این
کنوانس��یون “ در مواردی که قانون مقرر میدارد که ارتباط یا قرارداد بایس��تی در دس��ترس
قرار گیرد یا به شکل اصلی خود باقی بماند یا آثار فقدان یک نسخه اصل را بیان میکند این
ش��رط در مورد ارتباط الکترونیکی محقق میش��ود زمانی که  :الف) اطمینان قابل اتکایی در
خصوص تمامیت اطالعات از زمانی که برای نخستین بار به شکل نهایی خود به عنوان ارتباط
لکترونیکی تولید شده وجود داشته است .“ 15
قسمت الف بند  5ماده 9همان کنوانسیون در خصوص معیار ارزیابی تمامیت مقرر میدارد :
“ معی��ار ارزیابی تمامیت آن اس��ت که ایا اطالعات کامل و ب��دون تغییر باقی ماندهاند یا خیر،
صرفنظ��ر از اضافه ش��دن و تصدیق یا تغییری که در فر آین��د معمول ارتباط ،ذخیره و نمایش
حادث میشود”16 .
در عمل ،تمامیت یک سند الکترونیکی رابطه تنگاتنگی با فن آوری مورد استفاده دارد .در
حال حاضر پیشرفته ترین فناوری مطمئن در امضای الکترونیکی مطمئن ،رمز نگاری نامتقارن
یا امضای مبتنی بر کلید عمومی است که نه تنها انتساب سند به امضا کننده بلکه تمامیت آنرا
نیز تضمین میکند .یک نوشته الکترونیکی زمانی دارای تمامیت محسوب میشود که در طول
زمان با اس��تفاده از روش “ خرد س��ازی “ بدون تغییر باقی مانده باشد .منظور از “ خرد سازی
“ تهیه خالصهای از یک داده پیام به کمک ابزار امضاس��ت .این خالصه بوسیله کلید خصوصی
امضا کننده که فقط در اختیار وی قرار دارد رمز گذاری میشود .برای رمز گشایی از این داده
پیام دریافت کننده پیام از کلید عمومی ارسال کننده استفاده میکند .دریافت کننده نیز برای
حفظ تمامیت داده پیامی که در صدد ارسال آن است از همین روش استفاده میکند .17
 . 15به نقل از علی رضایی ،پیشین ،ص .247

 . 16همان.

12

 . 17کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد « آنسیترال «( ،)1390صص  52به بعد.

 - 2-2رابط�ه تمامیت و اصل الکترونیکی  :تمامیت یک س��ند با مفهوم اصل الکترونیکی
رابط��ه تنگاتنگ دارد به گونهای که میتوان گفت یکی از ویژگیهای س��ند الکترونیکی اصیل
تمامیت آن اس��ت .بعبارت دیگر یک نوشته یا سابقه الکترونیکی زمانی اصیل تلقی میشود که
عالوه بر شرایط دیگر تمامیت محتوای آن احراز شود.
م��اده  8قان��ون تجارت الكترونیكی ب��دون تعریف از داده پیام یا اس��ناد الکترونیکی اصیل
شرایط نگهداری و ارایه اطالعات به صورت داده پیام و به صورت اصل را پیشبینی كرده است:
“ ...الف) اطالعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم
باشد؛ ب) داده پیام به همان قالبی (فرمتی ) که تولید ،ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که
دقیقاً نمایش��گر اطالعاتی باشد که تولید ،ارسال و یا دریافت شده نگهداری شود؛ ج) اطالعاتی
که مشخص کننده مبدا ،مقصد ،زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام میباشند نیز در صورت
وجود نگهداری ش��ود؛ د) شرایط دیگری که هر نهاد ،سازمان ،دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در
خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسوولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد”.
قانون نمونه آنس��یترال كه مورد اقتباس مقنن قرار گرفته در ماده  8خود عناصر داده پیام
الکترونیکی اصیل را مش��خص کرده است .بهموجب این ماده -1“ :چنانچه قانون ارایه اصل یا
نگهداری آن به شكل اصلی را مقتضی بداند داده پیام در شرایط زیر میتواند تأمینكننده نظر
مقنن باش��د :الف) درصورتی كه تضمین مطمئن در زمینه تمامیت اطالعات از زمانی كه برای
اولین بار به ش��كل نهایی آن به عنوان داده پیام یا غیر آن تولید میش��ود موجود باشد .ب) یا
زمانی كه ارایه اطالعات ضرورت دارد این اطالعات بتواند به ش��خص ذینفع ارایه ش��ود 2ـ بند
 1زمانی اعمال میش��ود كه ضرورت ارایه اصل برای انجام یك تعهد باش��د ،چنانچه اطالعات
ب��ه ش��كل اصلی خود نگهداری ش��ود و قانون برخی آثار بر آن مترتب كن��د3 .ـ در زمینه بند
الف ماده  :1الف) تمامیت اطالعات با تعیین اینكه آیا چنین اطالعاتی كامل و بدون خدش��ه
باقی مانده ارزیابی میش��ود به اس��تثنای آنچه به (متن) اضافه شده یا هرگونه اطالعاتی كه در
جریان عادی ارتباط انجام ش��ده یا حفظ و نمایش آن و ب) س��طح اطمینان مورد نظر با توجه
به موضوعی كه اطالعات بهمنظور آن ایجاد شده و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال مربوط به
آن ارزیابی میشود”18 .
از ماده  8قانون نمونه آنسیترال چنین بر میآید که منظور از اصالت در اسناد یا داده پیام
الكترونیكی این است كه تمامیت اطالعات از زمانی كه برای اولین بار به شكل نهایی آن ایجاد
شده اثبات شود .مقصود از تمامیت نیز همانطور که گفته شد ،این است كه اطالعات به شكل
اولیه خود ،بهصورت كامل و بدون خدشه باقی مانده باشد .با این همه ،اطالعاتی كه به صورت
خودكار به هنگام انتقال و ارس��ال داده پیام به ابتدا یا پایان داده پیام افزوده میش��ود تمامیت
این كه قانون نمونه آنسیترال ارزیابی سطح اطمینان در
س��ند را مخدوش نمیسازد .س��رانجام 
اصالت داده پیام را تابع اوضاع و احوال حاكم بر موضوع قرار داد ه است .هدف از چنین تدبیری
آن اس��ت كه اثبات اصالت س��ند در هر مورد به اثبات شرایط سابقه الكترونیكی مطمئن (نظیر
شرایطی كه در ماده  11قانون تجارت الكترونیكی آمده) موكول نشود زیرا بهرهگیری از چنین
18 . Michel Vivant et autres (2002). P. 1558, n. 2752.
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فناوری برای معامالت و قراردادهای كم اهمیت اساساً معقول نیست . 19
متأسفانه قانون تجارت الكترونیكی علیرغم اقتباس از قانون نمونه آنسیترال به ماده  8این
قانون بی اعتنا بودهاست .در نتیجه اصالح مقررات قانون تجارت الکترونیکی از حیث مفهوم و
شرایط اصل الکترونیکی ضروری است.
از آنجا که س��وابق الکترونیکی ممکن اس��ت در جریان ذخیره س��ازی ،ارس��ال یا استفاده
موضوع جعل ،تحریف یا حذف قرار گیرند ،در سال  2000کارشناسان کشورهای گروه  8شامل
کانادا ،انگلس��تان ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن ،روسیه و ایاالت متحده آمریکا پیشنهاد کردهاند
در ارایه دالیل دیجیتالی  6اصل زیر مورد توجه قرار گیرد :
 همه تشریفات قانونی برای ارایه دالیل رعایت شود؛ ب��ا توج��ه به حجم دالیل دیجیتال��ی باید مراقبت بعمل آید عدم خدش��ه و تغییر در دالیلتضمین شود؛
 در صورتی که ذینفع دسترسی به دالیل را خواستار شود باید امکان استناد به آنها برای ویوجود داشته باشد؛
 هر گونه ارایه ،دسترس��ی ،ذخیره س��ازی یا انتقال دالیل دیجیتالی میباید کام ًال مس��تند
باشد؛
 اش��خاصی که به پردازش دالیل الکترونیکی میپردازند باید مس��وول اعمال ناشی از استنادبه آنها باشند؛
 هر بنگاهی که مس��وول ارایه ،دسترس��ی ،ذخیره سازی یا انتقال دالیل دیجیتالی است بایدخود را با این اصول هماهنگ سازد.
در س��ال  ،2005وزارت امنیت عمومی چین نیز بموجب یک آیین نامه اجرایی اصول مش��ابهی را
بعنوان اصول حاکم بر ارایه و بررسی دالیل دیجیتالی مقرر کرد.20

مبحث دوم
اصول و تکالیف حقوقی در زمینه نگهداری از سوابق الکترونیکی مطمئن
در ای��ن مبحث در وهله اول اص��ول راهبردی در زمینه نگهداری از س��وابق الکترونیکی در حوزه
عمومی و سپس تکالیف حقوقی مرتبط با نگهداری از این سوابق مورد مطالعه قرار میگیرد.
گفتار اول -اصول راهبردی در زمینه نگهداری از سوابق الکترونیکی
ل��زوم توجه به اهداف نگهداری از یک س��و ،رابطه بین م��دت نگهداری و تعهد به ارایه اطالعات از
س��وی دیگر و س��ر انجام لزوم توجه به ویژگیهای نگهداری از سوابق الکترونیکی در این گفتار مورد
بررسی قرار میگیرند.
14

 . 19زویه لینان دبلفون (  ،)1389صص  183به بعد.

20 . Baosheng Zhang and Huangxun Chen ( 2010 ,)p .143.

الف) لزوم توجه به اهداف نگهداری
نگهداری از س��وابق الکترونیکی ،هدف حقوقی از یک س��و و اهداف اطالعاتی ،تاریخی و آماری از
سوی دیگر را تعقیب میکند.
 - 1هدف حقوقی

نگه��داری از س��وابق الکترونیکی قب��ل از همه دارای هدف حقوقی اس��ت .منظور این اس��ت که
نگهداری از این س��وابق بطور تنگاتنگ با ارزش حقوقی قابل اعطا به آنها مرتبط اس��ت .بعبارت دیگر،
اس��ناد نگهداری ش��ده باید از همان ابتدای روند نگهداری ،دارای ارزش حقوقی باشد .بنابراین یکی از
دغدغههای اصلی نگهداری باید تضمین حفظ این ارزش حقوقی باشد .بدون تردید نگهداری با قانونی
بودن محتوای اس��ناد بی ارتباط اس��ت ،یعنی اش��خاصی که بموجب قانون تکلیف نگهداری از برخی
س��وابق الکترونیکی را بعهده دارند نظیر بانکها مس��وول قانونی بودن محتوای آن نیستند .در مقابل،
شیوه نگهداری باید بگونهای باشد که توقعات حقوقی در این زمینه نظیر توقعات موضوع ماده  8قانون
تج��ارت الکترونیک��ی (پیش گفته) را که هنگام ایجاد باید بر آورده ش��وند حفظ نماید و این امکان را
فراهم سازد تا قدرت اثباتی یا شکل قانونی سند در طول دوره نگهداری قابل ارزیابی باشد .این هدف
بوی��ژه باید م��ورد توجه بانکها اعم از خصوصی و دولتی قرار گیرد .بعبارت دیگر چنانچه یک س��ابقه
الکترونیک��ی در زمان ایجاد خود س��ند الکترونیکی مطمئن بوده و ب��ا توجه به ماده  15قانون تجارت
الکترونیکی از حیث ارزش اثباتی در حکم سند رسمی محسوب میشده ( بدین معنا که امکان تردید
و انکار نس��بت به آن وجود نداش��ته) باید به گونهای نگهداری شود که تمامی عناصر مرتبط با چنین
سندی ( نظیر ویژگیهای فنی یک سیستم اطالعاتی مطمئن و ویژگیهای قابلیت انتساب و تمامیت
آن) در طول دوره نگهداری حفظ ش��ود و بهمان صورت نیز قابل بازیابی باش��د .این قاعده در مورد هر
نوع از سوابق الکترونیکی با هر درجه از ارزش اثباتی باید رعایت شود.
 - 2اهداف اطالعاتی ،تاریخی و آماری
نگه��داری از اس��ناد دارای ماهیت اطالعاتی ،تاریخ��ی و آماری با هدف محافظ��ت از داراییهای
اطالعاتی ایران صورت میگیرد .این هدف با تکلیف نگهداری از برخی اس��ناد مرتبط اس��ت که ممکن
اس��ت نه تنها متوجه اشخاص حقوقی حقوق عمومی بلکه بنگاهها یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
نیز باشد .در نتیجه بانکها ممکن است عالوه بر تکلیف نگهداری از سوابق الکترونیکی با هدف حفظ
دالی��ل اعمال حقوقی یا اعتب��ار آنها ،دارای تکلیف نگه��داری با اهداف اطالعات��ی ،تاریخی یا آماری
باش��ند .بنظر میرس��د این تکلیف بویژه بر بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران ب��رای نگهداری از
س��وابق الکترونیکی دارای ماهیت اطالعاتی یا آماری وجود داش��ته باشد .س��وابق مرتبط با نرخ تورم
س��الیانه و میزان وامهای اعطایی از طریق سیس��تم بانکی به اش��خاص حقیقی و حقوقی از جمله این
س��وابق هس��تند .با این همه ،چون برخی از این اطالعات توس��ط بانکها در اختیار بانک مرکزی قرار
میگیرد بدیهی است که تکلیف مشابهی برای سایر بانکها اعم از دولتی و خصوصی نیز وجود داشته
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باش��د .بدون تردید با توجه به فقدان مقررات خاص در خصوص موارد نگهداری از سوابق الکترونیکی،
قانونگذاری صریح و شفاف در این زمینه ضرورت دارد.
ب) رابطه بین مدت نگهداری و تعهد به ارایه اطالعات
بانکها بموجب قوانین مختلف مکلف به ارایه اطالعات به دادگاهها و س��ایر دس��تگاههای اجرایی
هس��تند .بعنوان مثال ،ماده  212قانون آیین دادرس��ی مدنی مقرر میدارد  “ :هر گاه سند یا اطالعات
دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک ها......موجود باشد و دادگاه آنرا موثر در
موضوع تش��خیص دهد ...اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد ”...این
تکلیف عیناً در مورد سوابق الکترونیکی نیز موجود خواهد بود .زیرا همانطور که گفته شد ماده  6قانون
تجارت الکترونیکی ایران داده پیام را در حکم نوشته کاغذی تلقی کرده است .از سوی دیگر با عنایت
به ماده  12همان قانون ،محاکم و بطریق اولی س��ایر دس��تگاههای اجرایی نیز نمیتوانند ارزش اثباتی
داده پیام را صرفاً بدلیل شکل و قالب آن رد کنند .بدیهی است که تعهد به ارایه سوابق الکترونیکی به
دادگاهها و دستگاههای اجرایی در مدت زمانی میسر است که بانکها در آن مدت تکلیف به نگهداری
از سوابق الکترونیکی دارند.
نکت��ه دیگری در زمین��ه تعهد به ارایه اطالعات باید مورد توجه قرار گیرد ،مدت زمانی اس��ت که
پس از آن امکان دسترسی به اسناد مرتبط با حوزه عمومی برای مردم وجود دارد .حقوق ایران در این
زمینه س��اکت اس��ت و لذا مراجعه به تجربیات سایر کش��ورها در این زمینه ضروری بنظر میرسد .در
حقوق فرانس��ه این مدت در س��وابق ناظر به حقوق عام  30سال است ولی در میان اسنادی که امکان
دسترسی بالفاصله به آنها برای شهروندان وجود ندارد برخی دارای مهلتهای ارایه خاص هستند .این
مدتها در ماده  2-312قانون دارایی فرانسه بشرح زیر مورد تصریح قرار گرفته است :
  100سال از تاریخ ایجاد اسناد ناظر بر اطالعات شخصی پزشکی؛  120سال از تاریخ ایجاد پروندههای شخصی؛  100سال از تاریخ سند یا بسته شدن پروندههای قضایی از جمله تصمیمات امور حسبی ،دفاتراسناد رسمی و اطالعات ثبت شده در شناسنامه؛
  100س�ال از تاریخ جمع آوری یا گزارش در مورد اس��ناد متضمن اطالعات ش�خصی مرتبط بازندگ�ی خصوصی و خانوادگی و بطور کلی وقایع و رفتارهای دارای ماهیت خصوصی که در چارچوب
گزارشهای آماری موسسات عمومی جمع آوری شده است؛
  60س�ال از تاریخ سند برای اس��نادی که متضمن اطالعات مرتبط با حریم خصوصی یا ناظر برامنیت عمومی یا دفاع ملی هستند و فهرست آن از طریق دستورالعمل شورای دولتی مشخص خواهد
شد. 21
قواعد راجع به قابل دسترس بودن سوابق برای مراکز تولید کننده و همچنین قابل ارایه بودن آنها
به اش��خاص ذینفع یا عموم مردم در مجموع خود معیار مهمی برای نگهداری اس��ناد یاد شده بصورت
الکترونیکی اس��ت .در مورد این اس��ناد نیز باید ش��رایط فنی و حقوقی به نحوی که پیشتر گفته شد
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بویژه قابلیت انتساب و تمامیت آنها باید مورد توجه قرار گیرد.
گفتار دوم -تعهدات حقوقی در زمینه نگهداری از سوابق الکترونیکی
اعم از اینکه س��وابق ،مربوط به حوزه عمومی یا خصوصی باش��د هنگامی که نگهداری الکترونیکی
از آنها مد نظر اس��ت تعهداتی بر عهده اش��خاصی که بموجب قانون تکلیف نگهداری از اسناد را دارند
قرار داده ش��ده است که از آن جمله میتوان به نگهداری از دادههای ارتباطی ،رعایت مدتهای مورد
نظر قانون ،رعایت اس��رار حرفهای و مقابله با صدمات به پردازش اتوماتیک دادهها و تعهدات مرتبط با
دادههای شخصی اشاره کرد.
الف) حفاظت از دادههای ارتباطی
تعهد مرتبط با حفاظت از دادههای ارتباطی ناظر بر موسسات عرضه کننده خدمات اینترنتی است.
منظور از دادههای ارتباطی ،دادههایی هس��تند که امکان تعیین هویت اش��خاصی را که در محیطهای
الکترونیک��ی به ایجاد محتوا میپردازند یا عرضه کننده خدمات مرتبط با ایجاد محتوا هس��تند فراهم
سازد .22
در حق��وق ای��ران قانون جرایم رایانهای س��ال  1388مبحث اول از فص��ل دوم بخش دوم خود را
تحت عنوان “ نگهداری دادهها “ به نگهداری از دادههای ارتباطی که در این قانون از آنها به دادههای
ترافیک تعبیر ش��ده اختصاص داده اس��ت .بر اس��اس ماده  32این قانون  “ :ارایه دهندگان دسترسی
موظفند دادههای ترافیک را حداقل تا شش��ماه پس از ایجاد و اطالعات کاربران را حداقل تا شش ماه
پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند .تبصره  – 1داده ترافیک هر گونه دادهای است که سیستمهای
رایانهای در زنجیره ارتباطات رایانهای و مخابراتی تولید میکنند تا امکان رد یابی آنها از مبدا تا مقصد
وجود داشته باشد .این دادهها شامل اطالعاتی از قبیل مبدا ،مسیر ،تاریخ ،زمان ،مدت و حجم ارتباط
و نوع خدمات مربوطه میشود ”.ماده  33این قانون نیز تکلیف مشابهی را برای ارایه دهندگان خدمات
میزبانی مقرر کرده اس��ت  “ :ارایه دهندگان خدمات میزبانی داخلی مکلفند اطالعات کاربران خود را
حداقل تا ش��ش ماه پس از خاتمه اش��تراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات
ایجاد شده را حداقل تا  15روز نگهداری کنند”.
در حقوق فرانس��ه بموجب ماده  1-34پس��ت و ارتباطات الکترونیکی ،این دادهها باید برای مدت
یکسال “ برای بر آورده کردن نیازهای پژوهشی ،کشف واقع و تعقیب اعمال کیفری “ نگهداری شوند.
ای��ن دادهها فقط با هدف اطالعاتی در اختیار مقامات قضایی قرار میگیرد .پس از این مدت دادههای
ارتباطی باید امحا یا بی نام شوند .دراین زمینه با اینکه نگهداری کوتاه مدت از این دادهها مد نظر است
ولی تعهد به حفاظت از آنها را باید از الزامات نگهداری از سوابق الکترونیکی تلقی کرد .در عمل ،برای
رعایت این تعهد ضروری اس��ت تشریفات خاصی برای تشخیص رد پای دادههای ارتباطی و محافظت
از آنها رعایت ش��ود .مطابق ماده  3-39قانون پس��ت و ارتباطات الکترونیکی فرانس��ه عدم انجام تعهد
حفاظت از دادههای ارتباطی مس��توجب  1س��ال حبس و  75000یورو ج��زای نقدی و پنج برابر آن
22 . Ibid.p. 31.
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برای اشخاص حقوقی خواهد بود .بعالوه اشخاص حقوقی ممکن است در معرض ممنوعیت از فعالیت
حرفهای برای حداکثر  5سال و آگهی تصمیم قضایی روبرو شوند.
دادگاههای فرانس��ه تصمیم��ات متعددی در این زمینه اتخاذ کرده ان��د .بعنوان مثال ،عدم امکان
تعیی��ن ایجاد کنندگان محت��وای مجرمانه بدلیل عدم نگهداری یا کیفی��ت دادههای ارتباطی موجب
مس��وولیت تامین عرضه کنندگان خدمات اینترنتی ش��ناخته شده اس��ت .دادگاه پاریس در تاریخ 16
فوری��ه  2005حتی در موردی که در نتیجه س��هل انگاری عرضه کننده خدمات میزبانی ،شناس��ایی
س��ایت توزیع کننده آثار ادبی ش��بیه سازی شده ممکن نش��ده ،رای به محکومیت عرضه کننده داده
است.23
تفاوت عمده بین مقررات حقوق ایران و حقوق فرانس��ه این اس��ت که اوالً ،در حقوق فرانسه مدت
زمان الزامی نگهداری از دادههای ارتباطی یا ترافیک طوالنی تر اس��ت و ثانیاً ،تکلیف عرضه کنندگان
خدمات اینترنتی پس از پایان مدت نگهداری مش��خص ش��ده که حس��ب مورد اطالعات بدست آمده
از ای��ن طری��ق را باید محو یا بی نام کنند ،امری که در قان��ون جرایم رایانهای مورد توجه قرار نگرفته
است.
ب) رعایت مهلتهای قانونی نگهداری
تعه��د حقوقی رعایت مهلتهای نگهداری بر اس��اس قوانین و مق��ررات و هدف از نگهداری یک
امر بدیهی اس��ت .هر چند پیش��تر در این مورد س��خن بمیان رفت ولی بطور خاص تاکید بر این نکته
ضرورت دارد که برای رعایت مهلتها قبل از همه باید به ماهیت س��ند و رژیم حقوقی حاکم بر آن (
ش��یوه نگهداری و تعهد به ارایه )...توجه شود .در نتیجه ،این تولید کننده سوابق است که باید ماهیت
س��ند را شناس��ایی کند نه اش��خاص حرفهای در زمینه نگهداری و بایگانی .تولید کننده مکلف است
مدت نگهداری از سند یا سابق الکترونیکی را با توجه به ماهیت آن تعیین کند .با این همه ،در حوزه
حقوق عمومی مدت نگهداری اصوالً بطور دو جانبه توسط تولید کننده سوابق الکترونیکی و نگهداری
کننده تعیین میشود.
در آنچه که به قالبهای نگهداری از س��وابق الکترونیکی مربوط میشود ،بدالیل عملی بهتر است
س��وابق دارای مدتهای یکس��ان در قالب واحدی نگهداری ش��ود .بعنوان مثال ،اگر مدت نگهداری از
سوابق معین سه سال و سوابق دیگر  5سال است نگهداری از این سوابق در قالبهای جداگانه توصیه
میشود .چنین راه حلی میتواند مشکل راجع به دوام قالبها را به گونهای مناسب حل و فصل کند.
ج) رعایت اسرار حرفهای
در نگهداری از س��وابق الکترونیکی یکی از تعهداتی که بر عهده اش��خاص مسوول نگهداری وجود
دارد رعایت اس��رار حرفهای اش��خاص موضوع نگهداری است .ماده  3-211قانون دارایی فرانسه که در
مورد سوابق عمومی و خصوصی ،هر دو ،حاکم است .ماموران نگهداری از سوابق ( کارمند ،حقوق بگیر
یا غیره) را مکلف به رعایت اسرار حرفهای در خصوص “ تمامی اسنادی میکند که قانوناً نمیتواند در
18
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اختیار عموم قرار گیرد “.
از یک سو صرفنظر از اینکه سوابق الکترونیکی یا کاغذی باشند این تکلیف نتایج حقوقی سنگین
دارد زیرا عدم رعایت آن با ضمانت اجرای کیفری همراه اس��ت .با عنایت به ماده  226 -13مجموعه
قوانین کیفری فرانس��ه مجازاتهای اصلی در این زمینه یکس��ال حبس و  15000یورو جزای نقدی
است .بموجب ماده  226 - 31همان قانون مجازاتهای تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی ،مدنی
و خانوادگی ،ممنوعیت اشتغال به یک فعالیت حرفهای و آگهی یا پخش تصمیمات اعالم شده در این
خصوص به مجازاتهای اصلی افزوده شود.
از سوی دیگر ،در چارچوب نگهداری الکترونیکی ،رعایت تعهد حفاظت از اسرار حرفهای دارای آثار
س��ازمانی و فنی است .در واقع ،اشخاصی که حسب وضعیت یا عمکردشان تکلیف نگهداری بر آنها بار
میشود باید رویهها و ابزارهایی بکار بگیرند که امکان محافظت از اسرار حرفهای را تضمین کند.
د) بکارگیری رویهها و ابزارهای مناسب برای مقابله با صدمات به سامانههای پردازش
24
خود کار
برای نگهداری از س��وابق الکترونیکی ،آسیبهای احتمالی به سامانههای پردازش خودکار باید در
نظر گرفته ش��ود .منظور از سیس��تم پردازش خود کار ذخیره سازی ،اجرا ،تغییر ،امحاء ،باز آفرینی یا
پخش داده هاست ،مشروط بر اینکه با ابزارهای خود کار بعمل آمده باشد  .25این نوع از پردازش شامل
عملیات تضمین امنیت س��امانههای پردازش خودکار اس��ت که در این مفهوم میتواند بعنوان تکلیف
حقوقی اش��خاص مس��وول نگهداری از سوابق الکترونیکی از جمله سیس��تم بانکی تلقی شود .در این
زمینه سه سطح متفاوت از تدابیر قابل شناسایی است :
بعنوان تدابیر پیش�گیرانه ،اشخاص مس��وول نگهداری باید با توسل به تشریفات و فنون حمایتی
موثر ،تدابیر ضروری برای تضمین امنیت سامانههای پردازش خودکار بکار گیرند.
بعنوان تدابیر واکنشی ،در صورت حمله به سامانههای پردازش خودکار ،اشخاص مسوول نگهداری
باید تدابیری برای هشدار دهی و متوقف کردن آسیبها اتخاذ کنند.
بعنوان تدابیر درمانی ،اشخاصی که بموجب قانون مسوول نگهداری از سوابق الکترونیکی هستند
باید تش��ریفات و تدابیر فنی متناس��ب برای جلوگیری از آسیب بیشتر به سامانههای پردازش خودکار
بکار گیرند.
26
در حقوق فرانس��ه نقض این تعهدات میتواند ضمانت اجراهای کیفری بدنبال داش��ته باش��د .
در حقوق ایران ،مواد  8تا  11قانون جرایم رایانهای صرفاً تخریب و اخالل در دادهها یا سیس��تمهای
رایان��های و مخابرات��ی را جرم تلقی ک��رده و برای مرتکبان آنها مجازات تعیی��ن کرده که بدون تردید
سامانههای پردازش خود کار نیز از مصادیق سیستمهای رایانهای محسوب میشود .با این همه ،حقوق
ایران در زمینه تعهدات اشخاص مسوول نگهداری در قبال این جرایم ساکت است.
24 . Automatic processing
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هـ) حمایت از دادههای شخصی

27

برای مدیریت نگهداری از سوابق الکترونیکی ( مدیریت تولید سوابق و دسترسی به آنها) پردازش
دادهه��ای ش��خصی ضرورت دارد و این امر باید با مراقبت از اطالع��ات مرتبط با حریم خصوصی افراد
ص��ورت گیرد .دادههای ش��خصی “ عبارت اس��ت از هرگونه اطالعات راجع به یک ش��خص یا هویت
مش��خص یا قابل شناس��ایی .شخص قابل شناسایی کسی است که مس��تقیم یا غیر مستقیم ،بویژه از
طریق مراجعه به یک شماره تشخیص هویت یا یک یا چند عامل خاص در باره هویت جسمانی ،روانی،
ذهنی ،اقتصادی ،فرهنگی یا اجتماعی قابل شناس��ایی اس��ت  “ 28در آنچه ب��ه عملیات بانکی مربوط
میش��ود بس��یار پیش میآید که بانکها سوابق الکترونیکی مش��تریان خود و گاه اشخاص ثالث را که
متضمن دادههای ش��خصی آنان اس��ت نگهداری کنند .بدیهی است بانکها بعنوان پردازش کنندگان
دادهه��ای ش��خصی ،باید تمامی مراقبته��ا و احتیاطات الزم را برای حف��ظ محرمانگی این دادهها و
جلوگیری از افشای آنها بعمل آورند و هنگامی که اشخاص ثالث حق دسترسی به این دادهها را دارند
تدابیر مقتضی اتخاذ کنند تا مانع تغییر ،تحریف و تخریب آنها شوند.
در خصوص تکلیف به رعایت حریم خصوصی اشخاص در چارچوب نگهداری از سوابق الکترونیکی
بوی��ژه مق��ررات مواد  58تا  61قانون تجارت الکترونیک باید م��ورد توجه بانکها قرار گیرد .هر چند
ای��ن مقررات کامل نیس��تند و اصالح آنها از جنبهه��ای مختلف ضرورت دارد 29ول��ی در حال حاضر
30
حاوی قواعد حداقلی در این خصوص هس��تند که رعایت آنها در هر گونه پردازش��ی ضروری اس��ت
در قانون تجارت الکترونیک شرایط پردازش دادههای شخصی ( ماده  ،)58شرایط پردازش این دادهها
(ماده  )59نحوه پردازش س��وابق پزش��کی و بهداشتی ( ماده  )60و نهایتاً سایر مسایل حقوقی مرتبط
با دادههای ش��خصی (ماده  )61مورد توجه قرار گرفته اس��ت .ماده  71قانون تجارت الکترونیکی برای
نقض حریم خصوصی افراد ضمانت اجرای کیفری یک تا سه سال حبس در نظر گرفته و ماده  72این
قانون هم برای دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسوول چنانچه مرتکب اعمال
موضوع ماده  71ش��وند حداکثر مجازات مقرر در این ماده ( س��ه سال حبس) در نظر گرفته است .سر
انجام ماده  72قانون مورد بحث نقض حریم خصوصی در نتیجه بی مباالتی را هم مس��توجب س��ه تا
یک سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی دانسته است.
نتیجه گیری
گس��ترش بانکداری الکترونیکی جز با ایجاد سامانه نگهداری از سوابق الکترونیکی ممکن نخواهد
بود .ولی حقوق ایران در زمینه مس��ایل حقوقی مرتبط با نگهداری از س��وابق الکترونیکی بطور کلی و
س��وابق الکترونیکی بانکی بطور خاص دارای نقایص جدی اس��ت و مقررات فعلی بانکها نیز تا کنون
27 . Data Protection.

 . 28باقر انصاری )1386( ،ص .266

 . 29برای مالحظه این جنبهها ر.ک : .ستار زرکالم ،پیشین ،صص .196-173

 . 30برای مالحظه اصول حاکم بر دادههای شخصی ر.ک: .

20

Rowland Diane and MacDonald Elizabeth (2005), pp. 347- 380 ..

در صدد قانونمندی نگهداری از س��وابق بانکی اعم از کاغذی و الکترونیکی بر نیامده اس��ت .هر چند با
توجه به مواد  6و  12قانون تجارت الکترونیک ،از یک سو سیستم بانکی مجاز است نسبت به نگهداری
از س��وابق الکترونیکی تولید ش��ده در بانکها اقدام کند  ،و از سوی دیگر با عنایت به مجموع مواد ،8
 10و  11همان قانون و بند (ب) ماده  48قانون برنامه پنجم توس��عه ،ش��رایط فنی و حقوقی چنین
نگهداری مش��خص ش��ده است  ،ولی باز هم خالءهای جدی در این زمینه مشاهده میشود .مهمترین
چالش در این زمینه مدت نگهداری از س��وابق الکترونیکی در بانک هاس��ت .همانطور که گفته شد در
حقوق فرانس��ه ،مدت نگه��داری با توجه مدتهای مرور زمان عمومی و اختصاصی تعیین میش��ود و
مقررات قانونی در این زمینه کافی و مناسب هستند .در حقوق ایران ،با توجه به نظریه شورای نگهبان
قانون اساس��ی مبنی بر غیر ش��رعی بودن مرور زمان حقوق عام ،ابهامات زیادی در این زمینه بوجود
آمده است و این ابهامات مستقیماً بر مدت نگهداری از سوابق بانکی و سوابق سایر دستگاههای اجرایی
تاثیر گذاش��ته اس��ت .لذا قبل از هر چیز قانونگذاری در این زمینه ض��روت دارد .چالشهای دیگر در
زمینه نگهداری از س��وابق الکترونیکی بانک ها ،مشخص نبودن اهداف نگهداری ،اصول حاکم بر آن و
تعهداتی اس��ت که بر عهده بانکها بعنوان مس��وول نگهداری سوابق الکترونیکی بانکی وجود دارد .در
ای��ن زمینه عالوه بر قانون تج��ارت الکترونیکی از برخی مقررات دیگر نظیر قانون جرایم رایانهای و ....
می توان کمک گرفت ولی وجود مقررات منس��جم و کار آمد در این موضوعات اجتناب ناپذیر خواهد
بود .در تهیه این مقررات باید به ظرفیتهای قوانین و مقررات ایران از جمله قانون تجارت الکترونیک،
قانون برنامه پنجم توسعه ،قانون جرایم رایانهای و سایر قوانین مرتبط با موضوع توجه شود و از سوی
دیگر مقررات بین المللی در این زمینه از جمله قوانین نمونه آنس��یترال و کنوانس��یون  2005سازمان
ملل متحد و بویژه تجربیات دیگر کشورها مد نظر قرار گیرد.
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جرایم بانکی
دکتر منصور رحمدل

1

چکیده
اهمیت نقش��ی که بانک ام��روزه در زندگی اقتصادی مردم ایفا میکند بر کس��ی
پوش��یده نیس��ت .این نقش از توجه به وظایف��ی که نوعاً برای بانکها در اساس��نامه
تأس��یس شان تبیین میش��ود قابل استنباط است .س�لامت اقتصادی جامعه ارتباط
بسیار نزدیکی با سالمت نظام بانکی دارد و به این اعتبار امروزه رونق اقتصادی جامعه
بدون دخالت بانک به امری ناممکن یا حداقل بس��یار س��خت تبدیل شده است  .بانک
به عنوان محلی قابل اعتماد برای مردم برای حفظ س��رمایه و در عمل به محلی برای
بکارگیری س��رمایههای انباشت ش��ده در عرصه تولید یا خدمت تبدیل شده است .به
عب��ارت دیگر ،هر چند بانکها س��رمایه جدیدی ایجاد نمیکنند ام��ا فعالیتهای آنها
باعث ایجاد رونق در امر تولید ،توزیع و مبادله و مصرف میشود و تردیدی نیست که
نتیجه این امر ایجاد اش��تغال و پیشرفت اقتصادی جامعه است .بلحاظ همین اهمیت
اقتصادی بانک ،قانونگذار حمایته��ای کیفری را نیز در قبال اقدامات مجرمانهای که
ممکن اس��ت علیه این نهاد اقتصادی ارتکاب یابند در نظر گرفته اس��ت .این جرایم یا
مستقیماً با بانک ارتباط پیدا میکنند و یا بطور غیر مستقیم.این مقاله در مقام بررسی
جرایم مزبور است.
کلید واژها :بانک ،جرم ،اقتصاد ،ارز ،حواله

 .1عضو هیأت علمی دانشکده حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

m_rahmdel@yahoo.com
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برخ�لاف زمانهای گذش��ته که مبادالت پولی بین اف��راد جامعه عمدتاً از طری��ق فیزیکی صورت
میگرفت  ،امروزه عمده مبادالت پولی از طریق نهادی به نام بانک صورت میگیرد و بواس��طه توسعه
تجارت بین المللی این مبادله از سطح داخلی به سطح بین المللی نیز توسعه پیدا کرده است.سهولت
انج��ام این مبادالت و نیز ایمن ب��ودن فیزیکی آن ،بانک را به نهادی قابل اعتماد برای مردم بطور عام
وتجار بطور خاص تبدیل کرده اس��ت .قانونگذاران نیز در جوامع مختلف مقرراتی را برای تضمین این
اعتماد وضع کردهاند و هدف تمامی این مقررات  ،معرفی بانک به عنوان واسطهای قابل اعتماد و قابل
اتکاء است.
از جمل��ه ای��ن مقررات میتوان به نقشهایی که برای بانکه��ا در روابط مالیای که ایفا میکنند،
ش��مرده میشود ،اش��اره نمود .برای مثال ،نقش امانتداری بانک نس��بت به اموالی که به بانک سپرده
میشود ،قبول سپردهها و مسئولیت مطلق بانک در پاسخگوئی به مشتریان در صورت مفقود شدن یا
از بین رفتن سپردهها از جمله آنها به شمار میرود.
در راس��تای همین اعتماد سازی و اعتبار بخشیدن به فعالیت بانکها قانونگذار به اسنادی هم که
توس��ط بانکها تنظیم میش��ود اعتبار ویژهای میدهد و در برخی موارد دس��تکاری در اسناد مزبور را
همتراز با دستکاری در اسناد مهم تلقی میکند و برای جاعلین یا استفاده کنندگان از اسناد مزبور در
مقایسه با سایر انواع جعل  ،مجازات سنگین تری را تعیین میکند.
این همترازی فقط به جعل اسناد بانکی ختم نمیشود ،بلکه با تلقی عمل کارمندان بانک به عنوان
اختالس ،در فرضی که بانک دولتی باش��د ،قانونگذار برای اموال و اس��ناد مردم که به عنوان امانت نزد
بانک سپرده میشود ،اعتباری همانند اعتبار اموال دولتی قائل میشود.
همه این حمایتها و اعتمادس��ازیها بواس��طه اهمیت اقتصادی بانک در جامعه امروزی اس��ت .به
نحوی که میتوان بانک را در س��اختار اقتصادی جامعه به عنوان قلب بدن تلقی کرد که خون جاری
در این قلب  ،همان س��رمایههای مردم میباش��د که برای گردش صحیح خون باید موانع را از سر راه
برداش��ت .اگر این خون به نحو س��الم و صحیحی به جریان خود ادامه دهد قلب نیز به نحو صحیحی
فعالیت خواهد کرد و اال دچار مش��کل خواهد بود .امروزه بدون حمایت و پش��تیبانی بانک نوعاً انجام
پروژههای اقتصادی دراز مدت امری بس��یار س��خت میباش��د و در واقع مردم با سپردن وجوه خود به
بانک در رونق اقتصادی جامعه خود س��هیم میش��وند .بنابراین قبل از آنکه به س��ود بخش��ی سرمایه
گذاری خود فکر کنند باید به تضمین برگشت اصل سرمایه سپرده شده اطمینان خاطر پیدا کنند.
جرایم بانکی را میتوان به دو نوع تقس��یم کرد :برخی از این جرایم مس��تقیماً با بانک ارتباط پیدا
میکنند و بدون وجود بانک  ،ارتکاب این جرایم امکان پذیر نیست .مانند جرایم مربوط به جعل اسناد
بانکی و دس��ته دوم جرایمی هس��تند که بانک واسطه ارتکاب آنهاست مانند پولشویی که اعم از اینکه
بانکی وجودداش��ته باش��د یا نه ارتکاب مییابند .طبیعتاً منظور از جرایم بانکی باید جرایمی باشد که
بدون بانک معنا پیدا نمیکنند .اختالس جرمی است که ناظر به تمامی کارمندان دولت میباشد اعم
از آنکه در بانک کار کنند یا هر اداره دولتی دیگر .پولشویی جرمی است که از طریق هر نهادی اعم از
دولتی یا غیر دولتی قابل ارتکاب اس��ت و ارتکاب آن از طریق بانک خصوصیتی ندارد که بتوان آن را

جرمی بانکی تلقی کرد .افشاء اسرار بانکی نیز در ردیف افشای اسرار حرفهای است و توسط هر فردی
که به مناس��بت حرفه محرم س��ری واقع میشود اعم از اینکه کارمند بانک باش��د یا نه ،قابل ارتکاب
اس��ت .لذا ،توجیهی برای تلقی آن به عنوان جرم بانکی بواس��طه ارتکاب آن توس��ط کارمندان بانک
وجود ندارد.کالهبرداری نیز جرمی اس��ت که اساس��اً ارتباطی به بانک ندارد ولی بواسطه ارتکاب آن با
دس��تگاههای الکترونیکی ممکن است با بانک ارتباط پیداکند .منظور از کالهبرداری بانکی استفاده از
ابزار کالهبرداری برای تحصیل مال متعلق به بانک یا مال تحت اختیار بانک است .با این مقدمه دایره
جرایم بانکی بس��یار محدود میش��ود .برای تبیین بهتر بحث ،مطالب این مقاله را در س��ه گفتار مورد
بررسی قرار میدهیم .در گفتار اول از جرایم بانکی به معنی اخص و در گفتار دوم از جرایم بانکی در
ارتباط با فعالیت بانک و در گفتار سوم از جرایم ارتکابی در ارتباط با اسناد بانکی صحبت میکنیم:

گفتار اول
جرایم بانکی به معنی اخص
منظ��ور از جرایم بانکی به معنی اخص ،جرایمی هس��تند که در ارتباط مس��تقیم با بانک ارتکاب
مییابند .موضوع این جرایم خود بانک (جرایم مربوط به تأسیس بانک) است.
الف) جرایم مربوط به تأسیس بانک
قانونگذار در بند (ب) ماده  42قانون پولی و بانکی کشور مصوب  1351با اصالحات بعدی ،تأسیس
بدون مجوز بانک و اس��تفاده از نام بانک را جرم تلقی کرده اس��ت .این جرم انگاری در راستای فراهم
س��ازی نظارت بخش بانک مرکزی بر فعالیتهای پولی و بانکی اس��ت که در بند (الف) ماده  10قانون
مزبور 2و بند (ب) ماده  11قانون مزبور 3بر عهده بانک مزبور گذاشته شده است .قبل از تشریح عناصر
متش��کله جرایم مزبور الزم اس��ت با توجه تصویب قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی 4به تاریخ
 21/1/1379قلمرو شمول حکم بند (ب) ماده  42را روشن کنیم:
 )1قلمرو شمول حکم بند (ب) ماده 42
طبق بند الف ماده  30قانون پولی و بانکی مصوب  1351/4/18با اصالحات بعدی «تاسيس بانک
واش��تغال به عمليات بانکي واس��تفاده ازنام بانک درعنوان موسس��ات اعتباري،فقط طبق مقررات اين
 . 2الف -بانک مرکزي جمهوري اس�لامي ايران مس��ئول تنظيم واجراي سياست پولي واعتباري،براس��اس سياست کلي اقتصادي کشور،
ميباشد.
 . 3ب -نظارت بربانکهاوموسسات اعتباري،طبق مقررات اين قانون.

 . 4طبق ماده واحده اجازه تأس��یس بانکهای غیر دولتی «به منظورافزايش ش��رايط رقابتي دربازارهاي مالي وتشويق پس اندازو سرمايه
گذاري و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي کشور و جلوگيري ازضررو زيان جامعه باتوجه به ذيل اصل چهل وچهارم ()44قانون اساسي
و در چارچوب ضوابط ،قلمرو و شرايط تعيين شده در زير ،اجازه تاسيس بانک توسط بخش غيردولتي به اشخاص حقيقي وحقوقي داخلي
داده میشود»
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قانون ممکن اس��ت» و طبق بند ج ماده مزبور «تاسيس بانک درايران موکول به تصويب اساسنامه آن
به وسيله شوراي پول واعتباروصدوراجازه ازطرف بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران است ».و طبق
بند (د) ماده مزبور نیز که مقرر داشته است «مراجع ثبت شرکتهانمي توانندتقاضاي تاسیس بانکی را
در ایران به ثبت برسانند  ،مگر آنکه اجازه نامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و رونوشت گواهی
شده اساس نامه مربوط  ،که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است  ،ضمیمه تقاضا شده باشد».
اداره ثبت شرکتها را از ثبت تقاضای بانک بدون مجوز بانک مرکزی برحذر داشته است.
 - 1بنابرای��ن باعتبار اهمیتی که بان��ک در جامعه ایفا میکند و نیز باعتبار اعتمادی که مردم
به بانکها در س��پردن وجوه خود دارند قانونگذار تأسیس بانک را فقط با مجوز بانک مرکزی جایز
دانس��ته اس��ت و طبق ماده  31همین قانون 5تأسیس بانک خارجی با رعایت شرایطی پیش بینی
شده است .قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب  21/1/1379نیز با رعایت شرایطی به
دولت اختیار صدور مجوز تأس��یس بانک غیر دولتی را داده اس��ت .با توجه به قانون اجازه تأسیس
بانکهای غیر دولتی مصوب  21/1/1379باید جرم موضوع بند (ب) ماده  42قانون پولی و بانکی
را ناظر به بانکهای دولتی و غیر دولتی دانس��ت .به عبارت دیگر ،هر چند قانونگذار در بند «ب»
ماده  42از جرم بودن تأس��یس بانک و اش��تغال به بانکداری بدون رعای��ت مقررات قانون پولی و
بانکی صحبت میکند ولی چون بلحاظ مفهومی منظور از بانک اعم از دولتی و غیر دولتی اس��ت
باید قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی را ناظر به هر دو نوع بانک دانست.
 )2تأسیس بانک
طبق بند «ب» ماده  42قانون پولی و بانکی «ب -تاسيس بانک واشتغال به بانکداري بدون رعايت
مقررات اين قانون،واس��تفاده ازنام بانک درعنوان موسس��ات اعتباري ممنوع اس��ت  .مرتکب به حبس
تاديبي تاشش��ماه محکوم خواهدش��دودرصورت اقتضاء  ،دادس��تان میتواندبه درخواست بانکمرکزي
جمهوري اسالمي ايران،موق ًتادستورتعطيل موسسه راتاتعيين تکليف نهايي آن ازطرف دادگاه بدهد».
منظ��ور از تأس��یس بانک را باید دایر کردن بانک تعبیر کرد .دایر کردن بانک مس��تلزم اس��تقرار
کارکنان و اس��باب کار در محلی اس��ت .هدف این عمل باید انجام فعالیتهای بانکی باش��د .منظور از
فعالیتهای بانکی فعالیتهایی اس��ت که در قانون پولی و بانک��ی و دیگر مقررات مربوطه پیش بینی
شده است.
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 . 5الف -تش��کيل بانک فقط به صورت ش��رکت سهامي عام ،باسهام با نام ،ممکن خواهدبود .ب -مديرعامل ورئيس هيات مديره واکثريت
اعضاي هيات عامل واکثريت اعضاي هيات مديره بانکهاي ايراني بايدازاتباع ايران باشند.
ج -هربانکي که بيش ازچهل درصدس��رمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارجي یا اشخاص حقوقي خارجي باشد ،ازنظراين قانون،
بانک خارجي محسوب میشود و بايد تحت عنوان بانک خارجي به ثبت برسد  .ازنظراين ماده،هرشخص حقوقي که  ۷۵درصد سرمايه آن
متعلق به اشخاص حقيقي ياحقوقي اتباع ايران نباشد،خارجي تلقي میشود .د -بانکهاي ايراني نمي توانندبيش از۴۰درصدسهام خودرابه
اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي که۷۵درصدسرمايه آن متعلق به اتباع ايران نيست،منتقل نمايند.
طبق بند  1قانون اصالح بندهای ج و د ماده  31قانون پولی و بانکی کشور مصوب  1354/4/25انتقال سهام بانکهاي ايراني به دولتهاي
خارجي مطل ًقاً ممنوع اس��ت ومالکيت بيش ازچهل درصدازسهام هيچ بانک ایرانی نمیتواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق
پی��دا کندمگ��ر به موجب قانون  - .ازتاريخ تصويب اين قانون،تاس��يس بانکهاي خارجي وموسس��ات اعتباري غيربانکي خارجي که به
عمليات متعارف بانکي اشتغال میورزند ،فقط باتصويب مجلسین خواهد بود .موسسات اعتباري غيربانکي موسساتي هستندکه در عنوان
خود از نام بانک اس��تفاده نمي کنند،ولي به تشخيص بانک مرکزي ايران،واسطه بين عرضه کنندگان ومتقاضيان وجوه و اعتبارميباشند
و عمليات آنها درحجم ونحوه توزيع اعتبارات موثراست.

س��وال این است که آیا میتوان بانک را تأس��یس کرد بدون آنکه به آن اشتغال ورزید؟ به عبارت
دیگر ،سوال این است که آیا مفهوم تأسیس بانک بدون اشتغال به فعالیت بانکی قابل تحقق است؟ آیا
میتوان حالتی را تصور کرد که شخص بانک را متشکل از کارکنان و ابزار و آالت در جایی فراهم کند
و عنوان تأس��یس کننده بانک را بخود بگیرد ،یا الزمه تحقق مفهوم تأس��یس اشتغال به فعالیت بانکی
است؟ آنچه که باعث طرح این بحث میشود آن است که قانونگذار در مواد مختلف قوانین جزایی در
م��وردی که از ممنوعیت دایر کردن مکان صحبت میکند ،اداره کردن را نیز در کنار آن ذکر میکند.
برای مثال ،در ماده  498ق .م .ا از تشکیل دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت برای بر هم زدن امنیت
کش��ور ،بند الف ماده  639قانون مزبور در مورد دایر یا اداره کردن مرکز فس��اد ،مواد  708و  710در
مورد دایر کردن و اداره کردن قمارخانه ،ماده  704در مورد دایر کردن و اداره کردن مرکز اس��تعمال
الکل و ماده  12مصوبه مبارزه با مواد مخدر در مورد دایر کردن و اداره کردن ش��یره کش��خانه .در این
موارد میتوان از دایر کردن صحبت کرد بدون انکه ش��خص دایر کننده به فعالیت مزبور اش��تغال پیدا
کند .در مورد تأسیس بانک ابتدائاً چنین به نظر میرسد که منظور از تأسیس ،دایر کردن بانک است
و منظور از دایر کردن اشتغال به فعالیتهای بانکداری است .به این معنا که بین تأسیس واشتغال یک
نوع تالزم وجود دارد .به عبارت دیگر تا زمانی که کس��ی به فعالیت بانکی اش��تغال پیدا نکند نمیتوان
از تأسیس بانک صحبت کرد .ولی به نظر میرسد باید به استعمال لفظ تأسیس کردن ،به عنوان فعل
مجزایی از اشتغال نگاه کرد .در مورد اداره کردن بانک میتوان از اداره کردن بانک تأسیس شده توسط
دیگری صحبت کرد .با این کیفیت باید گفت چنانچه کسی اقدام به تأسیس بانک و اشتغال به فعالیت
بانکداری نماید هر چند ممکن است تصور رود که در عالم خارج عمل وی تعدد مادی از نوع مختلف
اس��ت ولی باید گفت از او فعل واحد س��ر زده است و عنصر مادی جرم ارتکابی از ناحیه وی نیز بسیط
اس��ت و نمیتوان تأس��یس و اش��تغال به بانکداری را دو عمل مجزا تلقی کرد.البته در مورد فردی که
اقدام به اداره کردن بانک تأسیس یافته میکند میتوان عدم تالزم بین تأسیس و اداره کردن را تصور
نمود .در مورد فردی که مفهوم تأس��یس و اش��تغال به فعالیت بانکداری مطرح میشود ضرورتاً بحث
اداره کردن مطرح نیست .به عبارت دیگر ،ممکن است فردی به فعالیت بانکداری اشتغال داشته باشد
بدون آنکه اداره کننده بانک باش��د .با این کیفیت س��وال دیگری مطرح میشود و آن این است که آیا
فرض حالتی که فردی نه تأسیس کننده و نه اداره کننده باشد ،بلکه فقط به فعالیت بانکداری اشتغال
داشته باشد قابل تصور است؟ به نظر میرسد باید به این سوال پاسخ مثبت داد .ولی با توجه به اینکه
در بند «ب» ماده  42از اداره کردن بانک تأس��یس یافته صحبتی نش��ده است ،باید اشتغال به فعالیت
بانکداری را هم ناظر به اداره کننده و هم ناظر به فردی دانست که بدون آنکه اداره کننده بانک باشد
نسبت به پشتیبانی فعالیتهای بانک اقدام میکند.
 )3استفاده از نام بانک توسط موسسات مالی و اعتباری
جرم دوم موضوع بند (ب) ماده  42قانون پولی و بانکی کشور استفاده از نام بانک برای موسسات
مالی و اعتباری اس��ت .برای تبیین بهتر مطلب در این مورد الزم اس��ت ابتدا مفهوم موسسات مالی و
اعتباری روش��ن ش��ود و سپس به بررسی عناصر تش��کیل دهنده این جرم و در پایان به اقدام تأمینی
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موضوع قسمت اخیر بند (ب) ماده  42بپردازیم.
 - 1مفهوم موسسات مالی و اعتباری
طبق قس��مت اخیر بند (ه) ماده  31قانون پولی و بانکی «موسس��ات اعتباري غيربانکي موسساتي
هستندکه درعنوان خودازنام بانک استفاده نمي کنند ،ولي به تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسالمی
يران ،واس��طه بين عرضه کنندگان و متقاضيان وجوه واعتبار ميباشند و عمليات آ نها درحجم ونحوه
توزيع اعتبارات موثراست».
6
طبق ماده  1قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب « 83/ 10/ 22اشتغال به عملیات بانکی
توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات
بانکی ،بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران ممنوع اس��ت .عملیات بانکی در
این قانون به امر واس��طه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع
وجوه ،س��پرده ،ودیعه و موارد مش��ابه تحت هر عنوان و اعطای وام ،اعتبار و س��ایر تسهیالت و صدور
کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری اطالق میش��ود».و طبق ماده  1مقررات ناظر بر
تاسيس وشيوه فعاليت موسس��ههاي اعتباري غيربانکي موضوع مصوبات  1371/4/13و 1373/10/3
ش��ورای پول و اعتبار « ازنظراين مقررات موسس��ات اعتباري غيربانکي که ازاين پس موسسه اعتباري
ناميده میش��ود  ،موسسهای اس��ت که ازطريق جذب سپردههای مجازبانکي ) به استثناءسپرده قرض
الحس��نه جاري) ،اخذ تس��هيالت واستفاده از س��اير ابزارهاي مالي به تجهيزمنابع مبادرت نموده واين
منابع رابه اعطاي تس��هيالت اعتباري اختصاص داده ويابه هرنحو ديگري به تش��خيص بانک مرکزي
جمه��وري اس�لامي ايران،واس��طه بين عرضه کنن��دگان و متقاضيان منابع مالي باش��د ».و طبق بند
 1-6م��اده  1آییننامه نحوه تاس��يس واداره بانکها و موسس��ات مالي واعتب��اري غيردولتي مصوب
 1388/8/12ش��ورای پول و اعتبار «هرنوع موسسه مالي و اعتباري غيربانکي وبنگاه واسطه پولی غیر
دولتی به جز مورد مذکور در تعریف  1-5که به موجب قانون ،با مالکيت و مدیریت اشخاص غيردولتي،
با مجوز بانک مرکزي تاس��يس میگردد و میتواند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه به عمليات
مجازبانکي در محدوده تعيين شده توسط بانک مرکزي مبادرت نمايد».
 - 2استفاده از نام بانک
در بن��د (ب) م��اده  42قانون پولی و بانکی قانونگذار برای حفظ اعتبار بانک نزد مردم اس��تفاده از
نام بانک برای موسس��ات غیربانکی را مانند تأس��یس بانک (در حکم تأس��یس بانک) تلقی کرده است
و طب��ق تبصره  4ماده  1قانون تنظیم بازار غیر متش��کل پولی «اش��خاص حقیقی یا حقوقی موضوع
ای��ن ماده که به عملیات بانکی اش��تغال دارند در صورتی ک��ه موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان
موجود یا عنوان مناس��ب دیگر ظرف ش��ش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون نشوند بنا به اعالم
بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت .متخلفین از اجرای این حکم
در صورت ش��کایت بانک یاد ش��ده از طریق مقامات قضایی صالحیت دار به مجازات حبس تا ش��ش
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 . 6مالحظه میشود که ظاهرا ً فعالیت بانکی تحت عنوانی غیر از بانک است که توفیق ثبت هم پیدا کرده است.

ماه محکوم خواهند شد».س��والی که مطرح میشود آن است که مسئولیت کیفری ناشی از استفاده از
نام بانک متوجه چه کس��ی خواهد بود؟ به نظر میرس��د با توجه به اوضاع و احوال حاکم در این مورد
تصمیم گرفت .توضیح آنکه اگر هیأت موس��س یا هیأت مدیره تصمیم به اس��تفاده از نام بانک بگیرند،
طبیعتاً مس��ئولیت کیفری ناش��ی از این عمل متوجه آنان خواهد ش��د .ولی اگر مدیر موسس��ه بدون
وجودمصوبهای مبادرت به این کار کند ،مسئولیت متوجه وی خواهد بود .سوالی که مطرح میشود آن
است که اگر هیأت مدیره تصمیم به استفاده از نام بانک بگیرند ولی مدیرعامل از استفاده از نام مزبور
خودداری ورزد ،آیا میتوان از وقوع جرم صحبت کرد؟ به نظر میرس��د صرف تصویب اس��تفاده از نام
بانک توسط هیأت مدیره موسسه مالی و اعتباری و عدم استفاده از آن جرم نباشد و منظور قانونگذار
از استفاده از نام بانک  ،جلوگیری از ایجاد تلقی موسسه مالی اعتباری به عنوان بانک نزد عموم است.
اگر هیأت مدیره چنین چیزی را تصویب کند و مدیر عامل نیز از آن اس��تفاده کند مس��ئولیت کیفری
متوجه هیأت مدیره و مدیر عامل خواهد بود .اگر هیأت مدیره با وجود مخالفت یا حداقل عدم موافقت
مدیر عامل چنین تصمیمی را عملی سازند  ،مسئولیت متوجه هیأت مدیره خواهد بود.
 - 3دستور دادستان
گفتیم که طبق بند «ب» ماده  42قانون پولی و بانکی «ب -تاسيس بانک و اشتغال به بانکداري
ب��دون رعايت مقررات اين قانون ،و اس��تفاده از نام بانک درعنوان موسس��ات اعتباري ممنوع اس��ت .
مرتکب به حبس تاديبي تا ش��ش ماه محکوم خواهد ش��د و درصورت اقتضاء  ،دادس��تان میتواند به
درخواس��ت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران،موق ًتادستورتعطيلی موسسه راتاتعيين تکليف نهايي
آن ازطرف دادگاه بدهد ».و طبق تبصره  2ماده  1قانون تنظیم بازار غیر متش��کل پولی «اش��خاص
حقيق��ي ياحقوقي ديگري که بدون دريافت مجوزازبانک مرکزي جمهوري اس�لامي ايران به عمليات
بانک��ي مب��ادرت دارند موظفند ظرف يک ماه ازتاريخ الزم االجراش��دن اين قان��ون براي اخذمجوز به
بان��ک مرکزی جمهوري اس�لامي ايران مراجع��ه و مدارک مورد نياز را ارائه نماين��د  .درغيراينصورت
بنابه درخواس��ت بانک مرکزي جمهوري اس�لامي ايران ادامه فعاليت اين قبيل اشخاص توسط نيروي
انتظامي جمهوري اس�لامي ايران متوقف خواهدش��د ».حال س��والی که مطرح میشود آن است که با
توجه به موخرالتصویب بودن قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی که بموجب آن نیروی انتظامی بنابه
درخواست بانک مرکزی از ادامه فعالیت موسسات عیرمجاز جلوگیری خواهد کرد ،حکم بند (ب) ماده
 42قانون پولی و بانکی کشور در مورد دستور دادستان به تعطیلی موقت موسسات مزبور نسخ ضمنی
شده است؟
به نظر میرس��د حکم بند (ب) ماده  42نس��خ ضمنی نشده اس��ت .چون اوالً حکم تبصره  2ماده
 1قانون تنظیم بازار غیرمتش��کل پولی فقط ناظر به موسس��ات غیر مجاز موجود در زمان الزم االجرا
ش��دن قانون مزبور اس��ت ،در حالی که حکم بند (ب) ماده  42محدودیت زمانی ندارد و هم ناظر به
موسس��ات غیرمجاز موجود و هم موسساتی اس��ت که بعدا ً ممکن است بصورت غیرمجاز ایجاد شوند.
ثانیاً امکان اقدام از طرف نیروی انتظامی نمیتواند نافی اقدام از طرف دادس��تان باش��د .چون نیروی
انتظامی ضابط قضایی است و نوعاً دستور اقدام را از مقامات قضایی از جمله دادستان میگیرد و اساساً
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نیروی انتظامی هر حوزه قضایی تحت نظارت و تعلیمات دادستان حوزه مربوطه عمل میکند و اساساً
حق تعقیب اعمال مجرمانه متعلق به جامعه اس��ت و «جامعه این حق را بوس��یله نمایندگان خود به
7
موقع اجرا میگذارد».

گفتار دوم
جرایم مربوط به موضوع فعالیت بانک
بموجب بند (الف) ماده  3قانون پولی و بانکی کش��ور « امتياز انتش��ار پول رايج کش��ور در انحصار
دول��ت اس��ت و اين امتياز ،بارعايت مق��ررات اين قانون  ،منحصرا ً به بانک مرکزي جمهوري اس�لامي
ايران واگذار میشود» و مطابق بند (الف) ماده  2قانون مزبور « پول رايج کشور به صورت اسکناس و
سکههای فلزي قابل انتشاراست» و طبق بند (الف) ماده  11همین قانون یکی از وظایف بانک مرکزی
«انتشار اسکناس وسکههای فلزي رايج کشور،طبق مقررات اين قانون» اعالم شده است .طبق ماده 5
قانون مس��کوکات طال مصوب « 1337 /1/ 28ضرب کلیه مسکوکات مذکور در این قانون منحصرا ً به
وسیله ضرابخانه شاهنشاهی به عمل خواهد آمد و در مقابل پرداخت دستمزد برای عموم آزاد است»،
که در حال حاضر این کار توسط بانک مرکزی ایران صورت میگیرد .بنابراین با عنایت به مواد قانونی
فوق االشعار ضرب سکه اعم طال یا نقره یا برنجی یا نیکلی یا مسی و نیز چاپ اسکناس رایج کشور در
صالحیت انحصاری بانک مرکزی ایران است.
الف) ضرب سکه
قانونگذار در ماده  518قانون مجازات اس�لامی ضرب هر گونه س��که خارج از سیس��تم بانکی را با
رعایت شرایطی جرم تلقی کرده است .بموجب ماده مزبور «هركس شبيه هرنوع مسكوك طال يا نقره
داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهارآزادي ،سكههای حكومتهاي قبلي ايران ،ليره ونظاير آن را از پولها
و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع میشود ،بسازد يا عالماً داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش
قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم میشود» و در ماده  520قانون
مزبور نیز ضرب س��کههای غیر از طال و نقره جرم انگاری شده است .بموجب این ماده «هركس شبيه
مس��كوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طالو نقره را بس��ازد يا عالماً عامدا ً آنها را داخل كشور نمايد
يا در ترويج آنها ش��ركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا س��ه س��ال محكوم
میشود»
در ماده  518و  520قانونگذار از مرتکب به عنوان «هر کس» یاد کرده و این امر داللت بر آن دارد
8
که خصوصیتی در مرتکب مد نظر قانونگذار نیست .فعل مرتکب در هر دو ماده عبارت است از ساختن
و س��اختن قعل مادی مثبت اس��ت و ترک فعل عنصر مادی این جرم را تشکیل نمیدهد .این ساختن
 . 7دکتر محمود آخوندی ،آئین دادرسی کیفری ،جلد اول (تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی )1367 ،ص.92 .
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 . 8با توجه به اینکه موضوع بحث فقط ضرب سکه است به سایر عناوین مجرمانه مذکور در دو ماده مزبور نمیپردازیم.

باید خصوصیتی داش��ته باش��د که عبارت است از شباهت آن با اصل .اساساً در جعل شبیه بودن شرط
نیست 9،مگر اینکه اصل نزد عموم شناخته شده باشد 10.منظور ازشباهت ،شباهت کامل و واقعی نیست
که الزم باشد فقط با چشم مسلح بتوان عدم شباهت واقعی را احراز نمود ،بلکه شباهت عرفی که افراد
متعارف جامعه با چش��م غیرمسلح نتوانند عدم شباهت واقعی را تشخیص دهند کفایت میکند .طبق
نظریه شماره  1373/11/15-7/7681اداره حقوقی قوه قضائیه نیز «شرط وقوع بزه جعل شباهت تام
سند مجعول با اصل و اضرار آنی نمیباشد 11».بنابراین ،ساختن سکههای غیر شبیه مشمول این مواد
نخواهد بود ،هر چندممکن است مشمول ماده قانونی دیگری ،برای مثال ،کالهبرداری ،باشد .موضوع
جرم هم در ماده  518عبارت اس��ت از «س��که طال یا نقره» و در ماده  520عبارت است از «سکههای
غی��ر از طال و نقره» خصوصیت دیگری که برای موضوع جرم در نظر گرفته ش��ده در ماده  518مورد
معامله واقع ش��دن و در ماده  520رواج س��که مضروب است .برخالف نظر برخی که معتقدند «منظور
اصلی قانونگذار از س��کههای حکومتهای قبلی ایران س��کههای پهلوی هستند ،که به دلیل بی میلی
مقنن نسبت به بردن نام رژیم گذشته  ،در متن قانون به این شکل از آنها نام برده شده است» 12باید
گفت حکم مقنن بلحاظ اطالق آن شامل همه حکومتهای قبلی است و مهم مورد معامله واقع شدن
س��کههای مورد نظر اس��ت و قانونگذار نیز هر جا الزم بوده  ،به حکومت پهلوی اشاره داشته است که
نمونه آن را میتوان در قانون حذف اختیارات شاه معدوم در قوانین و مقررات مربوط به نیروهای مسلح
13
مصوب  1364/2/19مشاهده نمود.
ب) چاپ اسکناس
بموجب بند  5ماده  525قانون مجازات اسالمی  ،جعل «اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد
بانكي نظير براتهاي قبول ش��ده از طرف بانکها يا چکهاي صادره از طرف بانکها و س��اير اس��ناد
 . 9بموجب احکام ش��ماره  1316/4/8-757ش��عبه  2و  1312/1/26-77ش��عبه  2و  1316/1/31-233شعبه و 1318/6/19-1314
ش��عبه  2و  1325/6/30-877شعبه  5و  1328/5/12-779ش��عبه  2و  1316/10/19-7013شعبه  5و  1316/6/18-1194شعبه 5
دیوانکشور «برای صدق عنوان جعل تقلید کامل الزم نیست و از تعریفی که در ماده  97قانون کیفر عمومی برای اقسام جعل شده لزوم
ش��باهت تامه بین امضای مجعول با امضای اصلی اس��تفاده نمیشود و همینقدر که امضائی برخالف حقیقت ساخته شود و در بادی نظر
قابل التباس و موجب احتمال و ش��بهه گردد برای اینکه مصداق جعل واقع گردد کافی خواهد بود ».احمد متین ،مجموعه رویه قضایی
متین ،قسمت کیفری ،چاپ دوم (تهران :انتشارات رهام .)1382 ،ص.116 .
 . 10دکتر علی آزمایش ،تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی ،دوره کالسهای آزاد ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،
نیمسال دوم سال تحصیلی .1384-1385

 . 11غالمرضا ش��هری و سروشس��توده جهرمی ،نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مس��ائل کیفری از سال  1372تا پایان سال
.1373جلد دوم (تهران :انتشارات روزنامه رسمی .)1375 ،ص.326 .
 . 12حسین میرمحمدصادقی ،حقوق کیفری اختصاصی ،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،چاپ چهاردهم (تهران :انتشارات میزان،
 .)1388ص.339 .

 . 13م��اده واح��ده ـ اختیارات��ی كه در ارتب��اط با قانون راجع به حذف عب��ارت فرمان همایونی در قوانین و مق��ررات مربوط به انتصاب
اف��راد ب��ه بعضی از مقامات كش��ور مصوب  60/3/14و م��اده واحده قانون راجع به حذف اختیارات ش��اه معدوم و وابس��تگان وخاندان
س��لطنتی رژی��م منفور گذش��ته مصوب  63/1/28به موج��ب قوانین و مقررات برای نیروهای مس��لح پیشبینی ش��ده بافرماندهی كل
نیروه��ای مس��لح ی��ا مقامی خواهد بود ك��ه این اختی��ارات را به وی تفوی��ض مینماید .مقررات مغای��ر با این قان��ون ملغی میگردد.
تبصره ـ اختیارات موضوع این قانون در مورد ژاندارمری و ش��هربانی جمهوری اس�لامی ایران مطابق بند  4قانون راجع بهحذف عبارت
فرمان همایونی مصوب  1360/3/14كماكان بر عهده وزیر كشور میباشد.
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تعهد آور بانكي» جرم شناخته شده است14.در مورد ضرورت حمایت قانونگذار از اسکناس رایج داخلی
تردیدی وجود ندارد .چون اس��کناس وس��یله مبادالت معامالتی اس��ت وبدون آن اساس��اً کار روزمره
مردم ممکن اس��ت با اختالل اساسی مواجه شود .در مورد اسکناس رایج خارجی الزم به توضیح است
ک��ه قانونگ��ذار بدون توجه به ارزهای رایج در مملکت از هرگونه اس��کناس رایج خارجی متعلق به هر
کش��وری حمایت کرده اس��ت .در بادی امر اگر این حمایت در مورد ارزهای رایج خارجی مانند دالر
و یورو و پوند توجیه کافی داش��ته باش��د ،شاید در مورد ارزهای غیر رایج چندان موجه نباشد .ولی به
نظر میرسد مبنای این حمایت قانونگذار به تعهدات بین المللی دولت بر گردد که بموجب آنها اساساً
اجازه مخدوش کردن اس��کناس رایج هیچ کش��وری را به هیچ کسی نمیدهد 15.چون ممکن است اگر
این حمایت کلی نباشد کشورهای دیگر نیز از اسکناس رایج ایرانی در کشور خود حمایت نکنند و در
این صورت بازار چاپ اسکناسهای مجعول ایرانی و النهایه وارد ساختن آنها به ایران (که طبق مقررات
داخلی ما جرم تلقی میشود) رونق بگیرد که نتیجه آن اخالل در نظام پولی و بانکی ما خواهد بود.
الزم به ذکر اس��ت که طبق ماده  5قانون مجازات اسالمی ارتکاب جرم علیه منافع ملی کشور ولو
در خارج از کش��ور (مانند ضرب س��که یا چاپ اس��کناس) در ایران قابل تعقیب ومجازات خواهد بود.
(اصل صالحیت واقعی)
با توجه به موخرالتصویب بودن قانون مجازات اسالمی سال  1375نسبت به مصوبه تشدید مجازات
جاعلی��ن اس��کناس ووارد کنندگان و توزیع کنن��دگان و مصرف کنندگان اس��کناس مجعول مصوب
 1368 /1/ 29مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز مصوبه مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور
مصوب  1369 /9/ 19مجمع تش��خیص مصلحت نظام باید قانون مجازات اس�لامی را ناس��خ دو قانون
مزبور در موارد معارض تلقی کرد.
ج) جرایم مربوط به ارز
طب��ق بند (ج) م��اده  11قانون پولی و بانکی مصوب  «1351تنظي��م مقررات مربوط به معامالت
ارزي وتعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي،باتصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معامالت
ارزي» و طبق بند (ه) ماده  11همان قانون مصوب  1351و اصالحی « 1358نظارت برصدور و ورود
ارز و پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن ،با تصويب ش��وراي پول و اعتبار» از وظایف بانک
مرکزی اس��ت .در همین راس��تا بانک مرکزی اجازه تأسیس صرافی را صادر میکند16.طبق بند (الف)
ماده  42قانون پولی و بانکی «خريد و فروش ارزو هرگونه عمليات بانکي که موجب انتقال ارز يا تعهد
ارزي گردد ،يا ورود يا خروج ارز یا پول رايج کش��ور ،بدون رعايت مقرراتي که بانک مرکزي جمهوري
اس�لامي ايران ب��ه موجب ماده۱۱اين قانون مق��رر میدارد ،ممنوع اس��ت  .متخلفين به جزاي نقدي
 . 14در این قسمت فقط به جعل اسکناس پرداخته میشود و جعل سایر اسناد بانکی در مبحث دوم مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 . 15برای مثال ،بموجب بند  3ماده  1موافقتنامه صندوق بین المللی پول دول عضو متعهد ش��دهاند به پیش��برد میزان ثبات ارزی و
حفظ ترتیبات منظم ارزی در میان اعضا کمک کنند و از رقابت در کاهش دادن نرخ ارزها پرهیز کنند .دولت ایران بموجب قانون اجازه
مشارکت دولت ایران در مقررات منعقده در برتن وودز مربوط به تأسیس صندوق بین المللی مصوب  1324/10/6به موافقتنامه صندوق
بین المللی پول ملحق شده است.

32

 . 16دستور العمل اجرایی تأسیس و فعالیت و نظارت بر صرافیها بتاریخ  1389/6/9توسط شورای پول و اعتبار تهیه شده و بر اساس
دستور العمل مزبور اجازه تأسیس صرافی به اشخاص حقیقی و حقوقی داده میشود.

تامعادل ٪۵۰مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهندش��د ».در این ارتباط قوانین دیگری نیز وجود دارند
که شایسته توجه هستند:
17
 - 1قانون راجع به واگذاری معامالت ارزی به بانک ملی ایرانمصوب  24اس��فند ماه  .1336به
موجب بند  2ماده  85قانون پولی و بانکی کشور مصوب  7/3/1339کلیه اختیارات و مزایایی
که در قانون راجع به به واگذاری معامالت ارزی به بانک ملی ایران محول ش��ده بود به بانک
مرکزی ایران منتقل شده است .قانون پولی و بانکی کشور در سال  1351و  1358اصالح شده
ول��ی مقرراتی حاکی از واگذاری مج��دد امتیازات یا اختیارات موضوع قانون راجع به معامالت
ارزی به بانک ملی در قوانین اصالحی مشاهده نمیشود.
18
 - 2بند الف ماده  1قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب .1369 /9/ 28
19
 - 3قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز
 . 17طب��ق ماده  3این قانون « کلیه معامالت ارزی طبق دس��توراتی ک��ه بانک ملی ایران به اتکاء این قانون صادر میکند باید منحصرا ً
توسط بانکهایی انجام شود که بهموجب مقررات قانون بانکداری برای انجام معامالت ارزی مجاز شناخته شده یا خواهند شد».

 « . 18اخ�لال در نظ��ام پولي يا ارزي كش��ور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب س��كه قلب يا جعل اس��كناس ي��ا وارد كردن يا توزيع
نم��ودن عم��ده آنه��ا اعماز داخلي و خارج��ي و امثال آن» ماده  -2هر ی��ک از اعمال مذکور در بندهای م��اده  1چنانچه به قصد ضربه
زدن ب��ه نظ��ام جمه��وری اس�لامی ایران و ی��ا به قصد مقابله ب��ا آن و یا با علم ب��ه موثر بودن اق��دام در مقابله با نظ��ام مزبور چنانچه
در ح��د افس��اد فی االرض باش��د مرتکب ب��ه اعدام ودر غیر این صورت به حبس از پنج س��ال تا بیس��ت س��ال محکوم میش��ود ودر
ه��ر دو ص��ورت دادگاه ب��ه عنوان ج��زای مالی به ضبط کلی��ه اموالی که از طریق خالف قانون به دس��ت آمده باش��د حکم خواهد داد.
دادگاه میتوان��د ع�لاوه ب��ر جریم��ه مال��ی و حب��س  ،مرتک��ب را ب��ه  20ت��ا  74ضرب��ه ش�لاق در انظ��ار عموم��ی محک��وم نماید.
تبص��ره ( 1اصالح��ی  – )1384/10/14در م��واردی ک��ه اخ�لال موض��وع ه��ر ی��ک از م��وارد مذک��ور در بنده��ای
هفتگان��ه م��اده ( )1حس��ب موردعم��ده ی��ا کالن وی��ا ف��راوان نباش��د مرتک��ب حس��ب م��ورد ع�لاوه ب��ررد م��ال ب��ه حب��س از
ش��ش م��اه ت��ا س��ه س��ال و ج��زای نق��دی مع��ادل دو براب��ر اموال��ی ک��ه از ط��رق مذک��ور ب��ه دس��ت آورده محک��وم میش��ود.
تبصره  -2در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ( )1این قانون از طرف ش��خص یا اش��خاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی
یا نهادها و یا تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالما» و عامدا» مباش��رت یا ش��رکت ویا به گونهای
دخالت داش��تهاند بر حس��ب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ( )2این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم
خواهند ش��د و در این موارد  ،مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرس��ان و به طور کلی مس��وول یا مس��وولین ذی ربط که به گونهای از انجام
تمام یا قس��متی از اقدامات مزبور مطلع ش��وند مکلفنددر زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از
این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود
به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند.
تبصره  -3مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی
و مجازات ش��روع به جرم موضوع قس��مت اخیر این ماده ش��ش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد
هزار ریال جزای نقدی و مجازات ش��روع به جرم موضوع تبصره ( )1این ماده ش��ش ماه تا یک س��ال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا
یک میلیون ریال جزای نقدی است .

 . 19قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال مصوب  1374/2/12مجمع تشخیص مصلحت نظام
م��اده  - 1از تاری��خ تصوی��ب ای��ن قانون در مورد کلی��ه امور مربوط به مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز موضوع قانون مج��ازات اخاللگران
در نظ��ام اقتص��ادی کش��ور مص��وب  ، 1369/9/19قانون مج��ازات مرتکبین قاچ��اق مص��وب  ، 1312/12/29و اصالحی��ه بعدی آن
مص��وب  ، 1353/12/29و اص�لاح م��اده  1قان��ون مزب��ور مص��وب  73/11/12و ای��ن قانون به ش��رح م��واد آتی عمل خواهد ش��د.
ماده  -2به منظور تس��ریع در رس��یدگی و تعیین تکلیف قطعی پروندههای مربوط به کش��فیات قاچاق اعم از کاال و ارز ،ادارههای مأمور
وصول در آمدهای دولت یا س��ازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق  ،ش��اکی محس��وب میش��وند  ،در صورت احراز کاال ویا ارز
قاچاق مکلفند  ،حداکثر ظرف  5روز نس��بت به تکمیل پرونده اقدام و براس��اس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون
به ترتیب ذیل عمل نمایند:ا
ال��ف  -در م��واردی ک��ه به��ای کاال و ارز موض��وع قاچ��اق مع��ادل ده میلی��ون ریال ی��ا کمت��ر باش��د ،ادارات و س��ازمانهای ذیربط،
ب��ه ترتیب��ی ک��ه در آیی��ن نام��ه اجرایی ای��ن قانون تعیی��ن خواهد ش��د ،فقط ب��ه ضب��ط کاال و ارز به نف��ع دولت اکتف��ا میکنند.
ب -در مواردی که بهای کاال و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه  ،باشد
با احتساب دو برابر بهای آن بعنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کاال و ارز ،به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون
خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق وشکایت علیه وی صرفنظر میشود.
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این قوانین متضمن چند نکته هستند:
 )1خرید و فروش ارز
طبق قوانین صدر االشعار خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافیها جرم است .بنابراین
اگر کسی نیاز به ارز دارد باید ارز مورد نیاز خود را از صرافیها تهیه کند و اگر ارز مازاد دارد فقط باید
از طریق صرافی یا بانک بفروشد.
 )2عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی شود
این قسمت ناظر به تجار است که در روابط معامالتی خود با خارجیان نمیتوانند تعهد انتقال ارز
خارج از سیستم بانکی را بنمایند .عمل آن دسته از ایرانیانی را که پروژههایی را با خارجیها به انجام
میرسانند و باید مابازاء پروژه را به صورت ریال به آنان پرداخت کنند ولی بصورت ارز به حساب ارزی
آنان واریز میکنند و این امر باعث خروج ارز از کشور میشود ،میتوان در این ردیف قرار داد.
 )3وارد کردن و خارج کردن ارز یا پول رایج کشور
به نظر میرسد حکم این بند را باید به این صورت تعبیر کنیم:
 - 1خارج کردن ارز از کش��ور ،به اعتبار آنکه قب ً
ال در مقابل ارز کاالیی از کش��ور خارج ش��ده و ارز
مزبور ما بازاء آن کاال تلقی میشود ،زائد بر میزان معینه از طرف دولت ممنوع است .در برخی
موارد دولت باعتبار آنکه تاجری کاالی مورد نیازرا وارد کشور نماید ،ارزی را در اختیار وی قرار
میدهد .اگر تاجر مزبور بدون آنکه کاالی مورد نظر دولت را وارد کند ،ارز را از کش��ور خارج
کند عمل او داخل در این عنوان مجرمانه خواهد بود .در این مورد میتوان به ماده  10قانون
20
تعزیرات حکومتی سال  67نیز اشاره نمود.
کلی��ه متخلفی��ن مذکور در بندهای ال��ف و ب در صورت اعتراض میتوانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی ش��کایت
نمایند .در صورت برائت ،اصل کاال یا قیمت آن بــــه نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رس��می و جزای پرداختی مس��ترد
میگردد .در هر حال اعتراض صاحبان کاال و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نس��بت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و
سایر اقدامات نخواهد بود.
در صورتیکه متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد ،پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف
 5روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال میگردد .
در ص��ورت اثب��ات جرم عالوه بر حبس متهم و ضبط کاال یا ارز ،جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کاالی قاچاق یا ارز کمتر
نخواهد بود ،دریافت میگردد.
ماده  -3حمل کاالی قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات میشود:
هرگاه اموالی که به موجب قانون  ،قاچاق تلقی میشود ،با هر نوع وسیله نقلیهای حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل ( جاسازی یا مقدار
کاالی قاچاق )  ،حاکی از اطالع حامل کاالی قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضایی  ،حامل به پرداخت
جریمهای تا معادل دو برابر قیمت کاال محکوم خواهد ش��د .چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نش��ود ،از
محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد .
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 . 20طبق ماده مزبور «عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی :عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات
تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کاال و یا خروج ارز از کشور گردد تعزیرات
عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات ،تعلیق کارت بازرگانی
از ش��ش ماه تایک س��ال و درصورت تکرار از یک س��ال تا ابطال و در صورت وقوع سوء اس��تفاده عالوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج

 - 2وارد کردن ارز خارج از سیستم بانکی به اعتبار آنکه ممکن است از مصادیق پولشویی باشد
نیز ممنوع اس��ت و هر کس��ی که بخواهد ارزی را از خارج به کش��ور وارد کند ،باید از طریق
سیس��تم بانکی وارد نماید .اثر این امر امکان کنترل میزان ارز از طرف دولت و یا جلوگیری از
تطهیر احتمالی پول است.
 - 3در مورد خارج کردن پول رایج ایران نیز ،صرفنظر از اینکه ممکن است اساساً پول رایج ایران
در خارج از کش��ور خریداری نداشته باشد ولی به اعتبار آنکه دولت برای تهیه آن هزینهای را
صرف کرده اس��ت ،قانونگذار خارج کردن غیر متع��ارف آن را جرم تلقی میکند .طبق نظریه
مش��ورتی شماره  1366 /7 /8 - 1217اداره حقوقی قوه قضائیه «خارج کردنپول رایج داخلی
22
یا خارجی از مصادیق بند الف ماده  42قانون پولی و بانکی کشور مصوب  1351میباشد».
 - 4وارد ک��ردن پول رای��ج ایران نیز باعتبار امکان کنترل پول مجعول م��ورد توجه قانونگذار قرار
گرفت��ه اس��ت .بنابراین وارد کردن یا خارج کردن ارز خارج��ی یا پول داخلی زائد بر حد مجاز
مطلقاً جرم اس��ت و در صورتی که مجعول باشند مشمول مواد دیگری خواهند بود .بنابراین با
توجه به ماده  1قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب سال  ،74که تصریح
کرده اس��ت از این به بع��د در مورد قاچاق ارز وفق قانون مزبور عمل خواهد ش��د ،باید قانون
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال  69را در ارتباط با قاچاق ارز منسوخ
تلقی کرد.
21

گفتار سوم
جرایم مربوط به جعل اسناد بانکی
گفتیم که بموجب بند  5ماده  525ق .م .ا جعل «اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي
برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره :در صورتی که کاالی وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد میگردد».

 . 21طبق ماده  5قانون مبارزه با پولش��ویی « کلیه اش��خاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران ،بانکها ،مؤسسات
مالی و اعتباری ،بیمهها ،بیمه مرکزی ،صندوقهای قرضالحس��نه ،بنیادها و مؤسس��ات خیریه و شهرداریها مکلفند آئیننامههای مصوب
هیأتوزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند ».و طبق ماده « 7اش��خاص ،نهادها و دس��تگاههای مشمول این قانون (موضوع
مواد  5و  )6برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توس��ط نماینده یا وکیل ،احراز س��مت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که
قرینهای بر تخلف وجود دارد.
تبص��ره ـ تصوی��ب ای��ن قان��ون ناق��ض م��واردی ک��ه در س��ایر قوانی��ن و مق��ررات اح��راز هوی��ت الزامی ش��ده اس��ت ،نمیباش��د.
ب ـ ارائه اطالعات ،گزارش��ها ،اس��ناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون بهش��ورایعالی مبارزه با پولش��ویی ،در چهارچوب آئیننامه
مصوب هیأتوزیران.
ج ـ گ��زارش معام�لات و عملی��ات مش��کوک ب��ه مرج��ع ذیصالح��ی ک��ه ش��ورایعالی مب��ارزه ب��ا پولش��ویی تعیی��ن میکن��د.
د ـ نگهداری س��وابق مربوط به شناس��ایی ارباب رجوع ،س��وابق حس��ابها ،عملیات و معامالت به مدتی که در آئیننامه اجرائی تعیین
میشود.
هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئیننامههای اجرائی آن».
 . 22غالمرضا ش��هری و س��روش ستوده جهرمی ،نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال  1358تا پایان سال
.1371جلد اول (تهران :انتشارات روزنامه رسمی .)1373 ،ص.418 .
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نظير براتهاي قبول ش��ده از طرف بانکها ياچکهاي صادره از طرف بانکها و س��اير اس��ناد تعهد آور
بانكي» جرم شناخته شده است .در مورد جعل اسکناس در مبحث قبلی توضیحات الزم ارائه شد .در
این قسمت به بررسی جعل در اسناد بانکی میپردازیم.
قانونگذار به عنوان مصداق اسناد بانکی از براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره
از طرف بانکها و س��ایر اس��ناد تعهد آور بانکی صحبت میکند .طبق م��اده  224قانون تجارت برات
سندی است که ممکن است به حواله کرد شخص دیگر یا به حواله کرد خود برات دهنده صادر شود.
طب��ق ماده  249قانون تجارت برات دهنده -کس��ی که برات را قبول ک��رده و ظهرنویسها در مقابل
دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند .بنابراین ،برات برای صادر کننده ایجاد تعهد میکند و براتی که
از طرف بانک صادر میشود جزء اسناد تعهد آور بانکی تلقی میشود.
چکهای صادره از طرف بانکها نیز به اعتبار آنکه چک یک وس��یله پرداخت اس��ت و برای صادر
کننده در مقابل دارنده ایجاد تعهد میکند جزء اس��ناد تعهد آور بانکی تلقی میش��وند .به این اعتبار
ذکر واژگان «اسناد بانكي نظيربراتهاي قبول شده از طرف بانکها ياچکهاي صادره از طرف بانکها»
زائد به نظر میرسد چون واژگان «اسناد تعهدآور بانکی» شامل همه آنها میشود.
س��ند تعهد آور بانکی هر نوع س��ند صادره از طرف بانک اس��ت که برای بانک ایجاد تعهد نماید.
اسکناس نیز از جمله اسناد تعهد آور بانکی است که از طرف بانک مرکزی چاپ میشود ولی با توجه
به اینکه قانونگذار در مورد اسکناس به اسکناس داخلی و خارجی اشاره کرده ،ذکر واژه اسکناس زائد
تلقی نمیش��ود .اسناد تعهد آور بانکی طیف وسیعی از اسناد را تشکیل میدهند .چکهای مسافرتی،
چکه��ای تضمینی و رمزدار ،حوالههای بانکی ،اوراق قرضه منتش��ره از طرف بانکها و اعتبارنامهها و
ضمانت نامههای بانکی از جمله مهمترین این اسناد هستند .به نظر میرسد منظور مقنن از سند تعهد
آور بانکی فقط سندی باشد که از طرف بانک صادر میشود .از این رو اسنادی که با امضای بین بانک
و مشتری سندیت پیدا میکنند ،مانند سند وام که بموجب آن بانک در مقابل دریافت تضمینات الزم
و با بهره معین وامی را در اختیار مشتری قرار میدهد ،جزء اسناد تعهد آور بانکی نخواهد بود وجعل
در آنها مشمول مواد دیگر خواهد بود .بود .همچنین سند تعهد آور سندی خواهد بودکه فی نفسه برای
بانک ایجاد تعهد نماید .به این اعتبار ،برای مثال ،رس��یدی که از طرف کارمند بانک موقع به حس��اب
خواباندن چک در اختیار مش��تری قرار میگیرد و در صورت لزوم مش��تری میتواند با ارائه آن پیگیر
وضعیت چکهای تحویلی به بانک شود ،داخل در سند تعهدآور موضوع بند  5ماده  525نخواهد بود.
برای مثال ،اگر مش��تری در رس��ید مزبور دس��تکاری کند و با تغییر عدد  2به  3مربوط به مبلغ ،مبلغ
چک را از دو میلیون ریال به  3میلیون ریال افزایش دهد ،نمیتوان این جعل را مش��مول بند  5ماده
 525قرار داد .چون ،اصل چک که مبلغ آن دو میلیون ریال میباشد نزد بانک موجود است و این نوع
جعل فی نفس��ه برای بانک تعهدی ایجاد نمیکند .همچنین به نظر میرس��د باید سند تعهدآور بانکی
را فقط ناظر به سند ایجاد کننده تعهد برای بانک در مقابل اشخاص ثالث بدانیم .به این اعتبار سندی
را ک��ه ی��ک کارمند بانک در مقابل کارمند دیگر امضا میکند و فق��ط در روابط بین دو کارمند اعتبار
دارد نمیتوان س��ندتعهدآور بانکی تلقی کرد .برای مثال ،کارمند بانک را در نظر بگیریم که در مقابل
خریدهایی که برای بانک انجام میدهد سندی را به نام بانک جعل کند .این نوع جعل داخل در حکم
36

بند  5ماده  52نخواهد بود ،بلکه مشمول ماده قانونی دیگری خواهد بود.
هر چند به نظر میرس��د اساس��اً حکم بند  5م��اده مزبور ناظر به بانکهای دولتی اس��ت وهدف
قانونگذار حمایت از عمل حاکمیت دولتی اس��ت و در تاریخ تصوی��ب ماده مزبور بانکهای غیردولتی
وجود خارجی نداش��تند ،ولی به نظر میرس��د با تصویب قانون اجازه تأس��یس بانکهای غیر دولتی و
اطالق عبارت بانک در بند  5باید حکم بند  5ماده  525را ناظر به اسناد تعهدآور بانکهای مزبور نیز
بدانیم.
نتیجه گیری
نظ��ر به ماهیت فعالیت بان��ک که جنبه اقتصادی دارد طبیعت جرای��م ارتکابی در ارتباط با بانک
نی��ز نوعاً ماهیت اقتصادی دارد و انگیزههای مالی در ارتکاب این جرایم نقش اساس��ی ایفا میکند .با
اینحال ،هدف قانونگذار در جرم انگاری اعمالی که در این مختصر ذکر آنها رفت نه تنها بازداشتن افراد
ازارت��کاب جرایم مبحوث عنه از بعد مالی از طریق بی فایده س��اختن ارتکاب آنها ،بلکه بعد اجتماعی
مرب��وط به حفظ اعتبار نهاد اقتصادی مهمی چون بانک نیز میباش��د .بان��ک امروزه به عنوان یکی از
مهمترین اهرمهای اقتصادی جامعه بطور عام و دولت بطور خاص تلقی میش��ود و علیرغم تالش��هایی
ک��ه برای غیردولتی کردن اقتصاد در چند س��ال اخیر صورت گرفت��ه ،همچنان بانک در جامعه ایرانی
همانند همه جوامع دیگر صبغه غالب دولتی خود را حفظ کرده اس��ت و عم ً
ال چنین به نظر میرس��د
که دولت از بانک به عنوان اهرم کنترلی اقتصاد جامعه استفاده میکند.
در چنین فضایی بانک بدون حمایت حقوق کیفری شاید نتواند به اهداف خود نایل شود .تضعیف
موقعیت اقتصادی بانک نزد مش��تریان را باید با حیات رو به ممات آن قرین دانس��ت .بانکی که نتواند
جایگاه اقتصادی خود را نزد مشتریان خود حفظ کند با افول اقتصادی مواجه خواهد شد و نقش خود
در عرصه حیات اقتصادی را از دست خواهد داد .قانونگذار نیز با درک اهمیت قضیه به ضرورت حمایت
از بانک واقف بوده و ضمن آنکه ضمانت اجراهای مدنی همیش��ه وجود دارند ضمانت اجراهای کیفری
را نیز در حمایت از بانک وفعالیتهای آن مدنظر داشته است.
در چنی��ن موقعیتی حمایت از بانک را در واقع باید متضمن حمایت از س��رمایههای جامعه تلقی
کرد .سرمایههایی که در صورت احساسخطر صاحبان آن ،به جای روانه شدن به روند و فرایند صحیح
اقتصادی یا به جای آنکه در بخش مولد سرمایه گذاری شوند ممکن است راه داللی یا رکود را در پیش
بگیرند .چنین وضعی طبیعتاً باعث افول اقتصادی جامعه خواهد ش��د که سرانجام آن میتواند افزایش
فقر و بیکاری وتورم و عقب ماندگی ش��دید اقتصادی باش��د .هرچند ام��روزه نیز علیرغم حمایتهای
کیفری نقش بانکها در عرصه اقتصاد کش��ور چندان رضایت بخش نیس��ت و بانکها عم ً
ال به صندوق
ذخیره تبدیل شده اند.
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جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه در نظام حقوقی
آمریکا و ایران
حمید احمدی راد
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چکیده
گسترش روزافزون اقبال دولتها به بهره گیری از انتقال الکترونیک وجوه به عنوان
چه��ره نوین یکی از روشه��ای پرداخت  ،ضرورت وجود قوانی��ن و ضوابط خاص در
پش��تیبانی از اجرای آن را اقتضاء مینماید .کش��ورهای مختلف بنا به مقتضیات ملی
نس��بت به وضع قوانین یا ضوابط ناظر بر انتقال الکترونیک وجوه و تبیین قواعد حاکم
بر روابط بانک و مشتریان مبادرت نموده اند.
در ای��ن میان ایاالت متحده از حیث تقدم و گس��تره قانونگ��ذاری  ،واجد جایگاه
ویژهای اس��ت .لذا در مقاله حاضر  ،با بررس��ی س��وابق تاریخی و وضعیت فعلی نظام
حقوقی کش��ور مذکور در ارتباط با انتقال الکترونی��ک  ،موضع کلی این نظام حقوقی
دارای بیش از س��ه دهه س��ابقه  ،به عنوان یک نمونه و الگو  ،هرچند به وصف اجمال
ارایه گردد .در این راس��تا  ،به معرفی قان��ون انتقال الکترونیک وجوه مصوب  1978و
ماده  4الف قانون متحدالشکل تجاری و رویه قضایی مرتبط میپردازیم.
در خصوص نظام حقوقی ایران  ،با توجه به اینکه قانون خاصی که مصوب مجلس
باشد وجود ندارد  ،صرفا دستورالعملهای مصوب بانک مرکزی در مقام تبیین تعهدات
و مس��وولیتهای بانک در برابر مشتری قابل استناد اس��ت .دستورالعمل صدور دستور
پرداخ��ت و انتقال وجه مصوب  1385 /8/ 30به عن��وان اهم مصوبات بانک مرکزی ،
محسوب میگردد.
در نهایت  ،بررس��ی تطبیقی وضعیت دو نظام حقوقی ایاالت متحده و ایران نشان
دهنده اختالفات قابل تامل موجود میباش��د .در مقاله حاضر پیش��نهاد ش��ده ،ضمن
لحاظ تجربیات و سوابق نظام حقوقی آمریکا و با ابتناء بر خصوصیات ملی  ،جهت روشن
ش��دن ابعاد حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ایران و بیان تعهدات و مس��وولیتهای
بانک و مشتری نسبت به قانونگذاری خاص  ،اقدام الزم صورت گیرد.
کلی�د واژه  :انتقال وجوه – تجارت الکترونیک – ای��االت متحده امریکا – انتقال
الکترونیکی وجوه
 - 1دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری
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مقدمه
ام��روزه بانكداري الکترونیک به عن��وان یکی از عناصر زیربنایی تج��ارت الکترونیک  ،از ابزارهاي
ضروري براي گسترش خدمات موسسات مالی در سطح ملی و بین المللی محسوب میشود و همگام
با سیس��تمهاي جهاني مالي و پولي عمل نموده و فعاليتهاي مربوط به تجارت الکترونیک را تس��هيل
مینماید .به بیان دیگر  ،عملياتي شدن تجارت الكترونيك ،مستلزم تحقق بانکداری الکترونیک است.
به همين دليل ،اس��تفاده از سیس��تمهای الکترونیک در موسس��ات مالي و اعتباري جهان به سرعت
رو ب��ه گس��ترش بوده و تع��داد کاربران خدمات بانك��داري الکترونیک نیز روز ب��ه روز در حال فزونی
است .براساس گزارشهای رسمی يكی از موسسات تحقيقاتي ، 2آمار استفادهکنندگان از سیستمهاي
بانکداری الکترونيک در هشت کشور فرانسه  ،آلمان ،ايتاليا ،هلند ،اسپانيا ،سوئد ،سوئيس و انگليس از
 5/4ميليون نفر در س��ال  1999به حدود  22ميليون نفر در سال 2004رسيده است .در سال 2005
بيش از  75درصد ش��ركتهاي فعال در كش��ورهاي توس��عه يافته حداقل از يكي از خدمات بانكداري
الکترونیک استفاده مینمودند  3 .در ميان كشورهاي فعال در بهره گيري از فن آوريهای نوين كشور
اس��توني پيش��رو میباش��د که  ٪ 22 /3از جمعيت آن از خدمات بانكي اينترنتي استفاده میكنند و
4
بيش از  ٪ 50قراردادهاي خصوصي از طريق اينترنت منعقد میشود.
الزم به ذکر است که نقطه تالقي تجارت و بانكداري  ،نهاد پرداخت میباشد و انتقال الکترونیک
وجوه به عنوان چهره نوين يكي از مهم ترين روشهای پرداخت  ،دركشورهاي مختلف ،از ابتال عملي
قابل توجهي برخوردار اس��ت .س��رعت  ،س��هولت و قلت محدودیت فرایندهای مالی در فضای سایبر ،
مشتریان موسسات مالی را بر استفاده از روش انتقال الکترونیک وجوه 5شایق نموده است.
با عنایت به پیشرفتهای فن آوری در سیستمهای بانکداری الکترونیک از یکسو و ضرورت همسویی
قواعد حقوقی با وضعیت موجود ،بدیهی است که کاوشهای حقوقی در این راستا امری ضروری است.
در مقاله حاضر به وصف اجمال به بررس��ی جایگاه انتقال الکترونیک وجوه در دو نظام حقوقی ایاالت
متحده و ایران میپردازیم.
 - 1شناخت اجمالی انتقال الکترونیکی وجوه
انتق��ال الکترونیک وجوه روش��ي مطمئ��ن  ،امن ،كارآمد و كم هزينه ت��ر از پرداختهاي مبتني بر
چك میباشد  .به عنوان یک نمونه آماری درخصوص بحث هزینه ،در حاليكه پرداخت از طریق چك
 1 /03دالر براي دولت اياالت متحده ايجاد هزينه مینمايد ،انتقال الکترونیک وجوه صرفا  10 /5سنت
 . 2نگاه کنید به پایگاه اینترنتی موسس��ه دیتا مونیتور ( ) Data monitorکه از مراکز برجس��ته تجزيه و تحليل اطالعات موسس��ه
بانکداری در اروپاست.
http://www.datamonitor.com/store/Browse/?N=355+361&Ntt=statistics

 . 3موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان به نشانی اینترنتی:

http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/Economic/money_arz_banking/2010/10/1/4284.html
last visit on 2012.02.25

4 . Official website of London School of Economics and Political Science (LSE) available at : http://www.lse.
ac.uk/collections/EMTEL/Conference/papers/Kerem.pdf last visit on 2012.02.25
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)5 . Electronic fund transfer (EFT

هزينه دارد 6.اگر بنا باش��د اهميت روش خاصي از پرداخت بواس��طه حجم كلي تعامالت انجام شده از
طريق آن روش ،سنجيده شود ،بي ترديد انتقال الکترونیک وجوه  ،مهم ترين روش پرداخت محسوب
میگ��ردد .ب��رای نمونه در اياالت متح��ده آمريكا در طول يك روز كاري تج��اري به صورت ميانگين،
بيش از يك تريليون دالر از طريق سیس��تم واير در ارتباط با تعامالت متنوع تجاري مورد انتقال قرار
میگیرد 7 .در کشور مذکور حجم پرداختی ماهیانه حقوق و مزایای دولتی از طریق انتقال الکترونیکی
8
وجوه در اکتبر سال  2011به سطح پوشش  % 99.2رسیده است.
در راستای بیان اهمیت موضوع الزم به ذکر است که مقررات فدرال اياالت متحده مقرر مینمايد
كليه پرداختهای فدرال غير از موارد موضوع قانون درآمد داخلي مصوب  1986به صورت الکترونیک
ص��ورت گيرد مگر مواردي كه دبير خزانه از آن اعراض نمايد.حوزه خزانه اياالت متحده نيز قواعدي را
براي الکترونیک نمودن مزاياي عمومي و س��اير پرداختهای مشمول معافيت مالياتي پيشنهاد نموده
9
است.
انتقال الکترونیک وجوه عبارت اس��ت از روش��ي براي انتقال وجه به طور خودكار به وسيله رايانه و
با اس��تفاده از اتاق پاياپاي  .انتقال الکترونیک وجوه ,ابزاري براي رس��يدن به هدف نهايي ،يعني تحقق
پرداخت است .در پرداخت الکترونیک يا انتقال الکترونیک وجوه ,اساساً عمل پرداخت بدون جابجايي
10
فيزيكي پول و بدون تبادل اطالعات كاغذي زياد صورت ميگيرد.
در رويكردي ديگر ،سیستم انتقال وجوه به مجموعهای از فعالیتها اطالق میشود که موسسات مالی
11
و موسسات دیگر از قبیل اتاقهای پایاپای برای انتقال وجوه بین موسسات مالی انجام میدهند.
كميسيون حقوق تجارت بينالمللي سازمان ملل متحد  ،انتقال الکترونیک وجوه را چنين تعریف
ميكند:
«فرآيندي اس��ت كه در آن يك يا بيش از يك اقدام  ،بر اس��اس روش مبتني بر كاغذ با روشهاي
12
الکترونیک صورت ميگيرد».
13
در تعريف ديگري كه در ماده  4الف 104 -مجموعه مقررات متحدالش��کل تجاری اياالت متحده
ارائه شده است:
«انتقال وجوه عبارت است از مجموعه مبادالت كه از دستور پرداخت اصل ساز به منظور پرداخت
به ذينفع آغاز میگردد .اصطالح مذكور شامل هر دستور پرداختي میگردد كه توسط بانک اصل ساز
يا بانک واس��ط به منظور تحقق دستور پرداخت اصل س��از صورت میگيرد .انتقال وجه با قبول بانک
6 . Official website of the financial management service as the bureau of the United States Department of the
Treasury available at: http://www.fms.treas.gov/eft/index.html, last visit on 2011 -7 -23
7 . Prefatory notes of Article 4 A of US Uniform Commercial Code
8 . http://www.fms.treas.gov/eft/reports/payment_volume_FY12.pdf last visited on 2012.02.25
9 . Ibid
10 . Liberman, Sidney, EFT in Electronic Commerce in the USA, Electronic Market, Vol.7, No.2, 1997, P.38.

 . 11عباسی نژاد ،حسین و مهر نوش  ،مینا  ،بانکداری الکترونیک ،سمت ،تهران،1388ص81

 . 12باجاج،ك.ك .و ناگ ,دبجاني ،مترجم :بهنام مجتهدي ,دكتر ايرج« ,از مبادله الکترونیک اطالعات تا تجارت الكترونيكي» ،مؤسسه
مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ،تهران ، 1376 ،ص318

13 . www.law.duke.edu/lib/researchguides/pdf/ucc.pdf, last visited on 2012.02.25 (The official website of
) Duke law university of United states
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ذينفع در خصوص دستور پرداخت كامل میگردد».
طبق تعريف ديگر ،انتقال الکترونیک وجوه عبارت است از هر نوع انتقال وجه به غير از شيوههاي
س��نتي مثل چك ،وجه نقد و س��اير ابزارهاي كاغذي مشابه كه از طريق يك پايانه الكترونيكي ،تلفن،
رايانه ،نوارهاي مغناطيس��ي ،به منظور س��فارش ،مطلع كردن و يا مجوز دادن به مؤسس��ه مالي براي
بدهكار يا بس��تانكار كردن يك حس��اب صورت ميگيرد .طبق اين تعريف اصطالح انتقال الکترونیک
وجوه شامل ،انتقال فدواير ،14انتقال وجوه از طريق اتاق پاياپاي خودكار  ،انتقال از طريق دستگاههای
خودپرداز و پايانههاي نقطه فروش ميباشد.15
در تعری��ف دیگ��ر  ،اصطالح انتقال الکترونیک وجوه از حيث فني به اس��تفاده از رايانه يا وس��ايل
مخابراتي جهت ايجاد يا اجرايي نمودن فرايند پرداخت  ،تعريف میشود كه در عمل  ،اين مفهوم شامل
16
استفاده از دستگاههاي خود پرداز ،سامانه نقطه فروش و نيز تراكنشهای بر خط میباشد.
بن��د ب  1ماده  205 - 3قان��ون انتقال الکترونیک وجوه آمریکا مص��وب  ،1978اصطالح مذكور
را ب��ه اي��ن نحو تعريف مینمايد « :اصط�لاح انتقال الکترونیک وجوه به معن��ي هرگونه انتقال وجهي
جز تراكنشهای انجام ش��ده از طريق چك ،حواله يا اس��ناد كاغذي مش��ابه اس��ت كه از طريق پايانه
الكترونيكي ،وسايل تلفني يا نوار رايانهای و مغناطيسي به منظور ارايه سفارش ،صدور دستور يا تجويز
موسسه مالي به بدهكار يا بستانكار نمودن حسابي اجرايي میشود .اين اصطالح بدون قيد حصر شامل
انتقاالت نقطه فروش ،تراكنشهای دستگاه خودپرداز ،واريز يا برداشت مستقيم و تراكنشهاي تلفني
17
میگردد».
ماده  4قانون متحدالش��کل تجاری ،در ابتدا و قبل از هر چیز  ،انتقالهایی از طریق اتاقهای تس��ویه
خودکار یا از طریق شبکههای پرداخت همانند فدوایر که به وسیله فدرال رزرو اداره میشود  ،سیستم
18
اتاق پایاپای پرداخت بین بانکی یا دیگر شبکهها انجام میشد را پوشش میداد.
م��اده  4الف قانون مذکور كه به تراكنشه��ای كالن و عمده تجاري كه در آن حجم قابل توجهي
از پول بين موسس��ات مالي و تجاري و موسس��ههای مالی گردش میيابد ناظر است ،در بند  104الف
خ��ود فارغ از قيد « الكترونيكي» ،انتقال وجه را بدين گون��ه تعريف مینمايد« :انتقال وجوه به معني
مجموعهای از تراكنش هايي است كه با دستور پرداخت صادره توسط اصل ساز به منظور پرداخت وجه
به ذينفع دس��تور ،آغاز میشود .اين اصطالح ش��امل هرگونه دستور پرداخت صادره توسط بانک اصل
س��از يا بانک واسط در اجراي دستور پرداخت اصل ساز میگردد .انتقال وجه با قبول دستور پرداخت
اصل ساز توسط بانک ذينفع به سود ذينفع ،كامل میشود».
از ديدگاه نظري و بر اس��اس بند 104الف ماده  4الف قانون متحد الش��كل تجاري ،فرايند انتقال
 . 14شبكه ارتباطي الکترونیک سيستم ذخيره فدرال (فدواير)

15 . Federal Register/Vol.64, No.42, March, 4, 1999.

16 . Sienkiewicz, Stan, The evolution of EFT Networks from ATM’s to new on line Debit payment product ,
Federal Reserve Bank of Philadelphia ,April 2002
17 . Official website of US Federal deposit insurance corporation available at: http://www.fdic.gov/
regulations/laws/rules/6500-1350.html, last visit on 2012.02.25
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18 . Law & Banking principles, Khathlyn Farell ,American Bankers Association , fourth edition, p.27

وجوه {در بعد الکترونیک و غير الكترونيكي}  ،در واقع  ،يك سلس��له دس��تورهاي پرداخت است كه
با دس��تور اصل س��از 19داير بر پرداخت مبلغي معين به شخص ذينفع آغاز و با تامين اعتبار به حساب
ذينفع توسط موسسه مالی كامل میشود .در اين فرايند ،ارزش مالي از طريق بدهكار با بدهكار نمودن
حس��اب اصل س��از به ذينفع منتقل میگردد.اغلب در فرايند انتقال وجوه يك يا چند موسس��ه مالی
واس��ط كه دس��تور پرداخت را ازموسسه مالی اصل ساز يا موسس��ه مالی ديگر دريافت میكند ،وجود
دارد و موسس��ه مالی واس��ط دريافت كننده  ،متعاقبا درخواس��ت را به موسسه مالی واسط يا موسسه
مالی ذينفع  ،منعكس مینمايد.
در يك فرايند س��اده انتقال وجه  ،اصل س��از به بانكش اعالم میكند كه حس��ابش را بدهكار و به
موسس��ه مالی ذينفع منعكس نماید كه حس��اب ذينفع را بس��تانكار نمايد.اين درخواستها 20به عنوان
دس��تور پرداخت تلقي میشود21 .چنانچه موسسه مالی اصل ساز درخواست مذكور را قبول كند ،اصل
ساز نسبت به بانكش متعهد پرداخت مبلغ مندرج در درخواست خود میگردد .موسسه مالی اصل ساز
نيز متقابال متعهد است كه دستور پرداخت قبول شده را مطابق نظر اصل ساز اجرا كند.
لذا در فرایند انتقال الکترونیک  ،حداقل چهار عنصر وجود دارد که عبارتند از اصل س��از ،موسسه
مالی دریافت کننده ،موسسه مالی ذینفع و شخص ذینفع  .بعضاً در این فرایند  ،موسسه مالی واسطی
ما بین موسس��ه مالی دریافت کننده و ذینفع قرار میگیرد .بیان س��اده فرایند مذکور چنین اس��ت:
اصل س��از دستورپرداختی به موسسه مالی دریافت کننده صادر میکند ،موسسه مالی دریافت کننده
مس��تقیما یا از طریق موسسه مالی واسط ،نس��بت به انعکاس دستور پرداخت به موسسه مالی ذینفع
اقدام مینماید و موسسه اخیر ،وجه مورد نظر را به ذینفع تادیه میکند .همین فرایند به ظاهر ساده در
عمل میتواند پیچیدگیها و مشکالتی را در بر داشته باشد .تردیدی نیست که اجراي گسترده فرايند
انتق��ال الکترونیک وجوه به عنوان يكي از طرق پرداخت  ،مس��تلزم وجود قواعد و ضوابطي اس��ت كه
ضمن تعيين حقوق و تكاليف اشخاص مرتبط با این فرایند  ،به عنوان معياري جهت سنجش و پايش
عملكردهای موجود تلقي گردد .تعهدات و مس��وولیتهای موسس��ات مالی در برابر مشتریان  ،مقوالت
حایز اهمیتی است که ضرورت تحلیلهای حقوقی را ایجاب میکند.
ضمنا بند ح ماده  1آئيننامه بانكداري الکترونیک ضمن اس��تعمال عبارت انگليسي معادل انتقال
الکترونیک وجه 22 ،در عمل به تعريف اصطالح پايانه فروش اقدام نموده است .به نظر میرسد استعمال
عبارت انگليس��ي مذكور ،از باب مس��امحه در بيان بوده ،چرا كه با دقت در تعريف ارايه شده ،مشخص
میگ��ردد كه تعريف مذكور در واقع تعريف اصطالح پايانه فروش اس��ت كه در واقع يكي از روشهای
انتقال الکترونیک وجوه اس��ت  .با مطالعه س��وابق بحث از حيث نظري و كاربردي روش��ن است كه از
حي��ث تعريف ،نظر به صبغه فني بحث ،همان تعاريف ارايه ش��ده بي��ن المللي در نظام حقوقی ايران
نيزمورد قبول اس��ت .چراكه از حيث ماهيت فني ،فرايند مذكور در كش��ورهاي مختلف  ،واجد تفاوت
 . 19اصطالح « اصل ساز » ،ترجمه كلمه « »Originatorمیباشد كه به تبعيت از ق.ت .الکترونیک مصوب 82/10/17انتخاب شده
است .قانون ياد شده دربند ب ماده  2در مقام تعريف اصطالح مذكور مقرر میدارد« :منشا اصلي داده پيام است كه داده پيام به وسيله
او يا از طرف او توليد يا ارسال میشود .اما شامل شخصي كه در خصوص داده پيام به عنوان واسطه عمل میكند نخواهد شد».
20

21 . See Regulation J,12 Code of Federal Regulations )C.F.R.( 210.26
22 . Electronic Fund Transfer
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عمدهای نمي باشد.
 - 2منابع نظام حقوقي اياالت متحده آمريكا
با مالحظه و تامل اجمالي در وضعيت و رويكرد نظامهای ش��ناخته ش��ده حقوقي جهان مشخص
میگردد که در میان کشورهای جهان ،ایاالت متحده آمریکا با قریب سی و پنج سال سابقه تقنینی در
خصوص تبیین تعهدات و مسوولیتهای موسسات مالی در برابر مشتریان در فرایند انتقال الکترونیکی
وجوه  ،در واقع ،اولین کش��وری اس��ت که در خصوص تراکنشهای اعتباری کالن انتقال الکترونیکی
وجوه  ،به تدوین قانون پرداخته است ،23میتواند مبنا و الگوی مناسبی برای بررسی ابعاد و آثار حقوقی
انتقال الکترونیکی وجوه درخصوص موسسات مالی باشد.
آمری��کا قان��ون انتقال الکترونیکی وجوه 24را در  1978و در س��طح فدرال و ب��ه منظورحمایت از
اعتبار مصرف کننده تصویب نمود که این قانون ش��امل تراکنشهای مبتنی بر سیس��تم نقطه فروش
و دس��تگاههای خودپرداز میگردد .در عین حال ماده  4الف قانون متحدالش��کل تجاری 25در س��طح
تراکنشهای کالن تجاری توسط موسسه حقوق آمریکایی و کنفرانس ملی نمایندگان قوانین موضوعه
آمری��کا در س��ال  1989تدوین و جهت تصویب در ایالتهای مختل��ف ارایه و هم اکنون تقریبا در همه
ایاالت مورد تصویب قرار گرفته اس��ت .ضوابط مندرج در ماده  4الف ش��امل تراکنشهای انجام ش��ده
از طریق سیس��تم موسوم به فدوایر و اتاق پایاپای سیس��تم پرداخت بین بانکی میباشد .ضمن اینکه
مقررات مصوب هیات ذخیره فدرال  ،تحت عنوان مقررات «جی» و «ای» نیز در محدوده شمول خود
الزم االجرا میباش��د .مضافا رویههای قضایی این کش��ور مکمل قوانین موضوعه میباشد .الزم به ذكر
اس��ت صرف نظر از اينكه وصف الکترونیک و س��نتي به عنوان دو روش انتقال وجوه ،موثر در ماهيت
مفهوم مذكور نيست  ،لكن قانونگذار آمريكايي با توجه به حجم مبادالتي و تفاوتهاي اجرايي استفاده
از دو روش مذك��ور و ني��ز با ابتن��اء بر جنبه حمايت از حقوقي مصرف كنن��ده  ،قواعد حاكم بر انتقال
الکترونیک وجوه را در قالب قانون مستقلي كه زير مجموعهای از قانون حمايت از اعتبار مصرف كننده
میباشد  ،تدوين و تصويب نموده است.
بررس��ي تاريخي نش��ان میدهد امكان انجام عمليات بانكي از طريق الکترونیک براي مشتريان ،
تاثير شگرفي بر قوانين بانكي اياالت متحده آمريكا داشته و در حقيقت به همان ميزان كه فن آوري ،
پيشرفت نمايد و صنعت بانكداري را دچار تحول سازد  ،حقوق بانكي نيز متناسبا تغييرات چشمگيري
26
را به خود ديده وخواهد ديد.
از ديدگاه كلي ،نظام حقوقي حاكم بر فعاليت بانکها در اياالت متحده آمريكا ،ش��امل دو سیستم
فدرال و ايالتي اس��ت  .تجربه آمريكايي ثابت كرده با توجه به خصوصيات ويژه انتقال وجه  ،علي رغم
وجود مجموعههای جامع قانوني ناظر بر س��اير روش��هاي پرداخت ،اعمال مستقيم يا بر مبناي قياس
23 . RF ,Dole, “Receiving bank liability for errors in wholesale wire transfers” ,69 Tulane Law Review 877,
1995 ,at 883- 884
)24 . Electronic Fund Transfer Act (EFTA
)25 . Uniform Commercial Code (UCC
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26 . Gale group, Gale Encyclopedia of Everyday Law, vol 1,2003, p:81 -82

اين دس��ت قوانين بر روش مذكور  ،چندان مناس��ب نمي باشد .یکی از دالیلی که در نهایت منتج به
تدوی��ن قانون داخلی نمونه در ایاالت متحده گردی��د ،فقدان یک مجموعه قانونی جامع بود که بتواند
حقوق و تعهدات ناشی از فرایند انتقال وجه را تعریف نماید 27.با استقراء در قوانين اين كشور مشخص
میگ��ردد ،اصول حقوق��ي مرتبط و قابل اعمال بر روش پرداخ��ت (الكترونيكي يا كاغذي)  ،در برخي
موارد به وضعيت مشتري يعني مصرف كننده يا موسسه تجاري بودن  ،بستگي پيدا میكند.
قانون متحدالش��كل تجاري اياالت متحده 28در سطح ايالتي  ،مجموعهای از قوانين موضوعه را كه
مرتبط با برخي فعاليتهای مالي شامل بانكداري و عمليات مربوط به اخذ تضمين میباشد  ،به صورت
نمونه ارايه مینمايد .ماده  4الف قانون اخير ناظر بر انتقال وجوه به صورت كالن است كه تحت عنوان
تراكنشهای تجاري به تفصيل به بيان احكام مربوط به آن میپردازد و خسارات را بین موسسه مالی
و مشتری تخصیص میدهد 29.از سوي ديگر ،در سال  1978قانون انتقال الکترونیک وجوه به عنوان
قانوني آمره  ،حمايتي و در راس��تاي حمايت از حقوق مصرف كننده در  1978در سطح فدرال توسط
كنگره به تصويب رسيده كه محدود به تراكنشهای مشتري مصرف كننده است .ماده  914اين قانون
امكان هرگونه توافق بر خالف حقوق پيش بيني ش��ده در آن براي مش��تري را منع نموده و در عين
حال درج شرايط حمايتي بيش از استانداردهاي مقرر را به نفع مشتري ،مجاز دانسته است.
ضمنا الزم به توضيح است که قانون انتقال الکترونیک وجوه  ،به عنوان فصل فرعی ششم از فصل
اصلی چهل و یک از عنوان پانزدهم کد آمریکا  30محسوب میشود .البته ماده  4الف حاكم بر تراكنش
31
هاي��ي كه در چارچوب قان��ون انتقال الکترونیک وجوه مصوب  1978نبوده و منصرف از آن اس��ت.
مضافاً اینکه  ،ضوابط و مقررات تدوين ش��ده توس��ط هيات ذخيره فدرال نظير مقررات «ای» و «جی»
نيز به نحوي  ،ابعادي از موضوع را تحت شمول خود قرار میدهد.
مقررات «جی» بخش��ی از مجموعه مقررات فدرال در اياالت متحده آمريكاست كه چارچوبهای
حقوقي الزم براي موسس��ات مالي جهت وصول چ��ك و انتقال وجوه و حقوق و تكاليف طرفين رابطه
انتق��ال وجوه و وصول چك را در سيس��تم بانكي فدرال مش��خص و تعري��ف مینمايد.مقررات مذكور
بوس��يله آيين نامه اجرايي بانك ذخيره فدرال تكميل گرديده و جزييات اجرايي آن مقرر ش��ده است.
32
توضيحا عنوان  12اين مقررات از ماده  210-25به بعد به انتقال وجوه میپردازد.
همانگونه كه ذکر ش��د در نظام حقوقي اياالت متحده ،تعامالت مش��تريان موسس��ه مالی در دو
دس��ته مصرف كننده و تجاري عمده تقس��يم بندي میش��ود و در حال حاضر  ،انتقال الکترونیک در
اياالت متحده آمريكا در هر دو بعد تجاري و مصرف كننده داراي پوش��ش قانونگذاري میباشد حقوق
و تكالي��ف مش��تري مصرف كننده و موسس��ات مال��ي  ،در تراكنشهای الکترونیک  ،ش��امل انتقال
وجه از طريق دس��تگاههاي خودپرداز و سیس��تم نقطه فروش تحت ش��مول و پوش��ش قانون انتقال
27 . PB, Fry, “Basic concepts in Article 4A: Scope and Definitions” ,45 The Business Lawyer, 1990 , 1401
28
29 . Report and recommendation relating to article 4A of the uniform commercial code, New Jersey law
revision commission, 1989,2
)30 . United States Code(USC
31 . Brindle, Michael and others, Law of bank payment, sweet & Maxwell, London, 3rd,2004, 107
32 . http://www.federalreserve.gov/bankinforeg/regjcg.htm , last visit on 2012.02.25
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الکترونی��ک وجوه مصوب  1978و مقررات «ای» سیس��تم ذخيره فدرال قرار میگيرد .مقررات «ای»
و همچنين معيارهايي براي افش��اي اطالعات مالي ،صدور كارت ،رويه دسترسي و رفع خطا نسبت به
كليه موسسات مالي حاكم است.
33
عملي��ات پرداخت از طريق ش��بکه مخابرات��ي فدرال (فدوایر) تحت ش��مول مقررات «جی» كه
ش��رايط ماده  4الف قانون متحدالش��كل را در خود گنجانده  ،قرار میگيرد .مقررات «جی» به ويژه
فصل «ب» آن  ،حقوق و مس��وليتهاي موسس��ات مالي را كه از سیس��تم مخابراتي فدرال اس��تفاده
میكنند  ،تعريف مینمايد .بر اساس مقررات سیستم ذخيره فدرال  ،نيز در خصوص ضوابط حاكم بر
استرداد وجوهي كه توسط موسسه مالي از طريق اتاق پاياپاي سیستم پرداخت بين بانكي يا سیستم
انتقال وجه مخابراتي فدرال از طرف مش��تري دريافت ش��ده صحبت میكند .مضافا ،آيين نامه اجرايي
مواردي از قبيل ساعات كار سیستم انتقال وجه مخابراتي فدارل ،امنيت،احراز هويت ،هزينهها و برخي
محدوديتها را مشخص میكند.
انتقال وجوه انجام ش��ده از طريق اتاق پاياپاي سیس��تم پرداخت بين بانكي  ،تابع رويهها و قواعد
اتاق پاياپاي سیس��تم پرداخت بين بانكي میباش��د كه مقرر میكند قوانين ايالت نيويورك كه حاوی
مفاد ماده  4الف قانون قانون متحدالش��كل تجاري است بر عمليات اتاق پاياپاي سیستم پرداخت بين
بانكي حاكميت دارد.
سابق بر تصويب قوانین یادشده ،هيچ مجموعه حقوقي اعم از قانون موضوعه يا تصميم قضايي در
مقام تعريف ماهيت انتقال وجوه يا بيان حقوق و تعهدات ناش��ي از دس��تور پرداخت در نظام حقوقی
اياالت متحده وجود نداش��ته و تصميمات قضايي در ارتباط با انتقال وجوه ،متش��تت ،غير پيشرفته و
ناهمگون بوده است.
قض��ات ناگزير بودند دعاوي مطروحه مرتبط با انتقال وجوه را با اس��تناد به اصول كلي كامن ال يا
انصاف يا قياس با ماده  4ناظر بر س��اير روش��هاي پرداخت حل و فص��ل نمايند .لكن تعريف حقوق و
تعهدات ناش��ي از انتقال وجوه با ابتناء بر موارد ياد ش��ده  ،قابل دفاع نبود .با دقت در نحوه تنظيم و
تصویب قوانین مذکور مش��خص میگردد كه نظر به خصاي��ص اين روش پرداخت و آثار مترتب  ،در
اي��االت متحده  ،تصميم بخردانهای در اختصاص مقرراتی جداگان��ه و تعيين تكليف حقوقي واگذاري
مسووليتها ،تعريف قواعد رفتاري  ،تخصيص خطر و ايجاد محدوديتهاي مسووليت اتخاذ گرديده بدون
اينكه صرفا به ذكر اصول كلي و قابل تفس��ير بس��نده ش��ود .عليهذا امروزه در اياالت متحده  ،استناد
به اصول كلي حقوقي و انصاف ،خارج از قالب ماده  4الف قانون متحدالش��كل تجاري يا قانون انتقال
الکترونی��ک وجوه ،جهت ايجاد حقوق يا وضع تكاليف به صورت ناهمگون با مفاد اين مقرره  ،محملي
34
ندارد.
البته رویههای قضایی گس��تردهای در نظام حقوقی آمریکا به چش��م میخورد که در جای خود و
در کنار قوانین موجود  ،قابل تامل میباش��د .س��وابق نشان میدهد که قریب  100پرونده قضایی در
35
محاکم آمریکا منتج به آرای قابل استناد گردیده اند.
33 . FedWire
34 . http://www.law.cornell.edu/UCC/4 A/4 A-102.html ,last visit on 2012.02.25
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 . 35برای اطالع ازرویههای قضایی موجود به پایگاههای اینترنتی ذیل مراجعه نمایید:

 - 3نظام حقوقي ايران
در اي��ران براس��اس بن��د  3ماده  2قانون عملي��ات بانكي بدون ربا مص��وب  1362يكي از وظايف
سیستم بانكي ،انجام كليه عمليات بانكي ارزي و ريالي دانسته شده است .طرح جامع اتوماسيون بانکی
پس از مطالعه و بررسیهای گوناگون در قالب پيشنهادی به منظور ایجاد تحولی جامع در برنامهريزی
فعاليتهای انفورماتیکی موسسات مالی به مسئوالن شبکه بانکی ارايه شد که با مصوبه مجمع عمومی
بانکها در س��ال  ، ۷۲ش��کلی رس��می به خود گرفت .در همان س��ال بانک مرکزی ،شرکت خدمات
انفورماتي��ک را به عنوان س��ازمان اجرايی طرح جامع انفورماتيک سیس��تم بانکی تاس��يس کرد .طی
سالهای  ۷۲و  ۷۳جرقههای ايجاد سوييچ ملی جهت بانکداری الکترونيکی زده شد و در همان راستا
ش��بکه ارتباطی بين موسسه مالی ملی و فروشگا ههای ش��هروند ايجاد شد .در خرداد۱۳۸۱مجموعه
مقررات حاکم بر مرکز ش��بکه تبادل اطالعات بين بانکی موس��وم به ش��تاب به تصويب رس��يد .بدين
س��ان اداره ش��تاب بانک مرکزی در  1381 /4/ 1تاسيس و با هدف فراهم کردن زير ساخت بانکداری
36
الکترونيکی آغاز به کار کرد.
پس از تصويب قانون تجارت الکترونیک مصوب  82 /10 /17مجلس شوراي اسالمي ،گامهاي قابل
مالحظهای در راس��تاي ايجاد بسترسازي الزم در زمينه بانكداري الکترونیک برداشته شده است .توجها
به بند ج  4 -ماده  10قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس�لامي
ايران مصوب  83 /6 /11كه مقرر میدارد« : 37دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم ،نسبت به
برقراري سیس��تم بانكداري الکترونیک و پيادهسازي رويههاي تبادل پول و خدمات بانكي الکترونیک
مل��ي و بينالمللي در كليه بانکهاي كش��ور و براي همه مش��تريان اقدام نماي��د» و برمبناي اهميت
بانكداري الکترونیک به عنوان يكي از اركان توس��عه فناوري اطالعات كش��ور و ارائه خدمات با افزوني
س��رعت  ،كاهش هزينه و ازاله پيچيدگيهاي عبث اداري  ،امروزه  ،مزيد بر تاس��يس حقوقي  ،ش��اهد
گسترش ارائه خدمات بانكداري الکترونیک به صورت روز افزون هستيم.
آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیک مصوب  84 /5/ 1هیات وزیران در ماده
 1کلیه موسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی را مکلف نموده نسبت به نصب دستگاههای خودپرداز
و پایانه فروش و نیز صدور کارتهای پول الکترونیک اقدام نمایند.
آئيننام��ه بانك��داري الکترونی��ک تح��ت عن��وان مصوب��ه ش��ماره / 211845ت  39393مورخ
 86 /12 /26هيات وزيران كه بر همين مبنا به تصويب رسيده ،از مجموع  8آئيننامهاي است كه به
منظور تحول رفتاري در سیستم بانكي تدوين و براي اجرا به دستگاههاي ذيربط ابالغ شده است .در
اين آئيننامه  26مادهاي  ،تعيين راهبردها و راهبري زيرساختهاي سیستم جامع پرداخت و بانكداري
and

 . 36پایگاه اینترنتی موسسه مالی سپه ایران به نشانی:

http://law.justia.com/cases
http://www.leagle.com/aboutus.aspx
http://www.findlaw.com/casecode

http://www.sepahanbank.ir/ last visit on 2012.02.25

 . 37در قان��ون برنام��ه پنج��م توس��عه مقرره خاصی در بحث انتق��ال الکترونیک وجوه دیده نمیش��ود  .لذا بدیهی اس��ت که مبنای
سیاستگزاری کالن در این رابطه  ،قانون برنامه چهارم توسعه میباشد.
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الکترونیک برعهده بانکمركزي گذاشته شدهاست .كليه بانکها و دستگاههاي اجرايي كشور موظفند
ن بانكي باش��د ،مطابق
در طرحهايي كه به هر ش��كل متضمن دريافت و پرداخت الکترونیک و وجوه بي 
با اس��تانداردها و دستورالعمل تدوين شده توسط اين موسسه مالی عمل كنند .بر اساس ماده  7آيين
نامه نظام بانکداری الکترونيکی« بانکها موظفند ظرف ش��ش ماه پس از ابالغ اين آییننامه ،حداقل
يك پايانه پرداخت غيرحضوري به غير از دس��تگاههاي نظير دس��تگاههاي خودپرداز و سیستم نقطه
فروش ،تلفن بانك ،موسسه مالی همراه و اينترنت را با لحاظ مسايل امنيتي به گونهاي فعال نمايند كه
قابليت نقل و انتقال الکترونیک وجوه بين حسابهاي خود و پرداخت الکترونیک را داشته باشند» .
بانک مركزی دستورالعملي را برای صدور چك بانكی به موسسههای مالی سراسر كشور ابالغ نموده و
بر اساس اين دستورالعمل از تاريخ  1387 /1 /25انتقال وجوه بين بانكی اعم از عمليات بانک به بانک
و مشتری به مشتری صرفا از طريق ارسال دستور پرداخت به سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) مجاز
خواهد بود .س��اتنا س��امانهاي براي انتقال وجوه كالن بين بانكي و در واقع يك مركز تسويه ريالي بين
بانكي به حس��اب ميآيد .عالوه بر اين از طريق ساتنا ميتوان حوالههاي بين بانكي را نيز منتقل كرد.
 38ضمنا بر اساس بخشنامه شماره  91104/90مورخ  90 /4/ 21بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
به عنوان مدیران عامل بانکها  ،از تاریخ  90 /4 /25تبادالت بین موسسات مالی با یکدیگر که منشاء
بانک به بانک داش��ته باشند،لزوماً باید از طریق سامانه ساتنا عملیاتی گردد  39بانک مرکزی جمهوری
اس�لای ایران به موجب بند «ب» ماده  11و ماده  14قانون پولی و بانکی کش��ور (مصوب تيرماه سال
 ،)1351وظيف��ه نظ��ارت بر بانکها و موسس��ات اعتباری و و دخالت در امور پولی و بانکی کش��ور را
برعه��ده دارد .در ماده  2آیین نامه گس��ترش بهره برداری از خدمات پ��ول الکترونیک ،بانک مرکزی
 ،مس��وول تصویب و ابالغ دس��تور العملها و آیی��ن نامههای مرتبط گردیده اس��ت .لذا بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ايران به عنوان تنظيم کننده سیستم پولی و اعتباری کشورمحسوب میشود و لذا
ضوابط مصوب این نهاد در فصل موسسه مالی  ،نافذ و الزم االتباع است .ضمنا بانک مرکزی در روابط
میان موسسه مالی و مشتری دخالت نمیکند و روابط آنها بر اساس قرارداد میباشد .ماده  25مقررات
حاکم بر مرکز ش��تاب مصوب  1381بانک مرکزی ،اختیار عقد قرارداد با خرده فروش��ان را به اعضاء
ش��تاب واگذار نموده و در این خصوص از مرکز ش��تاب  ،سلب مس��وولیت نموده است .ماده  29نیز از
مرکز شتاب در خصوص کارتهای پرداخت صادره توسط اعضا ،سلب مسوولیت کرده است.
درخصوص جایگاه دستورالعملهای مصوب بانک مرکزی  ،صرف نظر از اینکه اوال :بر اساس اصل
 85قانون اساس��ی  ،مجلس ش��ورای اس�لامی نمیتواند اختیار قانونگذاری خود را به شخص یا هیاتی
واگ��ذار کن��د و ثانیا :بر طبق اصول حقوق عمومی ،دس��تورالعملهای مصوب دس��تگاههای اجرایی و
س��ازمانهای دولتی  ،نمیتواند در حیطه فراسازمانی منش��اء ایجاد تعهد گردد ،لکن وضعیت موجود
حقوق��ی حکای��ت از آن دارد که بانک مرکزی بر اس��اس اختیارات حاصل��ه از مصوبه مورخ ، 5/5/84
مجاز اس��ت در خصوص فرایندهای بانکداری الکترونیک نس��بت به تصویب دستورالعملهای مرتبط و
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 . 38البته علي رغم موارد مذكور كه واجد جنبه تقنيني و اجرايي است ،مشهود است كه ايران به عنوان كشوري نوپا در عرصه انتقال
الکترونیک وجوه محسوب میگردد كه شرايط فعلي  ،اقتضاء دارد از كشورهاي صاحب تجربه و سبك  ،الگوهاي متناسب اخذ و پس از
جري فرايند بومي شدن در سطح قانونگزاري و اجرايي  ،به منظور پاسخ به نيازهاي موجود استفاده گردد.
39 . http://www.cbi.ir/showitem/8332.aspx, last visit on 2012.02.25

ابالغ آن اقدام نماید .فارغ از اشکاالت جدی وارد بر این رویه  ،نظر به اینکه دستور العملهای موجود،
به عنوان منبع ایجاد تعهد برای موسس��ات مالی محس��وب میگردد و با عنایت به اینکه مفاد ضوابط
مذک��ور  ،مغایرتی با قوانین موج��ود ندارد  ،لذا ضوابط مصوب بانک مرکزی  ،به عنوان قواعد حاکم بر
موسسات مالی که منشاء ایجاد تعهد و به تبع  ،ایجاد مسوولیت میگردد و تنها قواعد موجود در نظام
حقوقی ایران میباش��د  ،مورد بررسی قرار میگیرد .مهم ترین ضوابط و قواعد موجود در حقوق ایران
 ،دس��تورالعمل صدور دس��تور پرداخت و انتقال وجه مصوب  1385 /8 /30بانک مرکزی اس��ت .این
دس��تورالعمل که مش��تمل بر  45ماده و  9تبصره میباشد ،فصل عمدهای از تعهدات موسسه مالی در
خصوص بحث دستور پرداخت و انتقال وجوه و شرایط آن را تبیین نموده است.
باعنایت به مراتب مذکور  ،روابط حقوقی که بین موسس��ه مالی و مشتری ایجاد میشود میتواند
از قوانین ومقررات جاری یا از قرارداد منعقده بین ایش��ان نش��ات بگیرد و عالوه بر قوانین و مقررات
حاکم بر روابط موسس��ه مالی و مش��تری ،قرارداد فی مابین نیز نافذ و الزم االجراس��ت .لذا از آنجا که
مقررات حاکم بر فعالیتهای موسس��ه مالی به دلیل آمیختگی با نظم اقتصادی کش��ور نوعا از مقررات
آمره محس��وب میگردد ،مفاد قرارداد فی مابین موسس��ه مالی و مشتری صرفا در صورتی که مخالف
قواعدآمره نباش��د ،معتبر اس��ت .این امر از عبارت « در صورتی که مخالف صریح قانون نباش��د ،نافذ
اس��ت» مندرج در ماده  10ق.م ، .مس��تنبط اس��ت .در عمل ،موسس��ات مالی در قراردادهای خود با
مش��تریان اقدام به اس��تفاده از نمونه قراردادهای الحاقی کرده و نوعا ش��روط تحدید کننده یا س��الب
مسوولیت را در آن درج مینمایند.
در ای��ران برخالف نظام حقوق��ی ایاالت متحده هیچ مجموعه مدون قانون��ی به منظور حمایت از
اعتبار مصرف کنندگان و تنظیم روابط حاکم بر انتقال الکترونیک وجوه در راستای حمایت از مشتریان
غیرتجاری به گونهای که منشاء ترتب آثار حقوقی باشد تا کنون به تصویب نرسیده است 40 .در واقع،
تفکیک بین مش��تریان مصرف کننده و مش��تریان تجاری در حقوق ای��ران وجود ندارد .در روشهای
انتقال وجه نیز تفکیکی بین روشهای مربوط به مشتریان مصرف کننده و مشتریان تجاری ،به چشم
نمیخورد .
ضمنا رویه قضایی مدونی در خصوص ضوابط موجود و کیفیت اعمال و تفس��یر آن در محاکم نیز
قابل اس��تفاده نمیباشد .لذا ناگزیر ،باید بر اساس اصول کلی حقوقی حاکم بر قراردادها و استقراء در
نمونههای موجود قراردادی به تحلیل مس��وولیت موسس��ه مالی در برابر مشتری پرداخت .در وضعیت
فعلی  ،آنچه تعیین کننده اس��ت ،قرارداد موسس��ه مالی و مشتری و اصول کلی حقوقی است .نظریات
علم��ای حق��وق و رویه قضایی به معنی اعم نیز صرفا میتواند با رویکرد ارش��ادی  ،در تعیین حقوق و
تکالیف طرفین این رابطه مدد نماید.
نتیجه
ب��ا توج��ه به اهمیت و جایگاه انتقال الکترونیک وجوه  ،به نظر میرس��د تدوین مقرراتی جامع که
زوای��ای رواب��ط حقوقی بانکها با یکدیگر از یکطرف و مش��تریان و بانکها از طرف دیگر را به صورت
 . 40البته در کشورهایی چون انگلستان نیز چنین وضعیتی وجود دارد و قانون مدونی در این رابطه تصویب نگردیده است.نک:

Brindle, op.cit,107
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 همانگونه که ذکر شد ایاالت متحده آمریکا از سال. ضرورتی انکار ناپذیر اس��ت، ش��فاف تبیین نماید
 رویه قضایی. ب��ه تصویب قوانین مرتبط و تعیین تکلیف قانون��ی در این خصوص مبادرت نمود1978
 در ایران نیز نظر به رویکرد حکومت در اجرای فرایند. نقشی درخور دارد، نیز در شناسایی ابعاد بحث
 قانونی مرتبط به،  پیش��نهاد میش��ود با لحاظ مفاد ضوابط مصوب بانک مرک��زی، دولت الکترونیک
، ضمن اینکه با توجه به ضرورت حمایت از حقوق مشتریان بانک.تصویب مجلس شورای اسالمی برسد
مق��ررات حمایتی که مانع بانکها از درج ش��رایط یکطرفه در قرارداده��ای الحاقی خود جهت تامین
 بهره مندی از تجارب کشورهایی چون ایاالت. الزم به پیش بینی است، منافعش��ان در برابر مشتریان
متح��ده آمریکا با نگاه ملی و بومی س��ازی دادههای قانونی و قضایی میتوان��د اقدامی موثر درتدوین
.قوانین مرتبط گردد
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اعتبار اسنادي از منظر ماهيت حقوقي
هدي كاشانيزاده

1

چكيده

اعتبار اس��نادي نهادي اس��ت كه در عرصه تجارت بينالملل��ي و داخلي عمدتاً به
عنوان روش پرداخت بهطور گسترده و فراگير مورد استفاده قرار گرفته و تبعاً حقوق
و تعهداتي را براي اش��خاص ذيربط به همراه دارد .با توجه به اين كه بر س��ر ماهيت
اين نهاد حقوقي مناقش��ات و تقريرات ناس��رانجامي طرح گرديدهاس��ت ،پرسشي كه
مقاله پيش رو در صدد پاس��خگويي ميباش��د ،آن اس��ت كه مجم��وع قواعد حاكم و
آثار حقوقي اعتبار اس��نادي میتواند با كداميك از نهادهاي حقوقي ش��ناخته شده در
نظامهاي حقوقي غالب ،منطبق باشد .در اين نوشتار پس از مطالعه اجمالي بر ساختار
اعتبار اسنادي ،عقايد مختلفي كه در ارتباط با ماهيت حقوقي آن ارائه شدهاست ،نقد
و بررس��ي گرديده و س��پس ايده نويس��نده به همراه دالئل ،ارائه و مورد تحليل واقع
میش��ود .ذكر اين نكته ضروري است كه اعتبار اس��نادي موضوع بحث در اين مقاله،
اعتبار اسنادي به مفهوم خاص يعني التزام گشاينده اعتبار در برابر ذينفع ميباشد.
كليد واژگان :اعتبار اسنادي -ماهيت حقوقي -گشاينده -ذينفع

 - 1دانشجوی دکترای حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری h.kashsni@ut.ac.ir
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مقدمه
اعتبار اس��نادي ،2به دليل امتيازات ش��ايان توجهي كه حس��ب يك روش پرداخت در خود جاي
دادهاست ،3از مقبوليت جهاني برخوردار بوده و در سطح بينالمللي به عنوان رايجترين روش پرداخت
مورد شناس��ايي واقع شدهاست .پرواضح است كه وفور اس��تعمال ،توجه به ويژگيها و چالشهاي آن
را در كان��ون اهمي��ت و ضرورت قرار داده و به همين دليل اس��ت كه مطالعات گس��تردهاي در زمينه
اعتبارات اس��نادي توس��ط محققان در عرصههاي مختلف اقتصادي ،تجارتي ،حرفهاي بانكي و حقوقي
صورت گرفتهاس��ت .همانطور كه از عنوان اين تحقيق پيداس��ت ،در اين مقاله ماهيت اعتبار اسنادي
از بعد حقوقي مورد بحث و بررس��ي واقع شدهاست .مس��ألهاي كه مدتهاست مورد توجه حقوقدانان
بوده و تالشهاي چش��مگيري را به خود اختصاص دادهاس��ت اما متأس��فانه به نتيجه دلچسب و قانع
كنندهاي كه قاطع هرگونه ترديد و تش��تت و ابهام باشد ،منجر نشدهاست .نويسنده تالش نموده ،پس
از ارائه توضيحي اجمالي در مورد آنچه به عنوان اعتبار اسنادي شناخته شده در قسمت اول و سابقه
تحقيقاتي كه در موضوع مورد بحث موجود اس��ت در قسمت دوم (به منظور آمادگي ذهني خواننده)،
نظر خاص خود را در يك فرايند استداللي به پيشگاه خوانندگان عزيز عرضه بنمايد.
ً
در ورود به بحث ،اعتبار اسنادي را ميتوان مختصرا ً بدين شرح توصيف نمود كه عمدتا در قرارداد
بيعي كه ميان يك خريدار (واردكننده) و فروشنده (صادركننده) منعقد میگردد (قرارداد پايه) ،روش
پرداخ��ت ثمن معامله نيز بنابه اقتضائات آن معامله خاص و روابط فيمابين تعيين میش��ود .عالوه بر
روشهايي چون پرداخت نقدي، 4حس��اب باز/آزاد 5و روش وصولي ،6اعتبار اس��نادي نيز به عنوان يك
روش پرداخ��ت در قرارداد پايه قابل درج ميباش��د .به اين ترتيب ك��ه در اين روش ،خريدار به عنوان
متقاضي گشايش اعتبار اسنادي به بانك مراجعه نموده و از او درخواست ميكند كه در مقابل كارمزد،
اعتباري را به نفع فروش��نده (ذينفع) كه غالباً در كش��ور ديگري اس��ت گشايش كند تا با ارائه اسناد
و مدارك از پيش تعيينش��ده در مهلتي معين ،بتواند مبلغ اعتبار را طبق ش��رايط مورد توافق وصول
نمايد .بانك نيز گش��ايش اعتبار را با شرايط مقرر ،از طريق بانكي در كشور ذينفع (بانك ابالغكننده)
به اطالع او ميرساند.
ً
ً
بنابراي��ن در عملي��ات اعتبار اس��نادي غالب��ا (و نه الزاما) س��ه عمل حقوقي مجزا واقع میش��ود:
 .1قرارداد پايه  .2قرارداد تقاضاي گش��ايش اعتبار و  .3التزام بانك گش��اينده در برابر ذينفع اعتبار.
آنچه در اين مقاله موضوع تحقيق و بررس��ي واقع شدهاس��ت ماهيت حقوقي اعتبار اسنادي به مفهوم
خاص يعني همان التزام گشاينده 7اعتبار اسنادي در برابر ذينفع است.
2 .Documentary Credit, Letter of Credit, LC

 . 3چ��را ك��ه اطمين��ان و تضمين كافي را براي خريدار و فروش��نده به ترتيب در جهت دس��تيابي به كاال و اعتب��ار مورد توافق فراهم
م��یآورد ،نقدينگ��ي را براي خريدار تأمين مینمايد و در صورت دخالت بانك تأييدكننده ،امكان طرح دعوي براي فروش��نده در داخل
كشور فراهم میشود.
4 .Cash Payment
5 .Open Account
6 .Collection
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 . 7چنانكه مطالعه ش��د ،در اين مقاله هم از اصطالح «گش��اينده» و هم تركيب «بانك گش��اينده» استفاده شدهاست .علت آن است كه
بس��ته به مفررات داخلي كش��ورها ،گشاينده اعتبار اسنادي ممكن است بانك بوده و يا اينكه مؤسسات مالي و اعتباري و  ...نيز مجاز به

الف) پيشينه اعتبار اسنادي ،انواع آن و اصول حاكم
.1پيشينه اعتبار اسنادي
مروری کوتاه بر پیشینه اعتبارات اسنادی به منظور فهم بهتر آن ،میتواند مفید واقع شود ،اگرچه
این تاریخ به طور کامل مورد یقین و اتفاق نظر نیست.
شکلهای اوليه :برخی از نویسندگان بر آنند شکلی از برات که در سده دوازدهم در منطقه مدیترانه
مورد اس��تفاده بود و با عنوان «سند پرداخت» یا «س��ند تبدیل» از آن یاد میشد ،سنگ بنای اعتبار
اس��نادی کنونی را تش��کیل میدهد .به موجب این س��ند ،طلبکار از مدیون خود درخواست میکرد
یا به او دس��تور میداد ،وجهی را به ش��خص ثالثی بپردازد 8.برخی دیگر از نویسندگان ،اعتبار اسنادی
را اعتبارنامه باز که در قرون وس��طی مورد اس��تفاده بود ،میدانند .اعتبارنامه باز عبارت از ،تقاضانامه
مفتوحی است که به موجب آن یک شخص( ،معموالً یک تاجر یا بانکدار) از شخص یا اشخاص دیگری
درخواس��ت میکند ،به ش��خص ثالثی که نام او در تقاضانامه مشخص شدهاست ،تا میزان معینی وجه
نق��د پرداخ��ت نماید یا اعتبار بده��د و تعهد مینماید همان مبلغ را به ش��خصی که وجه را پرداخته،
9
بازپرداخت نموده یا برواتی که بر عهده خود او صادر میشود ،تا همان میزان قبول نماید.
اعتبارات خريداران :اعتبار خریدار تعهدی بود از س��وی تاجر یا خود خریدار مبنی بر پرداخت یا
قبول براتی که فروشنده صادر میکرد .اعتبارات خریداران هنگامی پا به عرصه ظهور گذاشت که برات
جایگاه رسمی خود را به عنوان یک سند قابل معامله در اروپای قرن هفدهم یافت .سند اعتبار خریدار
بدین نحو کاربرد داشت که یک بازرگان ،خادم خود را جهت خرید کاال یا وصول پول برای منظوری،
مأمور میکرد و نامهای خطاب به بازرگانی دیگر به او تسلیم مینمود که در آن از او خواسته شده بود
ب��ه خادم او یعنی حامل نام��ه اين امکان را بدهد که کاالیی را از او خریداری یا پولی را دریافت نماید
و بازرگان متعهد میش��د که همان کاال يا پول را برای او فراهم کند .اعتبارات خریداران تنها در وجه
ش��خص معینی میتوانس��ت صادر شود و باید حاوی مبلغی مش��خص یا حداکثر مبلغ قابل پرداخت،
میبود .با وجود اینکه اعتبارات خریداران حاوی تعهدی از سوی صادرکننده سند مبنی بر بازپرداخت
وجه به پرداخت کننده بود ،این اعتبارنامهها حتی در صورت عدم پرداخت نمیتوانست مورد واخواست
و اعتراض قرار گیرد .از این رو طرفین نمیتوانس��تند با اطمینان خاطر به این نوع اعتبارنامه به عنوان
10
منبع حقوق و تعهداتشان اعتماد نمایند.
اعتبارات اس�نادی کنونی :بهطور دقیق روش��ن نیس��ت که اعتبارات اس��نادی از چه زمان شکل
امروزی��ن را به خود گرفتهاس��ت .با این همه ،ظاهرا ً اکثر نویس��ندگان بر اي��ن عقيدهاند که اعتبارات
اس��نادی کنونی در حدود اواسط سده نوزدهم پدید آمد .طبق سوابق مضبوط ،فنالندیها اولین ملتی
گش��ايش  LCباش��ند .به عنوان مثال به موجب بند (102-5الف)( )9قانون تجارت متحدالش��كل اياالت متحده امريكا ،گشايش اعتبار
اسنادي تحت اختيار انحصاري بانکها نيست.

 . 8يانگ -گائوايکس ،بوکلی -روس پی :.ماهيت حقوقی ويژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی:منش��أ اعتبارات اس��نادی و منابع آن،
ترجمه ماشاءاهلل بناءنياسری ،مجله حقوقی ،ش ،35ص .318

 . 9همان.

 . 10همان ،ص .319
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بودند که برای واردات قهوه از برزیل در س��الهای  1840به بعد از ابزار اعتبار اس��نادی که ش��باهت
زیادی به مکانیزم امروزی داش��ت ،اس��تفاده مینمودند 11.اعتبارات اسنادی پس از جنگ جهانی اول
به نهایت کمال رس��ید و عواملی چند ،در کاربرد روز افزون و ش��کلگیری اعتبار اسنادی در آن زمان
مؤثر واقع ش��د )1 :رشد سریع تجارت جهانی؛  )2نوسانات در ارزهای خارجی؛  )3بیثباتی در اقتصاد
12
کشورها و  )4ورود افراد کالهبردار و دغل در معامالت تجاری.
شکلگيری رسمی اعتبارات اسنادی به دهه  1920ميالدی باز میگردد .در طول اين دهه ،گروهی
از بانکداران نيويورک در راه ايجاد استانداردهايی که بتواند در معامالت مربوط به اعتبار اسنادی (مورد
استفاده در صادرات کاال) به کار گرفته شود ،تالش کردند .اين اقدام را بايد اولين گام در راستای ايجاد
قواعد و استانداردهای ناظر بر اعتبارات اسنادی دانست که به دنبال آن در سايه اهتمام اتاق بازرگانی
13
بينالمللی ،عرفها و رويههای متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( )UCPتدوين گرديد.
بنابراين آنچه از اين پيش��ينه برميآيد آن اس��ت كه اعتبار اس��نادي روش پرداختي است كه در
دس��تان بازرگانان جوانه زده و به رش��د و بالندگي امروزي رسيدهاس��ت و در اين سير تحول ،اثري از
14
نقشآفريني و دخالت قانونگذاران ديده نمیشود.
 .2انواع اعتبار اسنادي
اعتبارات اسنادی بسته به نياز و تمايل متقاضی و ذینفع اعتبار میتواند واجد خصوصيات متفاوتی
باشد و بر اين اساس به انواع مختلفی تقسيم میشود:
 .2-1اعتبار اسنادی تجارتی و اعتبار اسنادی تضمينی

15

اعتبارات اسنادی از بعد هدف و کارکرد به دو دسته تقسيم میشود؛ دستهی اول اعتبارات اسنادی
تجارتی اس��ت که به عنوان روش پرداخت در معامالت ،مورد اس��تفاده قرار میگيرد .دس��تهی ديگر،
اعتبارات اس��نادی تضمينی است که با وجود شباهت س��اختاری با اعتبار اسنادی تجارتی ،با هدف و
کارکردی ديگر پا به عرصهی ظهور گذاشتهاست.
همانطور که اشاره شد ،اعتبار اسنادی تضمينی و تجارتی هر دو در يک قالب و چارچوب گشايش
ش��ده و طرفهای درگير در اين مکانيزم و معامالت الزم جهت تحقق آن هماننداند .اما وجوه افتراق
قابلتوجهی نيز ميان آن دو مش��اهده میش��ود؛ اعتبار اس��نادی تجارتی بدين ترتيب در يک معامله
ف��روش مورد اس��تفاده قرار میگيرد که فروش��نده (ذینفع اعتبار) پس از ايف��اء تعهد خود به موجب
قرارداد پايه و ارائه اس��ناد مطابق به بانک ،مس��تحق دريافت وجه اعتبار میش��ود .درحالیکه اعتبار
 . 11کريمی -اسداهلل :مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرين مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ،مجله حقوقی ،ش ،9ص .94

 . 12ماهيت حقوقی ويژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی ،پيشين ،ص .319

 . 13دو ش��يارا -فيلي��پ جی :.حقوق بانکی بين المللی ،تکامل اعتبار اس��نادی ،ترجمه مهدی مخت��اری ،مجله بانک و اقتصاد ،ش ،34
ص .43
 . 14جهت مطالعه تفصيلي تاريخ اعتبار اسنادي مراجعه شود به:

Kozolchyk- Boris: Commercial Letters of Credit in the Americas, A Comparative Study, M.Bender, 1966, p3.
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15 . Commercial documentary credit and stand-by documentary credit

اس��نادی تضمينی در يک قرارداد فروش بدين ش��کل قابل تصور است که فروشنده به منظور تضمين
انجام خدمات پس از فروش يا کارايی ماش��ينآالت خريداریش��ده ،درخواست گشايش اعتباری را به
نفع خريدار میدهد تا در صورت عدول از انجام تعهد ،خريدار بتواند طبق ش��رايط توافقش��ده (مث ً
ال با
ارائهی س��ند يا گواهیای مبنی بر عدم انجام تعهد توس��ط فروشنده يا صرف يک تقاضانامه معمولی)
وجه اعتبار را به عنوان جبران خسارت دريافت نمايد.
در اعتبار اس��نادی تضمينی خطر تقلب در استفاده از وجه اعتبار در سطح باالتری قرار دارد ،چرا
که در اعتبار اس��نادی تجارتی ارائه اس��ناد متعددی (اعم از اس��ناد مالکيت ،اسناد بازرسی و غيره) از
جانب مراجع ثالث و بیطرف مورد تقاضا اس��ت و بنابراين روش��ن اس��ت اين نوع اعتبار امنيتخاطر
بيشتری را نسبت به اعتبار اسنادی تضمينی که معموالً صادرکننده سند مورد نياز ،خود ذینفع است
تأمين مینمايد .البته میتوان ريس��ک تقلب را در اين اعتبارات تا حد زيادی با درخواس��ت گواهی از
16
جانب مراجع ثالث (مث ً
ال گواهی يک داور يا رأی دادگاه) کاهش داد.
 .2-2اعتبار اسنادی قابل رجوع و اعتبار اسنادی غيرقابل رجوع

17

اعتبار اسنادی قابل رجوع يا برگشتپذير ،اعتباری است که به موجب آن بانک گشاينده میتواند
در ه��ر زم��ان و تا قبل از پرداخت ي��ا قبولی برات يا تعهد ب��ه پرداخت در اعتبار اس��نادی مدتدار،
اعتبارنامه را بدون اطالع ذینفع اصالح و يا فسخ نمايد.
بنابراين امکان دارد در شرايطی که ذینفع کاالها را ارسال و اسناد مطابق را آماده و به بانک تسليم
نمودهاس��ت ،بانک گشاينده با لغو اعتبارنامه از پرداخت وجه اعتبار خودداری نمايد .در اينجاست که
ذینف��ع چارهای جز مراجعهی مس��تقيم به خري��دار برای دريافت ثمن معامله نخواهد داش��ت .بانک
ابالغکننده نيز مسؤوليتی نسبت به ابالغ فوری لغو اعتبارنامه ندارد .بديهی است که اين نوع از اعتبار،
امنيتخاطر کافی را برای ذینفع ايجاد نمینمايد و به همين دليل اس��ت که اس��تفاده از آن چندان
شايع نيست.
در مقابل به موجب اعتبار اسنادی غيرقابل برگشت ،گشاينده از زمان ابالغ گشايش اعتبار اسنادی
تا تاريخ انقضاء اعتبارنامه ،متعهد به پرداخت يا قبولی يا تعهد به پرداخت در برابر اسناد مطابق خواهد
بود و شرايط اعتبار اسنادی بدون رضايت متقاضی ،بانک گشاينده و ذینفع قابل تغيير يا فسخ نخواهد
بود و در صورت وجود بانک تأييدکننده ،اين بانک هم برای تعلق تأييد به اعتبارنامه اصالح شده بايد
رضايت خود را نسبت به مفاد اصالحی اعالم نمايد .پرواضح است که اعتبار اسنادی غيرقابلرجوع برای
ذینفع رضايتبخشتر و اطمينانآورتر است.
 .2-3اعتبار اسنادی تأييدشده و اعتبار اسنادی تأييدنشده

18

پيش از ورود به بحث بايد خاطرنش��ان کرد که خصوصيت تأييدش��ده يا تأييدنشده تنها در اعتبار
 . 16جهت آگاهی بيشتر در مورد اعتبارنامههای تضمينی مراجعه شود به:
دريس کول -ريچارد جی :.نقش اعتبارنامههای تضمينی در تجارت بين المللی ،ترجمه محسن محبی ،مجله حقوقی ،ش.1

17 . Revocable letter of credit and irrevocable letter of credit

18 . Confirmed letter of credit and unconfirmed letter of credit
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اسنادی غيرقابلرجوع مطرح میگردد .اعتبار اسنادی قابلرجوع هيچگاه توسط بانکها تأييد نمیشود،
چرا که چنين تأييدی هيچ فايده و نفعی برای ذینفع به ارمغان نمیآورد 19.اعتبار اسنادی تأييدشده
اعتباری اس��ت که به موجب آن تعهد قطعی پرداخت در برابر اس��ناد مطابق توسط بانکی غير از بانک
گش��اينده اعتبار (که معموالً در کشور صادرکننده واقع اس��ت) نيز پذيرفته میشود .بدين ترتيب که
بانک تأييدکننده به درخواس��ت يا اجازه بانک گش��اينده در برابر ذینفع تعهد مینمايد که در صورت
ارائهی اس��ناد مطابق ،وجه اعتبار را به ترتيب تعيينش��ده بپردازد .در يک اعتبار اس��نادی تأييدشده،
حق��وق و تعهدات بانک گش��اينده و بانک تأييدکننده در برابر ذینفع کام ً
ال مش��ابه يکديگر اس��ت و
مس��ؤوليت آن دو تضامنی اس��ت 20.بانک تأييدکننده نيز جهت دريافت وجه پرداختی طبق قرارداد يا
رويهی موجود ،به بانک گشاينده مراجعه مینمايد.
پرواضح است که تعهد مضاعف يک بانک به پرداخت ،آن هم بانکی که در کشور صادرکننده واقع
اس��ت ،برای وی امنيتخاطر بيش��تری را به همراه میآورد .عالوه بر آن ،وجود يک بانک مس��ؤول در
کش��ور صادرکننده ،در صورت بروز اختالف او را از دادخواهی در يک کش��ور خارجی مبری میسازد؛
مزيتی که معموالً هدف اصلی از گشايش اعتبار اسنادی تأييدشده است.
اما بايد گفت اعتبار اس��نادی تأييدنش��ده نيز خالی از مزيت نيس��ت ،چرا که نسبتاً ارزانتر بوده و
درضمن در صورتی که گش��اينده اعتبار يک بانک تراز اول باش��د معموالً ذینفع ،درخواس��ت اعتبار
اسنادی تأييدشده را نخواهد نمود.
 .2-4اعتبار اسنادی قابلانتقال و اعتبار اسنادی غيرقابلانتقال

21

اعتبار اسنادی قابلانتقال ،اعتباری است که به موجب آن ذینفع حق پيدا میکند ،حقوق اجرا و
برداشت خود ناشی از آن را به شخص ثالث انتقال دهد و همين خصوصيت ،وجه تمايز اعتبار اسنادی
قابلانتقال و غيرقابلانتقال است .اگرچه طبق مقررات ع.ر.م.ا 22.در صورت مجاز بودن حمل يا برداشت
تدريج��ی از اعتبار ،اجزاء اعتبار قابلانتقال را میتوان ب��ه ذینفعهای ثانوی متعددی منتقل کرد ،اما
هر جزء تنها يک بار قابلانتقال اس��ت .يک اعتبار تنها در صورتی قابلانتقال است که در اعتبارنامه به
اين ويژگی اشاره شدهباشد ،با اين وجود ممکن است به موجب قوانين داخلی کشورها يک اعتبار قهرا ً
انتقال يابد ،مث ً
ال به موجب ورشکس��تگی ،ادغام شرکتها و غيره .از نظر بانک ،انتقال اعتبارنامه عملی
23
جداگانه است که از بابت آن حق دارد از ذی نفع متقاضی انتقال اعتبار ،حقالعمل دريافت دارد.
معموالً درخواست صدور اعتبار اسنادی قابلانتقال با اين هدف صورت میگيرد که ذینفع بتواند
اعتبار را به شخصی که کاالها را از او خريداری نمودهاست منتقل نمايد تا منتقلاليه به اتکاء اعتباری
که به نفع او ايجاد ش��ده ،کاالها را ارس��ال و اسناد مربوط را به بانک تسليم نموده و ذینفع نيز بتواند
 . 19اشميتوف -کاليوام :.حقوق تجارت بين الملل ،ترجمه بهروز اخالقی و ديگران  ،جلد دوم ،چاپ اول ،سمت ،ص.650

 . 20کريمی -اسداهلل :مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرين مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ،مجله حقوقی ،ش ،9ص .105

21 . transferable documentary credit and non-transferable documentary credit

. 22نش��انهاي اختصاري ع.ر.م.ا .و ق.ت.م.ا .به ترتيب جايگزين «عرفها و رويههاي متحدالش��كل اعتبارات اسنادي» و «قانون تجارت
متحدالشكل اياالت متحده امريكا» شده است.
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 . 23طارم سری -مسعود :حقوق بازرگانی بين المللی ،چاپ هفتم ،شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،ص .141

از مابقی وجه اعتبار استفاده نمايد.
به اين نکته بايد توجه داشت که انتقال اعتبار با واگذاری عوايد متفاوت است .انتقال اعتبار منجر
به تعلق کليه حقوق اجرا و برداش��ت ناشی از اعتبارنامه به منتقلاليه میگردد ،اما به موجب واگذاری
عوايد ،تنها منافع ناشی از اعتبارنامه به ديگری انتقال میيابد و تهيه و تسليم اسناد بايد توسط ذینفع
اعتب��ار صورت گيرد .برخالف انتقال اعتبارنامه ،قابلي��ت واگذاری عوايد نيازی به تصريح در اعتبارنامه
نداشته و تابع حقوق داخلی کشورها است .به منظور واگذاری عوايد ،معموالً بدين ترتيب عمل میشود
که ذینفع اعتبار ،اظهارنامه واگذاری وجوه را که خطاب به تهيهکننده کاال میباش��د با تعيين مبلغ
پرداختی به بانک ارائه میدهد و از بانک درخواست میکند که تصميم وی را ملحوظ کرده و مراتب را
متعاقباً به شخصی که عوايد به او واگذار شده ابالغ نمايد .بانک نيز ضمن ابالغ تأييد میکند که هنگام
معامله اس��ناد صحيح ،وجوه واگذارش��ده مستقيماً به اين شخص پرداخت میشود ،مشروط بر اين که
25
هيچگونه مانع قانونی برای پرداخت در موعد مقرر وجود نداشتهباشد.
24

 .2-5اعتبار اسنادی پشتبهپشت يا اتکائی

26

اعتبار اس��نادی اتکائی يا جبرانکننده 27اعتباری اس��ت که به پش��تيبانی اعتباری ديگر گشايش
میيابد .در مواردی که اعتبار اسنادی قابلانتقال نيست و ذینفع کاالها را از شخص ديگری خريداری
نموده و از طرفی قادر نيست يا نمیخواهد وجوه خود را برای گشايش اعتبار به نفع شخص فروشنده
مورد اس��تفاده قرار دهد ،از بانک میخواهد تا به پش��تيبانی اعتباری که به نفع او گشايش يافتهاست،
اعتباری را گش��ايش نمايد .در اعتبار اس��نادی اتکائی نيز همانند انتقال اعتبار ،شرايط اسناد حمل در
اعتبار دوم بايد مطابق با اعتبار اول باش��د و معموالً اعتبار دوم با مهلت انقضاء کمتری صادر میش��ود
تا ذینفع فرصت داش��ته باش��د س��ياهه بازرگانی خود را جايگزين س��ياهه توليدکننده نمايد .در اين
ترتيب��ات ،اعتب��ار اول که توس��ط خريدار نهايی گش��ايش میيابد (اعتبار غال��ب )28از اهميت خاصی
برخ��وردار بوده و هرگاه مس��ائلی در رابطه با کل زنجيرهی اعتبارات پيش آيد ،دادگاه به ش��روط اين
اعتبار توجه خاص مینمايد.
 .2-6اعتبار اسنادی گردان يا چرخشی

29

در مواردی که خريدار مشتری دائمی فروشنده بوده و به طور متوالی و با شرايط مشابه از او خريد
مینمايد ،اعتبار اس��نادی گ��ردان کاربرد پيدا میکند .اين نوع از اعتبار اس��نادی به علت خصوصيت
خودتجديدشونده ،موجب کاهش تش��ريفات معمول اداری میگردد .بدينترتيب که متقاضی از بانک
24 . assignment of proceeds

 . 25اعتضادی -محمد حسن :اعتبار اسنادی در عمليات صادرات و واردات ،فصلنامه بانک صادرات ايران ،ش  ،22ص .52

26 . back to back documentaty credits

حقوق تجارت بينالملل ،پيشين ،ص .661

زا لقن هب 27 . countervailing credits
28 . overriding credit
29 . revolving documentary credit
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گشاينده درخواست میکند اعتباری را با شرايط و مبلغی معين برای ذینفع گشايش کند ،بهطوریکه
وجه اعتبار با تحقق ش��رايط تعيينش��ده به طور خودکار تجديد شود .يک اعتبار اسنادی از دو لحاظ
میتواند گردان باش��د .1 :از لحاظ مدت .2 ،از لحاظ مبلغ .اعتبار اس��نادیای که از لحاظ مدت گردان
میباش��د بدين ش��کل است که مث ً
ال اعتباری با مبلغ ماهيانه حداکثر  2000دالر برای مدت مشخصی
مانن��د  6ماه گش��ايش میيابد .اين مبل��غ صرفنظر از اينکه ط��ی ماه قبل ،از وجه اعتبار اس��تفاده
شدهاست يا خير ،قابل استفاده است.
در اعتبار اسنادیای که از لحاظ مبلغ چرخشی است ،دورهی زمانیای برای استفاده از وجه اعتبار
تعيين نمیگردد .يعنی مبلغ  2000دالر گفتهش��ده ،در اين نوع از اعتبار به محض اس��تفاده تجديد
میشود صرفنظر از اينکه استفاده از اين مبلغ در چه فواصل زمانی و چند بار در طول  6ماه صورت
خواهد گرفت .بنابراين در اين مورد ميزان تعهد بانک مش��خص نخواهد ش��د .به همين دليل در اکثر
30
موارد کل مبلغ قابل استفاده در طی  6ماه نيز تعيين میگردد.
 .2-7اعتبار اسنادی شرط قرمز
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اعتبار اس��نادی شرط قرمز اعتباری اس��ت که امکان پيشپرداخت وجه اعتبار را به ذینفع فراهم
میکند .يعنی ذینفع میتواند بدون ارس��ال کاالها و ارائه اس��ناد حمل و صرفاً با ارائهی اسنادی چون
رس��يد انبار( 32دال بر اين که کاالها موجود هس��تند) يا گواهی رسيد واسطه حمل و نقل 33،درصدی
از وجه اعتبار را که در اعتبارنامه مش��خص شدهاس��ت ،دريافت دارد .اين قيد که در آغاز رواج اين نوع
اعتبار برای جلب توجه با حروف تحرير قرمز تايپ میش��د 34به اعتبار اس��نادی ش��رط قرمز يا اعتبار
اسنادی پيش از ارسال يا پيش از موقع 35معروف شد .رويه بدين ترتيب است که پس از اين که ذینفع
مبلغ پيشپرداخت را از بانک منتخب يا گش��اينده دريافت کرد با ارائه اس��ناد حمل مطابق به بانک،
مابق��ی وج��ه اعتبار را وصول مینمايد .اما اگر ذینفع علیرغم دريافت پيشپرداخت اقدام به ارس��ال
کاالها نکند ،در اينجا بانک منتخب برای پوش��ش وجه پرداختی و س��اير هزينهها به بانک گش��اينده
و او نيز به متقاضی مراجعه خواهد کرد .بنابراين ريس��ک ناش��ی از گشايش چنين اعتباری بر عهدهی
36
متقاضی است و اين اعتبار بر پايه اعتماد متقاضی به ذینفع گشايش میيابد.

 . 30چارلز دل -بوس��تو :راهنمای عمليات اعتبار اس��نادی ،ترجمه فاطمه حميدی ،چاپ اول ،کميت��ه ايرانی اتاق بازرگانی بينالمللی،
ص .56
31 . red clause documentary credit
32 . warehouse receipt
33 . forwarder>s certificate of receipt

 . 34خيمنس -گيليرمو :ش��يوههای عملی صادرات  -واردات ،ترجمه هادی دس��ت باز و ديگران ،چاپ اول ،کميته ايرانی اتاق بازرگانی
بينالمللی ،ص .217
به نقل از
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35 . packing documentary credit or anticipatory documentary credit

حقوق تجارت بينالملل ،پيشين ،ص .660

 . 36راهنمای عمليات اعتبار اسنادی ،پيشين ،ص .57

 .2-8اعتبار اسنادي ارزي و اعتبار اسنادي ريالي
اعتبار اسنادي ارزي اعتباري است كه توسط گشاينده ايراني ،براي ذينفعي در خارج از مرزهاي
كش��ور ايران گش��ايش میگردد 37.و در مقابل در اعتبار اسنادي ريالي ،گشاينده و ذينفع هردو مقيم
كش��ور ايران هس��تند؛ كه اخيرا ً به دليل سوءاستفادههايي كه از اين نوع اعتبار اسنادي صورت گرفته،
طي صورتجلس��ه  1130شوراي پول و اعتبار مورخ  ،26/7/90اعتبارات اسنادي ريالي تنها در صورتي
قابل صدور از بانکها و مؤسسات ميباشد كه ذينفع يا متقاضي آن از شركتها و سازمانهاي دولتي
مشمول ماده  4قانون محاسبات عمومي كشور باشند.
 .3اصول حاكم
حقوق اعتبارات اس��نادی بر دو اصل بنيادين پايهگذاری ش��ده اس��ت :الف) اصل استقالل اعتبار
اسنادی (وصف تجريدی) ،38ب) نظريه انطباق دقيق اسناد.39
.3-1اصل استقالل اعتبار اسنادي (وصف تجريدي)
اصل اس��تقالل اعتبار اس��نادی که همانند خود اعتبار اسنادی از عرف و عادات تجارتی پديد آمده
اس��ت ،ج��زء الينفک اين ابزار بوده و ب��دون رعايت آن ،هويت خود را از دس��ت خواهد داد .اين اصل
متضمن اين مطلب است که التزام اعتبار اسنادی و رابطهی حقوقیای که ميان گشاينده و ذینفع به
موجب آن ايجاد شدهاست ،از کليهی قراردادهای منعقد شده در عمليات اعتبار اسنادی مستقل بوده
و تحت تأثير حقوق و تکاليف منبعث از اين قراردادها قرار نمیگيرد .بنابراين رابطهی قراردادی ميان
متقاضی گش��ايش اعتبار و گش��اينده و همچنين قرارداد پايه ميان متقاضی و ذینفع اعتبار هيچيک
نمیتواند دستآويزی برای گشاينده و ذینفع ،جهت عدول از تعهدات و شروط مندرج در اعتبارنامه
گردد .ممکن است خريدار ادعا کند که کاالها مطابق با شرايط قرارداد پايه نيست يا اين که او دعوای
متقابلی با خواس��تهی کالن در برابر ذینفع دارد يا عنوان کند که معاملهی پايه فس��خ شده يا از ابتدا
باطل بودهاس��ت؛ هيچي��ک از اين ادعاها به فرض اثبات نمیتواند بانک گش��اينده را از ايفای تعهدش
معاف نمايد (مگر در فرض تقلب و جعل که در ش��رايطی خاص ،اس��تثنائی بر اصل اس��تقالل اعتبار
اس��نادی تلقی میشود) .در نتيجهی استقالل اعتبار اس��نادی از قرارداد پايه ،بانک مکلف نيست ايفاء
تعهد ذینفع ناش��ی از ق��رارداد فروش را کنترل نموده و به عنوان مثال بررس��ی کند که آيا کاالهای
ارسال شده مطابق با شرايط قرارداد فروش يا محتوای اسناد ارائهشده ،هست يا خير .بانک صرفاً موظف
به بررسی اسناد است نه کاالها .بديهی است که اگر غير از اين بود اعتبار اسنادی به عنوان يک روش
پرداخت مطلوبيت خود را از دس��ت داده و حتی غيرقابل اجرا میش��د .بانکها قادر به بررسی صحت
و س��قم محتويات اس��ناد و مطابقت آنها با کاالهای ارسال شده و يا وقايع خارجی ديگر نيستند ،چرا
که اين کار خارج از تخصص بانکداری آنهاس��ت .در ضمن به فرض ممکن بودن اين امر ،س��رعت به
 . 37در اعتبارات اسنادي ارزي غالباً طرف ايراني نقش واردكننده را به عهده میگيرد و تعريف ارائه شده ناظر به موارد غالب است.

38 . autonomy of the credit

39 . strict compliance doctrine
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عنوان يکی از ارکان تجارت موفق ،دس��تخوش بیتوجهی میش��د و هزينهی اعتبار اسنادی به عنوان
يک روش پرداخت به ميزان قابلتوجهی افزايش میيافت .به موجب استقالل اعتبار اسنادی از قرارداد
بازپرداخت ميان گش��اينده و متقاضی ،اگر متقاضی گش��ايش اعتبار پس از گشايش ورشکسته شده و
از بازپرداخ��ت وج��ه اعتبار و کارمزد ناتوان گردد ،باز هم بانک گش��اينده ناگزير از ايفاء تعهد خود در
برابر ذینفع است.
مدتهاس��ت که رويه قضايی بسياری کشورها اصل استقالل اعتبار اسنادی را به رسميت شناخته
و بر مبنای آن تصميمگيری مینمايد .اين اصل در ماده  4و 5ع.ر.م.ا 60040.و بندهاي (5-103د) 41و
بند (5-108و) 42ق.ت.م.ا .نيز تصريح گرديدهاست؛
ب��ا اين حال بايد توجه داش��ت که اين اصل موجب قطع رابطه اعتب��ار از قراردادهای پايه و ديگر
قراردادها نشده و در صورت بروز اختالف و طرح آن در محاکم ،توافقات اوليه مورد بررسی قرار خواهد
گرفت .به عبارت ديگر حقوق و تعهدات ناش��ی از اعتبارات اس��نادی موجب اس��قاط حقوق و تعهدات
ناش��ی از قرارداده��ای جانبی و پايه نخواهد ش��د 43و طرح تقلب و جعل به عنوان اس��تثنائی بر اصل
استقالل اعتبارات اسنادی ناشی از همين مسأله است.
اين اصل ،بر تمام انواع اعتبار اسنادي حاكم بوده و وجه مشتركي ميان آنهاست .حال سؤال اين
اس��ت كه آيا در بانکهاي داخلي ،اس��تقالل اعتبار اسنادي به همان ميزان كه در اعتبار اسنادي ارزي
مورد توجه قرار گرفته ،در اعتبار اسنادي ريالي نيز رعايت میگردد؟ در حال حاضر نمونه قراردادهاي
مرسوم و متداول در بانکهاي داخلي به منظور انعقاد قرارداد ميان متقاضي و بانك گشاينده به تبعيت
از قانون عمليات بانكداري بدون ربا مصوب  ،1362با عنوان عقد جعاله و يا مش��اركت مدني تنظيم و
اجرايي گرديدهاس��ت .پرواضح اس��ت كه انعقاد قرارداد مشاركت مدني ميان متقاضي و بانك گشاينده
به منظور گش��ايش اعتبار اس��نادي براي ذينفع ،اس��تقالل التزام بانك را در برابر ذينفع به مخاطره
مياندازد .زيرا در صورتي كه بانك و متقاضي به مش��اركت يكديگر اقدام به گش��ايش اعتبار اس��نادي
نمودهباش��ند ،بايد نتيجه گرفت كه در التزام بانك در برابر ذينفع ،متقاضي نيز از نظر حقوقي شريك
ميباش��د .و اين يعني نقض اصل اس��تقالل اعتبار اسنادي به مفهوم خاص .اما در مورد عقد جعاله كه
ميان بانك و متقاضي منعقد میشود ،چنين اشكالي به چشم نميخورد .بنابراين اشكال طرح شده را
با اندكي توجه ميتوان از عرصه اعتبار اسنادي ريالي محو نمود.
.3-2نظريه انطباق دقيق اسناد
نظريه انطباق دقيق اس��ناد در اعتبارات اسنادی ،گويای اين مطلب است که مفاد اسناد ارائه شده
 . 40اتاق بازرگانی بين المللی :مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( ،)UCP600ترجمه محمد صالح ذوقی ،چاپ اول ،ص .27

41 . « (d) Rights and obligations of an issuer to a beneficiary or a nominated person under a letter of credit
are independent of the existence, performance, or nonperformance of a contract or arrangement out of which
the letter of credit arises or which underlies it, including contracts or arrangements between the issuer and the
»applicant and between the applicant and the beneficiary.
42 . « (f) An issuer is not responsible for:
»… (1) the performance or nonperformance of the underlying contract, arrangement, or transaction,
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 . 43اخالقی -بهروز :بحثی پيرامون اعتبارات اسنادی ،مجله حقوقی و قضايي دادگستری ،ش ،1ص .10

توسط ذینفع ،بايد دقيقاً مطابق با شرايط موجود در اعتبارنامه باشد تا ذینفع را نسبت به وجه اعتبار
صاحب حق گرداند .بانک منتخب ،بانک گشاينده و متقاضی اعتبار میتوانند پس از بررسی اسناد ،در
صورت مغايرت آنها با ش��رايط اعتبار ،از پذيرش اس��ناد خودداری کنند .لرد سامنر ( )Sumnerدر
يک دعوی 44به خوبی ميزان دقت در نظريه انطباق دقيق اس��ناد را روشن کردهاست[« :در اين مورد]
هيچ جايی برای اس��نادی که تقريباً يکس��ان هس��تند ،يا همان وظيفه را به خوبی انجام خواهند داد،
وجود ندارد».
لزوم انطباق دقيق اسناد با مفاد اعتبارنامه از بسيای جهات سودمند است؛ به متقاضی اين اطمينان
را میدهد که ش��رايطی که در اعتبارنامه معين کرده به صورت دقيق و کامل توس��ط بانک مورد توجه
قرار گرفته و در صورت عدم رعايت شرايط ،اسناد ارائهشده توسط بانک به ذینفع مسترد خواهد شد
و متقاضی مکلف به بازپرداخت وجه به بانک در برابر اسناد ناخواسته نخواهد بود.
اين نظريه در جهت حفظ منافع بانکها نيز کمک شايانی به عمل آوردهاست ،زيرا به موجب آن،
بانکها معياری برای بررس��ی و پذيرش يا عدم پذيرش اس��ناد به دست آورده و از سردرگمی و اعمال
قضاوتهای سليقهای رهايی يافتهاند .در حقيقت اين دکترين معياری برای تشخيص وجود حق بانک
در برابر متقاضی نسبت به پوشش است .بارها اتفاق افتاده که خريداران به علت کاهش قيمت کاالهای
موضوع قرارداد و برای رهايی از معاملهی زيانآور ،به اس��تناد ع��دم رعايت مفاد اعتبارنامه از پذيرش
اس��ناد امتناع کردهاند 45و اين امر میتواند بيانگر مس��ؤوليت خطير بانکها در رعايت نظريه انطباق
دقيق اس��ناد به منظور حفظ منافعشان باش��د .البته لزوم انطباق دقيق اسناد با مفاد اعتبارنامه از اين
جهت که بانکها در برابر اس��ناد مطابق مکلف به پرداخت هس��تند ،بيانگر اين مطلب است که آنها
نس��بت به مطابقت اس��ناد با مفاد معاملهی پايه و کاالهای ارسالی تکليفی ندارند و بررسی بانکها به
صورت ظاهری اس��ناد محدود میشود .اين معنی نيز در جهت منافع بانکهاست ،چراکه آنها دارای
اطالعات تخصصی دربارهی رسوم و رويههای تجارت کاالی مورد نظر نيستند و بنابراين بايد به ميزان
توانايی آنها برآنان تکليف گماشت .در اينجاست که دو اصل استقالل اعتبار اسنادی و انطباق دقيق
اس��ناد با يکديگر پيوند میخورد و باز در همينجاس��ت که تقلب و جعل به عنوان استثنائی بر هر دو،
قابل طرح اس��ت .زيرا همانگونه که با وجود اصل اس��تقالل اعتبار اسنادی ،تقلب و جعل در شرايطی
خاص مانع از اعمال آن میش��ود ،در صورت انطباق کامل اس��ناد با مف��اد اعتبار نيز تقلب و جعل در
شرايطی موجب معافيت بانک از مسؤوليت پرداخت در برابر اسناد مطابق خواهدشد .بنابراين میتوان
ادعا کرد که اصل اس��تقالل اعتبار اس��نادی در نظريه انطباق دقيق اسناد مستتر است ،اما عکس اين
ادعا صادق نيست.
بند (5-108الف) ق.ت.م.ا .به صراحت لزوم انطباق دقيق اس��ناد را مطرح کردهاس��ت ،اما در اين
بند ،اصل انطباق دقيق اسناد به عنوان يک قاعدهی آمره مقرر نشده و امکان توافق بر خالف آن وجود
دارد .بدين ترتيب در موردی که فروش��نده اسنادی مغاير با شرايط مندرج در اعتبارنامه به بانک ارائه
 Equitable Trust Co. of New York v. Dawson Partners Ltd (1927) . 44به نقل از
حقوق تجارت بينالملل ،پيشين ،ص .622

45 . Kurkela- Matti: The Liability of Banks under Letters of Credit, The Union of the Finnish Lawyers
Publishing Company Ltd, p 31.
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میکند و بانک از پذيرش آنها امتناع مینمايد ،میتواند از متقاضی اعتبار بخواهد تا به بانک دس��تور
پذيرش اسناد را بدهد .به همين دليل است که معموالً از لزوم انطباق دقيق اسناد با عنوان دکترين يا
نظريه ياد میشود و نه اصل ،چرا که ماهيت اعتبار اسنادی به آن وابسته نيست ،اما از چنان اهميتی
برخوردار است که هم تراز با اصل استقالل اعتبار اسنادی مطرح میشود.
ع.ر.م.ا 600.ني��ز اگرچ��ه در موارد مختلف (بند الف ماده  ،7بن��د الف ماده  14و  )15لزوم انطباق
اس��ناد با مفاد اعتبارنامه را مقرر کرده ،اما از واژه “ ”strictبه معنی دقيق استفاده ننمودهاست .به هر
ترتيب در واژهی «انطباق» ،46مفهوم دقت نيز مس��تتر اس��ت و پرواضح است که مقصود از آن مطابقت
تمام و کمال بودهاست.
ب) نظريات و تحليلهاي ارائهشده در ماهيت اعتبار اسنادي

ابتدائاً بايد يادآور شد كه برخالف آنچه بعضاً در مقاالت و ساير آثار تحقيقاتي به چشم ميخورد،
اعتبار اس��نادي به معني قرارداد تقاضاي گشايش اعتبار ميان متقاضي و بانك گشاينده نيست اگرچه
اي��ن قرارداد میتواند جزء عمليات اعتبار اس��نادي در معناي عام باش��د .بنابراي��ن بايد تأكيد كرد كه
بحث ماهيت حقوقي قرارداد تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي از موضوع ماهيت حقوقي اعتبار اسنادي
ب��ه مفهوم خاص كه همان التزام گش��اينده در برابر ذينفع اس��ت مجزاس��ت .حال م��روري داريم بر
ديدگاههاي مختلفي كه در رابطه با ماهيت حقوقي اعتبار اسنادي ارائه شدهاست:
ع��دهای اعتبار اس��نادی را قرارداد ضمانت 47تلقی کردهاند .در حق��وق کامنال به موجب ضمانت،
ضامن تعهد میکند در صورتی که مديون در ادای دين خويش به طلبکار قصور ورزد ،دين را به دائن
بپردازد .قرارداد ضمانت قراردادی تبعی است که بدون وجود دين اصلی نمیتواند ايجاد شود .بنابراين
ضام��ن موظ��ف به پرداخت مبلغی بيش از ميزان دين اصلی نخواهدبود .اين درحالی اس��ت که اعتبار
اس��نادی ،تعهدی مس��تقل از قرارداد پايه است و به هيچ وجه يک قرارداد تبعی تلقی نمیشود و اصل
اس��تقالل اعتبار اس��نادی بر اين امر صحه میگذارد .بنابراين ،صرف نظر از رابطهی قراردادی موجود
ميان خريدار و فروشنده و بحث صحت يا بطالن آن و هر ادعا يا دفاعي كه ممكن است نسبت به آن
مطرح گردد ،بانک موظف است در صورت ارائهی اسناد مطابق با شرايط اعتبار ،وجه تعيينشده را به
ذینفع بپردازد و تعهد بانک گش��اينده نس��بت به پرداخت وجه اعتبار ،هيچ ارتباطی با ثمن معاملهی
پايه و دين خريدار به فروشنده نخواهدداشت.
48
برخي ارتباط حقوقي ميان گشاينده و ذينفع را ناشي از مشاركت گشاينده و متقاضي گشايش
اعتبار ،در قرارداد پايه دانس��تهاند .طبق اين نظريه در نتيجه ش��راكت متقاضي و بانك گش��اينده در
قرارداد پايه (فروش) و توافق حاصلش��ده با ذينفع ،بانك نس��بت به تحويل گرفتن اسناد و پرداخت،
مستقيماً در برابر ذينفع مسؤول است بدون اينكه از مسؤوليت متقاضي در قبال ذينفع كسر گردد.
اين نظريه بدين ترتيب نقد شدهاست كه اغلب بانکها نسبت به اين امر كه از نظر حقوقي در معاملهاي
كه از جزئيات و كم و كيف آن به طور كامل مطلع نيس��تند ش��ريك تلقي شوند ،واهمه دارند .بنابراين
46 . compliance
47 . suretyship
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48 . partnership

چگونه ميتوان اراده گش��اينده را نس��بت به مشاركت با متقاضي احراز نمود .رويه قضايي كشورها نيز
بر آن است كه صرف تأمين مالي مناسبات تجاري يك شخص توسط شخص ديگر ،نمیتواند بر وجود
رابطه شراكت ميان اين دو داللت نمايد .به عالوه همانطور كه در نظريه ضمانت عنوان گرديد ،رابطه
حقوقي ش��راكت ميان بانك گش��اينده و متقاضي ،اين امكان را ايجاد مينمايد كه گش��اينده در برابر
ذينفع به تمام ادعاها و دفاعياتي كه متقاضي میتواند به طرفيت او مطرح كند ،اس��تناد نمايد و اين
مغاير با اصل استقالل اعتبارات اسنادي است.
49
عدهای از صاحبنظران نيز عقيده دارند که قواعد نمايندگی را میتوان بر اعتبار اس��نادی اعمال
کرد .بدين ترتيب که بانک گشاينده نمايندهی متقاضی گشايش اعتبار در پرداخت مبلغ مورد نظر به
ذینفع اس��ت .همچنين از جانب او نمايندگی دارد که اسناد را بررسی و در صورت مطابقت با شرايط
تعيينشده آنها را به متقاضی تسليم نموده و مبلغ پرداختی و حقالزحمهی خويش را دريافت دارد.
پرواضح اس��ت که نمیتوان بانک گش��اينده را نمايندهای در پرداخت دانست .چراکه اگر اينگونه بود
چگون��ه حق��ی برای ذینفع در طرح دعوی عليه گش��اينده به دليل عدم ايف��اء تعهد متصور بود؟ به
موجب اعتبار اس��نادی ،بانک گش��اينده در برابر ذینفع متعهد اصلی شناخته میشود نه نمايندهای از
50
جانب متعهد اصلی.
51
در تئوري استاپل و تراست كه متعلق به حقوق آنگلوساكسون ميباشد ،اينگونه عنوان شدهاست
كه گش��ايش يك اعتبارنامه توسط گش��اينده ،به منزله اظهار اين مطلب به ذينفع است كه پرداخت
تحت قرارداد فروش پايه با ش��رايط معين ،تضمين گرديده يا حداقل در دسترس ميباشد .اثر حقوقي
اي��ن اظهار آن اس��ت كه در صورتي ك��ه ذينفع با اتكا به همين اظهار عمل نمودهباش��د ،موافق اصل
استاپل گشاينده را از امتناع از پذيرشپرداخت باز میدارد .ايراداتي كه به اين نظريه وارد شده ،بدين
ترتيب است كه استاپل غالباً به عنوان سپر عمل ميكند نه شمشير .بنابراين نمیتواند سبب و مبناي
طرح دعوي از جانب ذينفع به طرفيت گشاينده باشد .اما ذينفعي كه سبب ديگري براي طرح دعوي
عليه بانك دارد ،میتواند همچنين به اس��تاپل به منظور منع بانك از عدم پذيرش اظهاري كه داشته،
استناد نمايد .بنابراين ،در جهت حمايت از نظريه استاپل و به منظور تأمين سبب دعوي براي ذينفع
عليه گش��اينده ،به دكترين تراس��ت استناد شدهاس��ت .در اعتبارنامههاي معمول به ندرت ميتوان از
واقعيات و اسناد موجود ،تشكيل تراست را استنباط نمود و به همين دليل ،اين توجيه چندان در رويه
قضايي مورد حمايت قرار نگرفت .به عالوه از نظر حقوقي ،اعتبار اس��نادي غيرقابلرجوع تحت تئوري
اس��تاپل و تراس��ت غيرقابلتوجيه ميماند .اگر تعهد بانك گشاينده را از زمان گشايش اعتبار اسنادي
غيرقابلرجوع ،برگش��تناپذير بدانيم در حالي كه اين اعتبار هنوز به ذينفع ابالغ نش��ده و به آگاهي
وي نرسيدهاست ،اين غيرقابلبرگشتبودن از زمان گشايش اعتبار تا زمان ابالغ آن به ذينفع ،چگونه
توجيه خواهد شد؟ درحالي كه وجود و هويت اصل استاپل ،از اعتماد و تكيه شخص (ذينفع) نسبت
به عمل و اظهار ديگري (گشاينده) مايه ميگيرد.
با بررس��ی آراء محاکم در مورد اعتبارات اس��نادی درمیيابيم که تعدادی از قضات با درنظرگرفتن
49 . agency
50 . Sarna- Lazar: Letters of Credit, The Law and Current practice, Carswell, page 2- 14.
51 . theory of estoppel and trust
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اعتبارات اس��نادی به عنوان يک نوع سند تجارتی قابلمعامله ،52نسبت به دعوای موردنظر ،رأی صادر
نمودهاند 53.واقعيت اين است که اشکال اوليهی اعتبار اسنادی همانگونه که خوانديم شباهت بسياری
به برات داش��ت و اساس��اً متمايز کردن اين دو از يکديگر تقريباً غيرممکن مینمود .کسانی که اعتبار
اس��نادی را نوعی س��ند تجارتی قلمداد میکنند ،مشابهتهای ميان اين دو را مستند ادعای خود قرار
داده و عنوان میکنند اعتبار اسنادی نيز همانند اسناد تجارتی مستقل از قرارداد پايه است .به عنوان
مثال ،نمیتوان برای رهايی از پرداخت وجه آن به دعوای متقابل يا تهاتر اس��تناد جس��ت و همانگونه
که در يک قرارداد فروش خريدار به فروش��نده بابت انجام تعهد خويش نس��بت به پرداخت ثمن ،برات
میدهد در اعتبار اسنادی نيز بانک اين اعتبار را در اختيار ذینفع قرار میدهد .اما حقيقت اين است
که در کنار اين ش��باهت ،تفاوتهای اساس��ی و مهمی ميان اين دو نهاد حقوقی وجود دارد که آن دو
را کام ً
ال از يکديگر متمايز میکند .يک س��ند تجارتی حاوی تعهدی بیقيد و ش��رط است ،حال آنکه
تعهد بانک گشاينده در برابر ذینفع نسبت به پرداخت وجه اعتبار منوط به ارائهی اسناد ،طبق شرايط
تعيينش��ده است .گذشته از اين س��ند تجارتی ،سندی است که قابليت انتقال از ويژگیهای ذاتی آن
اس��ت و با ظهرنويسی يا قبض و اقباض منتقل میش��ود درحالیکه اعتبار اسنادی اساساً قابل انتقال
نيس��ت مگر اينکه چنين حقی برای ذینفع در اعتبارنامه در نظر گرفته شدهباش��د که در اين صورت
تنها يک بار قابل انتقال اس��ت .به عالوه ،يک س��ند تجارتی به خودی خود يک قرارداد است که مانند
قراردادهای ديگر طبق حقوق عرفی نيازمند عوض 54اس��ت درحالیکه اعتبار اس��نادی بدون هيچگونه
55
تعهدی از جانب ذینفع گشايش میيابد.
عدهای ديگر از حقوقدانان ،اعتبار اس��نادی را در زمره بيع دانس��تهاند .آنان معتقدند که در اعتبار
اسنادی نيز همانند قرارداد فروشی که بر اساس شرايط )CIF (Cost, Insurance and Freightاز موارد
اينکوترمز منعقد میشود ،معاملهی خريد اسناد رخ میدهد .حالآنکه در قراردادهای فروش بر اساس
ش��رايط  CIFاسناد ،موضوع قرارداد فروش نيس��تند بلکه اين اسناد حاکی از شرايط کاالهای موضوع
قراردادند 56.به عالوه ،طبق حقوق عرفی يک قرارداد بدون وجود عوض الزامآور نيست و اساساً به وجود
نمیآيد ،درحالیکه اعتبار اس��نادی به محض گش��ايش ،برای بانک تعهدآور بوده و نيازی به هيچگونه
57
تعهد به دادن عوضی از جانب ذینفع به بانک موردنظر نيست.
تعدادي از حقوقدانان ،ماهيت حقوقي اعتبار اسنادي را چنين توجيه كردهاند كه در قراردادي كه
ميان متقاضي و بانك گش��اينده منعقد میشود ،گش��اينده تعهدي را به نفع ثالث 58كه همان ذينفع
اعتبار اسنادي است به عهده ميگيرد (يعني موضوع ماده  196قانون مدني) .بنابراين در اين قرارداد،
تعهد به نفع ثالث همانند قرارداد بيمه عمر يكي از دو عوض معامله را تشكيل ميدهد و اراده دو طرف
قرارداد حقي را براي ثالث به وجود ميآورد كه اگرچه براي ايجاد آن ،نياز به اعالم قبولي او نيس��ت،
52 . bill of exchange

 . 53ماهيت حقوقی ويژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی ،پيشين  ،ص .322

54 . consideration

 . 55ماهيت حقوقی ويژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی ،پيشين  ،ص .322
 . 56همان  ،ص.323
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 . 57تقلب در معامالت موضوع اعتبارات اسنادی و ضمانت نامههای بين المللی ،ترجمه محسن محبی ،مجله حقوقی ،ش ،2ص .73

58 . stipulation pour autrui

اما با رد او از بين ميرود (البته در اين مورد اختالف نظر وجود دارد؛ در حقوق فرانسه و كامنال اعالم
قبولي از جانب ثالث الزمه ايجاد حق اس��ت 59و دكتر ش��هيدي هم بر اين عقيده هس��تند .)60اشكال
عمدهاي كه بر اين نظر وارد اس��ت آن اس��ت كه اصل استقالل اعتبار اسنادي با اين توجيه حقوقي به
طور كامل رعايت نمیش��ود .و اگر قرارداد ميان متقاضي و گش��اينده باطل باشد منجر به بطالن تعهد
به نفع ذينفع نيز میگردد .درحاليكه در مكانيزم اعتبارات اس��نادي ،التزام گشاينده در برابر ذينفع
كام ً
ال مس��تقل از قرارداد پايه و قرارداد تقاضاي گش��ايش اعتبار بوده و به هيچ روي تحت تأثير آنها
61
قرار نگرفته ودر رابطه ميان گشاينده و ذينفع قابل استناد نيست.
موارد مذكور عمده تالشهايي است كه در جهت مطابقت دادن اعتبار اسنادي با قالبهاي حقوقي
62
موجود صورتگرفتهاست.
در ايران نيز پيش از پيروزی انقالب اسالمی ،اعتبارات اسنادی تحت شمول ماده  10قانون مدني
تلقی میگرديد ،اما پس از پيروزی انقالب و تصويب قانون عمليات بانکی بدون ربا در س��ال  1362و
احياناً زير س��ؤال رفتن ماده  10قانون مدني بحثهای جديدی در مورد ماهيت حقوقی اين قراردادها
درگرفت ،چراکه مطابق نظر عدهای از حقوقدانان ،قانون عمليات بانکی بدون ربا تنها عمليات بانکی را
در قالب عقود معين مجاز میدانست .در اين ميان عقد جعاله و مضاربه از مقبوليت بيشتری برخوردار
ش��د 63.اما اين عقود نيز در مورد اعتبار اس��نادي به مفهوم خاص توجيه حقوقياي ارائه ننموده و ناظر
به قرارداد تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي است.
در نهايت در نتيجه ناكاميهايي كه در مسير نيل به سرمنزل مقصود حادث شد ،بعض از صاحبان
نظر هم اين عقيده را ارائه نمودند كه بحث بر سر ماهيت حقوقي اعتبار اسنادي بيفايده بوده و راه به
جايي نميبرد و بايد اعتبار اس��نادي را تنها يك نوع «خدمات بانكي» دانس��ت 64.و عدهاي نيز به ماده
 10قانون مدني متوس��ل ش��ده و به اين عقيده گرويدند كه از آنجا كه رابطه حقوقي ميان ذينفع و
گشاينده در يكي از قالبهاي عقود معين نميگنجد ،پس بايد آن را تابع اصل حاكميت اراده و آزادي
قراردادها دانست.
ج) نظر برگزيده و توجيه حقوقي آن
شايس��ته است س��خن را از اينجا آغاز كنيم كه هرجا در روابط ميان اشخاص تعهدي وجود دارد،
س��بب ايجاد آن از دو شق خارج نيست؛ يا عمل حقوقي مسبب آن است و يا واقعه حقوقي .65بنابراين
59 . Letters of Credit, the Law and Current Practice, op.cit., p 2- 5.

 . 60شهيدي -مهدي :حقوق مدني آثار قراردادها و تعهدات ،انتشارات مجد ،چاپ دوم ،1383 ،جلد سوم ،ش.168

61 . Letters of Credit, the Law and Current Practice, op.cit, chapter 2.

 . 62جهت مطالعه تفصيلي مراجعه شود به:

Ibid, chapter 2.

و آقايیفر -حس��ن :روابط حقوقی طرفهای اعتبار اس��نادی ،دانشگاه شهيد بهشتی ،دانش��کده حقوق ،پاياننامه كارشناسيارشد ،ص
.95-93
 . 63مسعودی -علی رضا :حقوق بانکی ،انتشارات پيش برد ،1386 ،ص .121
 . 64بحثی پيرامون اعتبارات اسنادی ،پيشين ،ص .7

 . 65جهت مطالعه تفصيلي مراجعه شود به:
كاتوزيان -ناصر :حقوق مدني نظريه عمومي تعهدات ،نشر ميزان ،چاپ سوم ،1385 ،ش .73

65

اگر بپذيريم كه در رابطه ميان گش��اينده و ذينفع در اعتبار اس��نادي تعهدي حاصل شده است،بيان
اينك��ه اعتبارات اس��نادي را بايد صرف��اً به عنوان يكي از انواع خدمات بانك��ي معرفي كرد ،جز حذف
صورتمس��أله نيست .پرواضح اس��ت كه تعهد اخير را نميتوان ناشي از يك واقعه حقوقي دانست زيرا
آثار حقوقي حاصله همان اس��ت كه اراده ش��خص به آن تعلق گرفته و به عبارتي آنچه را كه شخص
اراده و اعالم نموده با آنچه قانون بر آن بار ميكند منطبق اس��ت .در نتيجه س��ؤال اين است كه اين
تعهد و التزام چه نوع عمل حقوقي است؟ آيا قرارداد است و از قواعد عمومي قراردادها پيروي ميكند؟
در صورتيكه پاس��خ اين س��ؤال مثبت باشد ،ميتوانيم به پرسشي كه در طول آن قرار دارد بپردازيم و
آن اين كه آيا اعتبار اسنادي در زمره عقود معين است يا مشمول ماده  10قانون مدني است؟
 طب��ق قواعد عموم��ي قراردادها كه خواننده محترم بدان واقف اس��ت به منظور انعقاد عقد،توافق و تالقي ايجاب و قبول ضروري اس��ت .بنابراين در صورتي كه اعالم گش��ايش اعتبار يك ايجاب
باش��د ،با اعالم قبولي از جانب ذينفع عقد واقع میش��ود و با انعقاد اين عقد كه ظاهرا ً عهدي اس��ت
هريك از طرفين میتواند اجراي تعهد را از جانب ديگري مطالبه نمايد .بنابراين بانك بايد بتواند الزام
ذينفع نسبت به ارائه اسناد مطابق در مهلت معين و يا خسارات ناشي از عدم انجام تعهد را از مراجع
قضايي مطالبه نمايد .اين درحالي اس��ت كه اساس��اً آنچه واقع شده و موضوع اراده گشاينده ميباشد
فارغ از اين قاعده عمومي قراردادهاست و قبولي ذينفع (كه در تحقق اعتبار اسنادي هيچ موضوعيتي
ندارد) ،هيچ تعهد و الزامي را براي او ايجاد نميكند .حتي نميتوان ادعا كرد كه يك عقد جائز منعقد
شدهاس��ت زيرا تا زماني كه فس��خ عقد جائز اعالن نشده ،الزماالتباع اس��ت (ماده  219قانون مدني).
ذينفع آزادي كامل دارد كه اس��ناد مورد تقاضا را ارائه نموده و اجراي تعهد بانك را از او بخواهد و يا
اينكه هيچ اقدامي در اين رابطه انجام ندهد.
 در بح��ث قواعد عمومي قراردادها يكي از مواردي كه منجر به از ميان رفتن ايجاب پيش ازقبولي میشود ،رد آن توسط مخاطب ايجاب است .بهاينترتيب كه با رد ايجاب ،متعاقباً امكان پذيرش
آن وجود نخواهد داشت .حال اگر اعالم گشايش اعتبار را توسط گشاينده به ذينفع ،يك ايجاب تلقي
كنيم رد آن توسط ذينفع پيش از قبول ،آن را بالاعتبار مينمايد و در نتيجه در صورتي كه ذينفع در
مهلت تعيين شده توسط گشاينده اسناد مربوط را تقديم بانك نمايد ،بانك هيچ تعهدي به قبول اسناد
و پرداخت وجه يا قبولي برات نخواهدداش��ت .درحالي كه مفهوم و مفاد اعالم گش��ايش اعتبار توسط
گشاينده چيز ديگري است .اگر ذينفع هزاران بار اعالميه گشايش اعتبار را رد نمايد باز هم امكان ارائه
اس��ناد مطابق در مهلت تعيين ش��ده توسط گشاينده و مطالبه ايفاي تعهد بانك ،براي او وجود خواهد
داش��ت .اين امر نشاندهنده مستقل بودن اراده انشايي گشاينده از اراده ذينفع ميباشد به نحوي كه
حيات آنچه كه گشاينده انشا نموده ،تحت تأثير اراده مخاطب قرار نميگيرد و اين يعني عدم تبعيت
التزام اعتبار اسنادي از قواعد عمومي قراردادها.
 درصورتيكه اعتبار اس��نادي را يك ايجاب تلقي كنيم كه انشاءكننده آن ،براي مدتي معينخ��ود را ملت��زم به آن نموده و بنابراين با انش��اء و اع�لام قبولي مخاطب در مهلت ،ي��ك عقد با تمام
ويژگيه��اي آن واقع میش��ود ،اثر آن اين اس��ت ك��ه در نتيجهي اين عقد مع��وض ،ذينفع میتواند
ال��زام بان��ك را به ايفاي تعهد از مرجع قضايي بخواهد و تنها حربه بانك در اينجا حق حبس اوس��ت.
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ايندرحالي است كه واقعيت حقوقي اعتبار اسنادي غير از اين مطلب است؛ تا زماني كه اسناد مطابق
توسط ذينفع به بانك ارائه نشده ،اساساً تعهدي براي گشاينده به پرداخت يا قبولي برات و  ...به وجود
نميآيد .بلكه بايد گفت اعالم گش��ايش اعتبار چه همراه با اعالم قبولي ذينفع باش��د يا نباش��د ،تنها
سبب دين و تعهد را ايجاد نمودهاست .بنابراين دقيقاً همان ماهيتي كه براي التزام جعاله قائل هستيم
و معتقديم كه جعاله سبب ايجاد دين نيست بلكه سبب دين را ايجاد مينمايد 66و  67در اينجا هم به
سهولت قابل درك ميباشد .و به نظر نويسنده در كنار تمام دالئلي كه قائالن به ايقاع بودن جعاله ارائه
نمودهاند ،68در اصل ،همين ويژگي است كه جعاله را با طبيعت عقد ناهمگون و نامأنوس مينماياند.
 اگر اعالم گشايش اعتبار اسنادي از سوي بانك ،يك ايجاب الزامآور باشد كه تا مدتي معينمعتب��ر اس��ت ،بنابر قواعد عمومي قراردادها ،با فوت يا حج��ر مخاطب ايجاب پيش از اعالم قبولي ،آن
ايج��اب از بين خواهد رفت .عالوه بر نظر مش��هور در فقه اماميه ،حك��م قانون مدني در ماده  802در
عقد هبه ،نيز به عنوان دالئل پذيرش اين قاعده توسط قانونگذار مطرح شدهاست .بدين ترتيب كه اين
حكم كه «اگر قبل از قبض ،واهب يا متهب فوت كند ،هبه باطل میشود» مفهم اين مطلب است كه
تا زماني كه تمام اركان عقد كامل نشدهاست بايد شرايط انعقاد عقد كه از جمله آن اهليت است باقي
باش��د ،بنابراين اگر پيش از تمام ش��دن عقد و واقع شدن قبول هم اهليت يكي از طرفين زائل گردد،
ايجاب از بين رفته و امكان تحقق عقد نخواهد بود 69.اين درحالي اس��ت كه در التزام گش��اينده اعتبار
اس��نادي چنين وضعيتي ديده نمیش��ود و التزام گشاينده به عنوان يك التزام مستقل ،پس از فوت يا
حج��ر ذينفع به طرفيت وراث او باقي خواهد ماند .بنابراين در اين مورد هم اعتبار اس��نادي از قواعد
عمومي قراردادها پيروي ننمودهاست.
با مقايس��هاي كه ميان قواعد حاكم بر اعتبار اس��نادي و قواعد عموم��ي قراردادها صورت گرفت،
آشكار شد كه اعتبار اسنادي را نميتوان قرارداد و تابع قواعد عمومي آن دانست .بنابراين ،اين پرسش
كه التزام اعتبار اس��نادي در قالب كدام يك از عقود معين قابل تعريف اس��ت و يا اينكه مشمول ماده
 10قانون مدني اس��ت يا خير ،موضوعيت خود را از دس��ت ميدهد .درنتيجه ،التزام اعتبار اسنادي را
بايد در زمره اعمال حقوقي يكطرفه يا ايقاعات بدانيم .همانطور كه مطالعه نمودهايم ،اعتبار اس��نادي
به مفهوم خاص با اعالم اراده گشاينده اعتبار ،به صورت تمام و كمال و مستقل واقع میشود و ارادهي
ذينف��ع هي��چ دخالتي در تحقق آن ن��دارد .اين عقيده كه پيش از اين نيز مطرح ش��ده ،70بعضاً مورد
 . 66چراكه ماده  567قانون مدني مقرر مينمايد« :عامل وقتي مس��تحق جعل میگردد كه متعلق جعاله را تس��ليم كرده يا انجام داده
باشد».
 . 67كاتوزيان -ناصر:حقوق مدني مشاركتها-صلح ،گنج دانش ،چاپ هفتم ،1386 ،ش.158

. 68جهت مطالعه تفصيلي مراجعه شود به:
الموسويالخميني -روحاهلل :تحريرالوسيله ،مؤسسه النشراالسالميه الطبع لجامعه المدرسين القم ،1363 ،جلد دوم ،ص.539
بروجردي عبده-محمد :حقوق مدني ،كتابفروشي محمدعلي علمي ،1329 ،ص.317
جعفري لنگرودي-محمدجعفر :دوره حقوق مدني حقوق تعهدات ،مؤسس��ه انتش��ارت و چاپ دانشگاه تهران ،1369 ،جلد اول ،ص 54و
ص.66
 . 69كاتوزيان -ناصر :قواعد عمومي قراردادها ،شركت سهامي انتشار ،چاپ هشتم ،1388 ،جلداول ،صص.324-320

 . 70كاشانيزاده-هدي :مقايسه حقوق و تعهدات طرفهاي اعتبار اسنادي در قانون تجارت متحدالشكل اياالت متحده امريكا ()UCC
با مقررات متحدالش��كل اتاق بازرگاني بينالمللي ( ،)UCP600پاياننامه كارشناسيارش��د ،دانش��گاه عالمه طباطبايي ،دانشكده حقوق،
،1386ص .29
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استقبال قرار گرفتهاست.
ويژگيهاي حقوقي برش��مرده براي اعتبار اسنادي و ماهيت يكجانبه آن ،در عرفها و رويههاي
متحدالش��كل اعتبارات اسنادي 72كه توس��ط اتاق بازرگاني بينالمللي 73تدوين و منتشر میگردد نيز
پذيرفته شدهاست؛ اگرچه اين مجموعه مدونه قانون نبوده و فينفسه خصوصيت الزامآور بودن قوانين
و مقررات مورد تصويب حكومتها را ندارد ،اما به نحو گس��تردهاي در س��طح تجارت بينالملل مورد
استقبال و پذيرش قرار گرفته و بهواقع ،ترجمان همان چيزي است كه بازرگانان و بانکها و مؤسسات
مال��ي در عرص��ه جهاني بدان عمل نم��وده و بهعالوه نياز دارند .خصوصاً اينكه هر از چند س��ال ،اين
مجموعه مورد بازبيني قرار گرفته و با پويايي تجارت و تحولپذيري نيازها ،همگام و همس��و میش��ود.
اگر به ماده  2سري اخير اين مجموعه عرفها ( )UCP600مراجعه كنيم ،خواهيم ديد كه اعتبار چنين
تعريف شدهاس��ت« :اعتبار يعني هرگونه ترتيباتي به هر نام يا توصيفي كه دربرگيرنده تعهد قطعي و
74
برگشتناپذير بانك گشاينده نسبت به پذيرش پرداخت اسناد ارائهشده طبق شرايط اعتبار است».
بنابر اين تعريف ،آنچه به عنوان اعتبار اسنادي شناخت ه شده ،همان تعهد قطعي و برگشتناپذير
بانك گش��اينده ميباشد و يا هرگونه ترتيباتي كه اينگونه تعهد را دربرميگيرد .اگرچه تعريف فوق با
هدف شناس��اندن ماهيت حقوقي اعتبار اسنادي ارائه نشده ،اما اين ماده و مواد بعدي كام ً
ال منطبق با
استنتاج ذكر شده ميباشند.
75
قانون تجارت متحدالش��كل اياالت متحده امريكا به عنوان قانون كش��وري كه در سطح تجارت
بينالملل به نحو مؤثري فعاليت دارد نيز در ماده  5خود به نحوي حقوق حاكم بر اعتبارات اس��نادي
را تعيين نموده كه جز استنباط مذكور را به ذهن متبادر نمينمايد .بند ( 5-102الف)( )10ق.ت.م.ا.
در تعريف اعتبار اس��نادي مقرر میدارد« :اعتبارنامه يعني تعهد مش��خصي ب��ه پذيرش پرداخت ارائه
اسنادي ،به وسيله پرداخت يا تحويل يك فقره اعتبار كه شرايط بند  5-104را توسط گشاينده نسبت
به ذينفع بنابه تقاضا يا حساب متقاضي يا در مورد مؤسسه مالي نسبت به خويش يا به حساب خويش
تأمين مينمايد 76».در اين تعريف نيز تنها از تعهد گش��اينده نس��بت به ذينفع با عنوان اعتبارنامه ياد
ش��ده و هيچ صحبتي از اراده يا اقدام يا تعهد ذينفع در ارتباط با گش��اينده نيس��ت .ساير مواد قانون
فوقالذكر نيز حكايت از همين امر دارد؛ مث ً
ال به موجب ماده (5-106الف) ،تحقق التزام اعتبار اسنادي
77
حتي مستلزم آگاهي ذينفع از گشايش اعتبار نيز نميباشد.
71

 . 71بناءنياسري -ماشاءاهلل :جنبههاي حقوقي اعتبارات اسنادي بينالمللي ،پاياننامه دكتري ،دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشكده حقوق،
 ،1390ص .533
)72 .Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP
)73 . International Chamber of Commerce (ICC

 . 74مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی( ، )UCP600پيشين ،ص.24

)75 .Uniform Commercial Code (UCC

76 . " 'Letter of credit' means a definite undertaking that satisfies the requirements of Section 5-104 by an
issuer to a beneficiary at the request or for the account of an applicant or, in the case of a financial institution,
to itself or for its own account, to honor a documentary presentation by payment or delivery of an item of
"value.
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77 . «(a) A letter of credit is issued and becomes enforceable according to its terms against the issuer when
the issuer sends or otherwise transmits it to the person requested to advise or to the beneficiary. A letter of
»credit is revocable only if it so provides.

همانگون��ه ك��ه پيش از اين توضيح داده ش��د ،التزام اعتبار اس��نادي ممكن اس��ت قابلرجوع يا
غيرقابلرجوع باشد .بدين ترتيب كه در اعتبار قابلرجوع ،گشاينده میتواند در هر زمان پيش از اتمام
مدت اعتبار از تعهد خويش بازگردد .اين موضوع ،بحث نويني در مسأله ايقاعات نيست و مقررات قانون
مدني نمونههايي از ايقاعات جائز را در خود جاي دادهاست .چنانكه طبق ماده  108قانون مدني ،در
مواردي كه انتفاع شخص از ملك غير به موجب اذن محض ميباشد مالك میتواند در صورتي كه مانع
قانوني وجود نداشتهباشد در هر زمان از اذن خود رجوع كند .همچنين است ماده  120قانون مدني در
مورد اذن همسايه به قرار دادن سرتير بر روي ديوار اختصاصي وي78.اينكه يك ايقاع براي انشاءكننده
آن قابلرجوع ميباشد يا خير به اراده انشاءكننده و چگونگي انشاء باز میگردد و اگر انشاءكننده قصد
79
پايبند شدن را ننمودهباشد «التزام ناشي از ايقاع ،فراتر از مفاد آن نميرود».
پيش از اين اشاره شد كه اعتبار اسنادي به صرف گشايش ،سبب دين براي گشاينده نيست ،بلكه
س��بب دين را ايجاد مينمايد .زيرا تعهد گش��اينده به پرداخت وجه اعتبار يا قبولي برات يا  ...زماني
محقق میشود كه اسناد مطابق از سوي ذينفع ارائه شدهباشد و پيش از آن اجراي تعهد از گشاينده
قابل مطالبه نيست .و اين همان خصوصيتي است كه در عقود معلق مشاهده میشود .ماده  119قانون
مدني در توصيف عقد معلق مقرر مينمايد« :عقد منجز آن اس��ت كه تأثير آن بر حس��ب انشاء موقوف
ب��ه امر ديگري نباش��د واال معلق خواهدبود ».بنابراين عقد معلق ،قراردادي تحقق يافته اس��ت كه اثر
آن (تعهد قراردادي) منوط به وقوع ش��رطي شدهاست .التزام اعتبار اسنادي نيز يك ايقاع معلق است.
تعلي��ق در ايقاعات تا ح��دودي كه با طبيعت آن ايقاع و نظم عمومي مغايرت نداشتهباش��د ،در موارد
متعدد مورد پذيرش قرار گرفتهاست و مسألهاي جديد در بحث اعتبارات اسنادي تلقي نمیشود ،مانند
80
ابراء معلق ،تنفيذ عقد فضولي به صورت معلق و فسخ عقد به شكل معلق.
تنه��ا موضوعي كه ممكن اس��ت پذي��رش «ايقاع» را به عن��وان ماهيت التزام اعتبار اس��نادي از
نظر عدهاي ثقيل جلوهدهد آن اس��ت كه اصل حاكميت اراده در حقوق كش��ور ما همانند بس��ياري از
نظامهاي حقوقي (از جمله فرانس��ه) ،در ايقاعات مورد تصريح قانونگذار واقع نشدهاست .درحاليكه در
ماده  10قانون مدني اصل آزادي قراردادي به صراحت مقرر شدهاس��ت« .اباحه ايجاد تعهد به وس��يله
ايقاع در هيچ اصل عامي نيامدهاست .آنچه وجود دارد اذنهاي پراكنده و ضمني در پارهاي نهادهاست
 81و82
كه اگر اصل آن هم پذيرفته شود ،بيگمان همراه با قالبها و قيدهاي ويژه است».
عقي��ده فوق ،يعني محدوديت ايقاع دقيقاً به موارد تصريح ش��ده در قان��ون ،تنها در بحث اعتبار
اسنادي به عنوان يك لجام نفسگير مطرح نشدهاست بلكه پيش از اين نمونههاي متعددي از التزامهاي
رايج در جامعه كه در تعارض با محدوديت تعهد يكطرفه به نظر ميرسد به عنوان يك مشكل توسط
نويسندگان پيش رو گذاشته شدهاست83.البته بررسي تفصيلي عقايد مخالف و موافق پذيرش ايقاع به
. 78كاتوزيان-ناصر :حقوق مدني ايقاع ،نشر دادگستر ،چاپ دوم ،1377 ،ش.26
 . 79همان ،ش.27

 . 80همان ،ش.85

 . 81همان ،ش.70

 . 82از اين نظر در آثار تحقيقاتي ديگري هم استقبال شده است:
بيگدلي-سعيد :تعهدآور بودن اراده يكجانبه نسبت به خود ،فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق ،1383 ،ش ،24ص .73

 . 83از جمله به عنوان مثال اگر شركتي اعالم نمايد در صورت پيروزي بازيكنان تيم ملي فوتبال در مسابقات جام جهاني ،به هر يك از
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عنوان منبع تعهد از حوصله اين نوش��تار خارج اس��ت ،اما مطالعات صورتگرفته در مورد ايقاعاتي كه
صرفاً موجد تعهد براي انش��اكننده ميباش��د بيانگر اين مطلب است كه دالئل و نظريات حقوقداناني
كه با گشادهدستي بيشتري قلمرو آزادي تعهدات يكطرفه را ملحوظ داشتهاند به عنوان نظرياتي شاذ
و مهجور ش��ناخته نشدهاست .چنانكه حتي از سوي گروه اول به صراحت عنوان گرديدهاست كه «از
84
لحاظ نظري هيچ مانع مهمي وجود ندارد كه اراده شخص بتواند او را در برابر ديگران متعهد سازد».
ايرادات مطرح ش��ده به پذيرش آزادي تعهد يكطرفه ،هيچ كدام نتوانس��ته به رد بدون بازگش��ت اين
نظر منجر شود« .ابزارهاي تحقق اين انديشه كه شخص میتواند به اراده خويش پايبند شود يا حقوق
میتواند اراده او را س��بب ايجاد التزام س��ازد ،گونهگون است .ولي همه در اين هدف مشتركند كه در
روابط بازرگاني و داد و س��تد گاه بايد خارج از تراضي نيز تعهد ايجاد ش��ود و مرزهاي س��نتي در هم
85
بريزد».
ع��دهاي از موافقان آزادي ايقاع��ات اينگونه نظر خود را توجيه كردهاند كه ماده  196قانون مدني
كه مقرر میدارد« :كسي كه معامله ميكند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر آنكه
در موق��ع عقد خالف آن را تصريح نمايد يا بعد خالف آن ثابت ش��ود معذلك ممكن اس��ت در ضمن
معامله كه ش��خص براي خود ميكند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد ».قاعدهاي عام است كه
بر اس��اس آن ،اراده متعهد میتواند بدون نياز به قرارداد ،به س��ود اشخاص ديگري ايجاد حق كند و به
عالوه ميتوان از مواد  30و  132قانون مدني به منظور شناس��ايي ايقاع به عنوان منبع تعهد اس��تفاده
نمود با اين اس��تدالل كه مالك لزوم تعهد يكطرفي در اين موارد مصالح نوعي موجود در آنهاس��ت،
لذا به همين قياس در موارد مش��ابه نيز ميتوان تعهد يكطرفي الزم را پذيرفت86و اين ايراد كه تأثير
اراده يكطرفه به استقالل اراده منتفع از ايقاع صدمه ميزند پذيرفته نيست چراكه استقالل اراده براي
87
استفاده صاحبان اراده است و چون به او نفع رسد ،مخدوش شمردن استقالل اراده نادرست است.
در فقه شيعه و عامه نيز نظراتي از سوي بزرگان فقها اگرچه به صورت پراكنده در پذيرش ايجاد
تعهد به صرف اراده يك ش��خص مالحظه میش��ود88.بنابه تقريرات يكي از اس��تادان «:در فقه مكتبي
وجود دارد كه اصل حاكميت اراده را حتي در خارج قلمرو عقود بانام و بينام ،يعني به صورت ايقاعات
هم پذيرفتهاند آن هم در اعصار بسيار دور كه هنوز در اروپا بحث تعهدات يكطرفي مطرح نبودهاست
آنها يك خودرو خواهد داد و يا اگر مؤسسهاي آموزشي به طور يكجانبه اعالم نمايد نصف پول پرداختي اعضاي خود را در صورت عدم
قبولي در كنكور مسترد خواهد كرد ،آيا اين موارد حق قابل دفاعي را براي مخاطب ايجاد خواهد كرد؟ به نقل از:
همان ،ص .54
 . 84حقوق مدني ايقاع ،پيشين ،ش.70

 . 85حقوق مدني نظريه عمومي تعهدات ،پيشين ،ص .107

 . 86جعفري لنگرودي-محمدجعفر :تأثير اراده در حقوق مدني ،1340 ،ش.400

 . 87جعفري لنگرودي-محمدجعفر:مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،گنج دانش،چاپ اول ،1378 ،ش.2893
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 . 88چنانكه فقيه بزرگ ش��يعه آيتاهلل س��يدمحمدكاظم يزدي در بحث وصيت بيان میدارد هيچ مانعي وجود تدارد كه شخص بتواند
به اراده خود ،چيزي را به ديگري تمليك يا تعهدي ايجاد نمايد .مرحوم ناييني نيز بر همين مطلب تأكيد نموده و اضافه كردهاند تعهد
يكطرفه مجاني است و چون تعهدات بالعوض نظير عقود مجاني اند ،بايد آنها را جائز دانست .در فقه اهل سنت نيز از ديدگاه مالكيها
تعهد به صرف اراده يك نفر ايجاد میش��ود .همچنين ابنش��برمه صاحب يكي از مذاهب بائده معتقد اس��ت وعده مجرد الزامآور و واعد
مجبور به انجام وعده خود است .به نقل از:
بيگدلي-سعيد :تعهدآور بودن اراده يكجانبه نسبت به خود ،فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق ،1383 ،ش ،24ص.57

و اساس��اً بحث تعهدات يكطرفي از حقوق اس�لام به آن ديار س��فر كردهاست89».عدهاي نيز بهمنظور
همگامي با نيازهاي جامعه و پاسخگويي علمي بدان ،اينگونه استدالل نمودهاند كه مبناي ايجاد تعهد،
حاكميت اراده فرد است نه اراده قانونگذار و با وجود وفور قواعد آمره كنوني ،اين مسألهاي خدشهناپذير
است .بنابراين هرجا كه آزادي اراده با مانعي برخورد نكرده و با نظم عمومي و يا منع صريح قانوني (كه
اصل بر عدم آنهاس��ت) مغايرت ندارد بايد قائل بدان باش��يم .بنابراين سكوت قانونگذار در مورد تعهد
يكطرفه به عنوان منبع تعهد ،نمیتواند به معني عدم پذيرش آن باشد و بالعكس بيانگر بالمانع بودن
آن اس��ت90.عالوه بر آن ،اين تنها قانون نيس��ت كه به عنوان منبع حقوق مورد شناس��ايي قرار گرفته،
بلكه عرف ،رويه قضايي و دكترين هم جزء منابع حقوق بوده و در بحث ايقاع به عنوان منبع تعهد بايد
در نظر گرفتهش��ود91.مهمتر از همه اينكه اقتضائات و نيازهاي پيوس��ته در حال تحول جامعه را نبايد
از نظر دور داش��ت .بيگمان ،قراردادها نيز بدين جهت مورد پذيرش نظامهاي حقوقي واقع ش��دهاند
ك��ه نق��ش ابزارهاي مفيد و بلكه ضروري در زندگي جمعي را بر عهده داش��تهاند92بنابراين اگر عرف و
روي��ه قضايي به عنوان منابع حقوق ،حداقل در مواردي نياز به شناس��ايي اعتبار تعهدات يك طرفه را
محرز بداند دليلي براي عدم پذيرش آن وجود نخواهد داشت .اين نگرش به راحتي میتواند خالءهاي
عميق ناش��ي از عدم پذيرش ايقاع به عنوان منبع تعهد را پوش��ش دهد و به عالوه از نتايج نامطلوب
پذيرش بيقيد و ش��رط آن هم دوري بگزيند .همهي ما به اين مس��أله اعتقاد داريم كه حقوق و نظام
حقوقي بايد همگام با ضروريات جامعه حركت كند نه اين كه از جامعه انتظار توقف در پويايي و تحول
پذيري در جهت هماهنگي با نظام حقوقي را داش��ته باشيم كه البته غيرممكن است .مقاومت در برابر
پذيرش واقعيات حقوقي جامعه به نفع ديدگاههاي س��نتي گذشته ،به استدالالت و نظريه پردازيهاي
غيرقابلقبولتري منجر میشود كه به پيچيدگي و بغرنج شدن مسأله ميافزايد و البته به دور از تدبير
اس��ت؛ به عنوان مثال در صورتي كه ذينفع يك اعتبار اس��نادي كه اسناد مطابق خود را به گشاينده
تسليم نموده ،اقدام به طرح دعوي به خواسته الزام بانك به ايفاي تعهد خود به موجب اعتبار اسنادي
بنمايد ،دادگاه بايد چه موضعي اتخاذ كند؟ بنابر ديدگاه سنتتي دادگاه بيشتر از دو راه نخواهد داشت:
يا بايد با تندردادن به تمام انتقادات وارده ،براي اعتبار اس��نادي ماهيت قراردادي قائل ش��ود و يا اين
كه اساس��اً تعهد بانك را بالاعتبار دانسته و ذينفع را محكوم به بيحقي نمايد!! گذشته از امكان تكيه
بر عرف و رس��وم به مثابه يكي از منابع حقوق به منظور پذيرش اعتبار اس��نادي به عنوان تعهد يك
طرف��ه ،برخالف دي��دگاه موجود كه ديوار بلند و غيرقابلنفوذي به دور ايقاعات بنا كردهاس��ت به نظر
نميرس��د كه قانونگذار به چنين ديدگاه مضيقي قائل بودهباش��د .ماده  108و به خصوص ماده 120
93
قانون مدني كه در قس��مت پاياني آن به نفع طرف مقابل به صورت يكطرفه ايجاد حق شدهاس��ت
و بعض از اس��اتيد آن را نمونه هايي از ايقاع دانس��تهاند 94میتواند مفهم همين امر باش��د .بدون شك
 . 89جعفري لنگرودي -محمدجعفر :دوره حقوق مدني حقوق تعهدات ،مؤسس��ه انتش��ارات و چاپ دانش��گاه تهران ،1369 ،جلد اول،
ص.123

 . 90طاهري-مجتبي« :الزام آور بودن تعهد يكطرفه نسبت به خود» ،ماهنامه كانون ،1386 ،ش  ، 74ص.97

 . 91همان ،ص.92

 . 92حقوق مدني ايقاع ،پيشين ،ش.64

 . 93كاتوزيان-ناصر :حقوق مدني اموال و مالكيت ،نشر دادگستر،چاپ چهارم ،1380 ،ش.127
 . 94حقوق مدني ايقاع ،پيشين ،ش.26
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قانونگذار در اين مواد به مواردي مثلگونه از تعهدات يكطرفه مرس��وم اش��اره داشته و آنها را معتبر
دانستهاست و نميتوان گفت كه حكم مواد  108و  120آن قانون مقيد به شرايط خاص مقرر در همان
مواد ميباشد .در حقوق كشورهاي ديگر نيز به انحاء مختلف تالش شده است كه توجيهاتي حقوقي به
منظور پذيرش تعهدات يك طرفه مورد نياز جامعه ارائه ش��ود .مث ً
ال در اياالت متحده كه نظام حقوقي
كامنال در آن حاكم است بر مبناي «عدالت» ،نفع مشروعي كه براي فرد از تعهد يكطرفهي ديگري
حاصل شدهاست ،مورد حمايت و شناسايي قرار گرفتهاست 95و در انگليس نيز وضعيت سابق دگرگون
ش��ده و هرجا كه عدالت يا نظم عمومي مقتضي بداند ،تعهد يك طرفه به دليل اعتماد مش��روعي كه
ايجاد مينمايد معتبر دانس��ته شدهاس��ت96.در فرانس��ه نيز در حال حاضر ،حقوقدانان در مواردي كه
مصالح اقتصادي و اجتماعي ايجاب مينمايد و قرارداد پاسخگوي آن نيست كم و بيش پذيرفتهاند كه
97
ايقاع میتواند به عنوان راه حل ارائهگردد.
نتيجه
ماهيت حقوقي اعتبار اسنادي به مفهوم خاص كه همان التزام گشاينده در برابر ذينفع ميباشد،
توس��ط حقوقدانان از ديدگاههاي مختلف مورد بحث و بررس��ي واقع شده و نظريات عديدهاي در اين
رابطه ارائه گرديدهاس��ت .عليرغم اينكه اعتبار اس��نادي به بسياري از نهادهاي حقوقي شباهتهايي
دارد اما هيچيك همچون جامهاي آراس��ته بر قامت آن نقش نبس��ته و بر هر تعبير و تلقياي ،انتقادي
وارد اس��ت .به نظر ميرسد علت آن اس��ت كه همواره ماهيت حقوقي اعتبار اسنادي در صور مختلف
عقود و قراردادها جس��تجو شدهاس��ت و بنابر آنچه در اذهان حقوقدانان از آموزههاي تئوريك نقش
بس��ته ،در بحث از ماهيت يك عمل حقوقي ،الزم اس��ت پشت خط قرمز تعهدات يكطرفه توقف نمود.
در حالي كه التزام گشاينده در برابر ذينفع كه به عنوان تعهدي مستقل ،هسته اصلي اعتبار اسنادي
را تش��كيل ميدهد از جنبههاي مختلف تابع قواعد عمومي قراردادها نيس��ت .از جمله اينكه قبول و
رد ذينفع هيچ تأثير و دخالتي بر تعهد گش��اينده نخواهد داشت و ذينفع در برابر گشاينده تعهدي را
بر دوش نخواهد كش��يد .بنابراين با پذيرش اينكه اعتبار اس��نادي در قلمرو اعمال حقوقي قرار گرفته
و در عي��ن حال از جنس قراردادها نيس��ت ،باي��د پذيرفت كه التزام گش��اينده در برابر ذينفع كام ً
ال
صورت يكطرفه داشته و خواه ناخواه همين تعهد يكطرفه برخالف عقيده احتمالي ما به محدود بودن
قلمرو ايقاعات به موارد تصريح شده در قانون ،به عنوان رايجترين و امنترين روش پرداخت در سطح
تجارت بينالملل ش��ناخته شدهاس��ت .به اين دليل كه آنجا كه قواعد و آموزههاي حقوقي توان ياري
در رفع نيازها را نداشته باشد ،نيازها به ياري تكامل و پويايي حقوق به منظور انجام بهتر رسالت خود
ميش��تابند .اكنون ديگر تحوالت در روابط حقوقي اش��خاص به آن درجه رسيدهاست كه عقيده غالب
ع��دم حاكمي��ت اراده در ايقاعات را در جايگاه ماليمتر و انعطافپذيرت��ري قرار دهد تا توجيه حقوقي
بسياري از تعامالت در مراجع قضايي و غيرقضايي حل و فصل اختالف ،صورت مأنوستر و روانتري به
خود گيرد .بنابراين نويسنده بر اين عقيده است كه اقتضائات امروز ،با پررنگتر نمودن عقيده ديرينهي
اصل حاكميت اراده در ايقاعات كه پيش از اين به حاشيه رانده شدهبود ،سنخيت بيشتري دارد.
 . 95حقوق مدني نظريه عمومي تعهدات ،پيشين ،ص .108
 . 96همان ،ش.180
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 . 97حقوق مدني ايقاع ،پيشين ،ص .145

رابطه ضمانت خواه و بانک ضامن در ضمانت
نامههای بانکی
رسول امیرپور

1

چکیده
هر چند امروزه انجام معامالت آس��انتر ش��ده اما از دغدغ��ه و نگرانیهای طرفین
معامله  ،نس��بت به انجام به موقع تعهدات از س��وی طرف مقابل  ،کاسته نشده است.
ضمانت نامه بانکی س��ندی است که به منظور اطمینان دادن به طرف نگران یا همان
«ذی نفع» از س��وی ش��خص مطمئنی به نام «بانک ضامن» صادر میشود تا چنانچه
ش��رایط مقرر در این سند تجاری محقق شده باشد ذی نفع بتواند ،با وصول وجه آن،
ض��رر و زی��ان وارد بر خود را جب��ران نماید .در این میان« ،ضمان��ت خواه» یا همان
ش��خصی که ضمانت نامه بانکی به هزینه و مسئولیت نهائی وی صادر میشود ،بیم از
آن دارد ک��ه اهمال بانک ضامن در جریان صدور ضمانت نامه و یا قصور وی به هنگام
وص��ول وجه آن از س��وی ذی نف��ع ،به ناحق به رابطه وی ب��ا ذی نفع صدمه زده و یا
بیهوده مسئولیتی برای او بوجود آورد .شناخت حدود مسئولیت بانک ضامن در جریان
صدور ضمانت نامه و همچنین اجرای آن مس��تلزم شناخت فرایند شکل گیری رابطه
حقوقی میان ضمانت خواه و بانک ضامن و در نهایت قبول تعهد به صدور ضمانت نامه
از سوی این بانک است .در این جستار ،ضمن نمایاندن مراحل شکل گیری این رابطه
 ،س��عی شده است تا ماهیت حقوقی رابطه بانک ضامن و ضمانت خواه  ،اثر حقوقی و
اوصاف این رابطه شناسانده شود.
کلی�د واژه :ضمان��ت نامه بانکی – ضمانت خواه -بان��ک ضامن -ذی نفع -اعتبار
اسنادی ضمانتی  -صدور ضمانت نامه بانکی
 - 1کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل – وکیل پایه یک دادگستری R_amirpour@yahoo.com
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طرح موضوع

ب��ا آنکه ضمانت نامه ،به دلیل وصف اس��تقاللی آن ،صرفاً مبین رابطه حقوقی میان بانک ضامن و
ذی نفع اس��ت ولی این رابطه مستقیم و مس��تقل ،یکی از سه رابطهای است که در کل ،روابط اطراف
ضمانت نامه را تشکیل میدهد .رابطه اول که «رابطه پایه» هم خوانده میشود 2،رابطه میان «ضمانت
خواه» و «ذی نفع» اس��ت .ضمانت نامه برای تضمین تعهدات ناش��ی از این رابطه یا قس��متی از آن
صادر میشود .در اصل ،تمامی تعهدات حقوقی از طریق صدور ضمانت نامه بانکی قابل تضمین است؛
موارد اس��تثنائی بس��یار اندک بوده ،به گونهای که حتی انجام تعهدات قائم به شخص را نیز میتوان از
طری��ق صدور ضمانت نامه تضمین نمود .ضمانت نامه بانکی انجام اصل تعهد را تضمین نمیکند بلکه
بانک ضامن به ذی نفع اطمینان میدهد که در صورت عدم انجام تعهد از س��وی متعهد ،معادل تعهد
انجام نش��ده ،وجه نقد به وی پرداخت نماید .در رابطه دوم  ،ضمانت خواه برای صدور ضمانت نامه به
بانک مراجعه و تضمین مورد درخواس��ت بانک جهت صدور ضمانت نامه را در اختیار بانک میگذارد.
این تضمین ش��امل امالک  ،اموال  ،س��هام و هرنوع دارائی میباشد که با اخذ آن ،در صورت پرداخت
مبلغ ضمانت نامه ،امکان بازپرداخت مبلغ ضمانت نامه از س��وی ضمانت خواه تضمین میگردد  .این
رابطه را از این جهت که مهمترین قس��مت آن سپردن وثیقه و تضمین از سوی ضمانت خواه به بانک
ضامن است در اصطالح « قرارداد صدور ضمانت نامه» یا «قرارداد وثیقه گذاری» مینامند ولی متعاقباً
خواهی��م دید که رابطه بانک و ضمانت خواه محدود به قرارداد وثیقه گذاری نمیگردد؛ در این رابطه،
ضمانت خواه به عنوان مشتری (آمر یا موکل) به بانک مراجعه و بانک نیز در صورت قبول درخواست
مش��تری ،مکلف اس��ت در هنگام صدور ضمانت نامه بانکی و هر اصالح یا تغییری که ش��رایط آن در
ضمانت نامه یا مقررات حاکم بر ضمانت نامه مقرر نشده باشد به دستورات وی عمل نموده و درصورتی
که دستور صریحی از سوی مشتری صادر نشده باشد  ،مطابق ماده  667قانون مدنی ،در هنگام عمل
مصلحت مش��تری را رعایت نماید .رابطه س��وم ،رابطه رابطه میان بانک ضامن و ذی نفع اس��ت که در
قالب ضمانت نامه بانکی متبلور میشود.
سه رابطه موصوف  ،در عین داشتن تاثیر اقتصادی ،از لحاظ حقوقی مستقل از هم محسوب شده،
اعتبار یا بی اعتباری یکی بر دیگری اثر نمیگذارد  .با این حال ،از آنجا که مراد از ضمانت نامه ،تعهد
بانک به پرداخت مبلغی معین در برابر ذی نفع یا همان رابطه س��وم اس��ت ،از میان س��ه رابطه فوق
االشعار ،فقط همین رابطه است که مرکز و موضوع مطالعات حقوقی قرار گرفته و همین رابطه است که
عمده مواد مقررات متحدالش��کل ضمانت نامههای عندالمطالبه 3اتاق بازرگانی بین المللی و همچنین
مق��ررات بین المللی تضمین نامه های 4همین اتاق و نیز کنوانس��یون س��ازمان ملل راجع به ضمانت
 - 2گاهی رابطه پایه «قرارداد پایه» هم خوانده میشود ولی ،در خصوص ضمانت نامههای شرکت در مزایده یا مناقصه به جای استفاده
از «قراردادپایه» یا « تعهد پایه» صرفاً از عنوان «رابطه پایه» استفاده میشود تا از مناقشات ناظر بر ماهیت حقوقی این تعهدات دوری
گردد .

 - 3براي مطالعه مقررات متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه ( )URDGنسخه  458ر.ک  :مقررات متحدالشکل ضمانت نامههاي
عند المطالبه ،ترجمه :فريده تذهيبي ،تهران ،انتشارات كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي ،1381 ،و همچنین براي مطالعه مقررات
متحدالش��کل ضمانت نامههای عندالمطالبه ( )URDGنس��خه  758ر.ک  :مقررات متحدالشکل ضمانت نامههاي عند المطالبه ،ترجمه:
فريده تذهيبي ،تهران  ،انتشارات جنگل،1389 ،

74

 - 4براي مطالعه مقررات بين المللي تضمين نامه ها( )ISP98ر.ک  :مقررات بين الملي تضمين نامه ها ،ترجمه پرويز عباسيان ،تهران،

نامههای بانکی و اعتبارات اس��نادی ضمانتی را به خود اختصاص داده است .در این رابطه ،بانک پیش
از صدور ضمانت نامه ،در برابر ذی نفع تعهدی نداش��ته و بعد از صدور ضمانت نامه بانکی نیز مطابق
ماده  12مقررات متحدالش��کل ضمانت نامههای عندالمطالبه ...« :فقط ،اوالً طبق شرایط ضمانت نامه،
ثانیاً  ...تا میزان مبلغ ضمانت نامه متعهد است».
در مطالع��ات حقوق��ی ،رابطه پایه نه در حقوق ضمانت نامههای بانکی بلکه در کتابهای مس��تقلی
مطالعه میگردد؛ بدین صورت که اگر این رابطه ،خرید و فروش باشد در عقود معین و تحت عنوان بیع
مطالعه میگردد و اگر این رابطه تعهد ترخیص کار در برابر گمرک باشد در حقوق گمرکی و قس علی
هذا .بنابراین در حقوق ضمانت نامههای بانکی ،ضرورتی به مطالعه رابطه پایه وجود نداش��ته و فقط تا
آنجا که به حقوق ضمانت نامههای بانکی مربوط میشود اشاره مختصر به این رابطه کفایت مینماید.
در این میان  ،آنچه در مطالعات حقوقی کمتر مورد توجه واقع ش��ده رابطه میان ضمانت خواه و بانک
ضامن اس��ت.آیا صدور ضمانت نامه بانکی حق بانک اس��ت یا اینکه بانک در صورت درخواست ضمانت
خواه و ارائه وثایق الزم مکلف به صدور ضمانت نامه میباش��د؟ آیا بانک باید دس��تورات ضمانت خواه
را عین��اً اج��را کند و یا اینکه میتواند تغییراتی را در آن اعمال نماید؟ اگر بانک با وجود قرارداد صدور
ضمان��ت ،ضمان��ت نامه مورد نظر ذی نفع را صادر ننماید تکلیف چیس��ت؟ اگر اختالفی میان بانک و
ضمانت خواه بروز کند و راه حل آن را نتوان در قرارداد صدور ضمانت نامه یافت در این صورت رابطه
میان این دو را چگونه باید توصیف نمود ؟ آیا بانک با صدور ضمانت نامه  ،عالوه بر ذی نفع در مقابل
ضمانت خواه نیز تکلیفی بر عهده میگیرد یا نه و اگر پاسخ مثبت است محدوده این تکلیف را چگونه
باید مش��خص نمود؟ این س��واالت و چندین سوال دیگر  ،بررس��ی رابطه میان بانک و ضمانت خواه را
ضروی مینماید.
رابطه میان ضمانت خواه و بانک ،رابطهای است که دارای سه بعد اصلی میباشد :نخست ،دستوری
از طرف ضمانت خواه خطاب به بانک داده میش��ود تا بانک ضمانت نامهای را مطابق مفاد و ش��رایطی
که در متن دس��تور آمده اس��ت به نفع ذی نفع صادر نماید؛ دوم ،در صورتی که بانک دستور صادره را
قبول کند ،بانک مکلف به صدور ضمانت نامه و پرداخت وجه آن مطابق مفاد و ش��رایط ضمانت نامه
میگردد؛ و نهایت آنکه ،در صورتی که بانک ،مطابق مفاد و شرایط ضمانت نامه  ،وجه ضمانت نامه را
به ذی نفع پرداخت نماید در این صورت مستحق دریافت وجه پرداخت شده از ضمانت خواه میباشد.
دو بعد اول این رابطه  ،تراضی طرفین را تشکیل میدهد و بعد سوم اثر این رابطه است .تراضی بانک
ضامن و ضمانت خواه در قالب قرارداد صدور ضمانت نامه متجلی میشود .از این رو ،در مطالعه رابطه
میان بانک و ضمانت خواه ،محور مطالعه در اصل بایس��تی قرارداد صدور ضمانت نامه یا همان قرارداد
وثیقه گذاری باش��د ،چون این قرارداد اس��ت که بانک را مکلف به صدور ضمانت نامه به نفع ذی نفع
مینماید ولی اگر در نظر بگیریم که قرارداد صدور ضمانت نامه  ،فرم از پیش نوشته شدهای است که
به تنهائی نمیتواند جوابگوئی تمامی اختالفات محتمل میان طرفین باش��د بنابراین برای توصیف این
رابط��ه ،اعمال مقررات قانون حاکم در صورت بروز اختالف ضروری خواهد بود .از طرف دیگر  ،از آنجا
که پس از گرفتن تضامین و وثیقههای الزم از ضمانت خواه  ،بانک مکلف به صدور ضمانت نامه بانکی
انتشارات كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي،1378 ،
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به نفع طلبکار بوده ،از این رو ،در تعیین حدود مسئولیت بانک در چرخه صدور ضمانت نامه ،عالوه بر
تعهدات ناش��ی از قرارداد صدور ضمانت نامه ،مواردی را نیز باید مطالعه نمود که مربوط به دس��تورات
ص��ادره از س��وی ضمانت خواه میگردد  .زیرا با اینکه ،در ق��رارداد صدور ضمانت نامه ،بانک مکلف به
صدور ضمانت نامه به نفع شخص یا اشخاص معرفی شده از سوی ضمانت خواه میگردد ولی محتوای
ضمانت نامه موضوعی اس��ت که در اصل بعد از امضاء قرارداد صدور ضمانت نامه و با توجه به دس��تور
ضمانت خواه تنظیم و آماده میگردد .در دوره اعتبار ضمانت نامه بانکی نیز ،رابطه میان ضمانت خواه
و بان��ک ضامن قطع نمیگردد .در این دوره ،عالوه بر تکالیفی که بانک در برابر ضمانت خواه دارد ،هر
گونه اصالح یا تغییری در ضمانت نامه بانکی نیز بر میزان مس��ئولیت بانک تاثیرگذار خواهد بود  .در
نهایت پایان رابطه طرفین را نیز بایستی مطالعه نمود.

مبحث اول
تراضی طرفین
ضمانت خواه مش��تری بانک اس��ت و صدور ضمانت نامه بانکی یکی از خدماتی اس��ت که بانکها
برای مشتریان خود انجام میدهند .مشتری بر اساس قول و قراری که با طرف رابطه خود داشته است
به بانک خود مراجعه و از آن بانک میخواهد تا ضمانت نامهای را مطابق با خواس��ته طرف رابطه وی
تنظی��م و ارائه نماید .هر چند صدور ضمانت نامه بانکی جزء خدماتی اس��ت که بانکها به خاطر ارائه
آن خدمات تاس��یس و اداره میش��وند و در اصل آماده ارائه این خدمات به مش��تریان خود میباشند
ولی با این حال ،بانکها نیز برای ارائه خدمات خود اصول و مقرراتی دارند که رعایت آنها برای شعب
بانکها و کارکنان آنها ضروری است .این مقررات بر حسب مرجع وضع آنها به سه نوع مقررات تقسیم
میشوند  :مصوبات نهاد قانونگذاری (مجلس یا مجلسین) ،مقررات بانک مرکزی یا نهاد مشابه آن و در
نهایت مقررات بانک صادرکننده ضمانت نامه .در خصوص ضمانت نامه بانکی ،آنچه که در مقررات سه
نهاد فوق بیشترین اهمیت و جایگاه را دارد ضرورت اخذ وثایق کافی از ضمانت خواه میباشد .از آنجا
که با صدور ضمانت نامه ،تعهدی بالقوه برای بانک ایجاد میش��ود بنابراین بانک بایستی قبل از صدور
ضمانت نامه بانکی ،پوشش الزم را از ضمانت خواه دریافت نماید تا چنانچه وجه ضمانت نامه از سوی
ذی نف��ع مطالب��ه و بانک از محل وجوهات خود مجبور به پرداخت آن گردد  ،بتواند از محل پوش��ش
5
ماخوذه ضرر و زیان خود را جبران نماید.
در صورت��ی که طرفی��ن  ،یعنی بانک و ضمانت خواه  ،در خصوص متن ضمانت نامه بانکی ،میزان
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 - 5با وجود این  ،در برخی مقاطع ،دولت به جای س��خت گیری در اخذ وثایق ،مقرراتی را به منظور تس��هیل دریافت ضمانت نامه از
سوی تولید کنندگان یا صادرکنندگان و همچنین برخی اقشار جامعه وضع مینماید .به عنوان مثال ،تبصره  2ماده « 3آئین نامه صدور
ضمانت نامه و ظهرنویس��ی از طرف بانکها» موضوع بخش��نامه ش��ماره  90/288800مورخ  1390/12/1بانک مرکزی ،مقرر میدارد:
«بانکها میتوانند از اخذ وثیقه نقدی مذکور در ماده  3بابت ضمانت نامههای صادره منحصرا ً برای امور کشاورزی ،احداث ،تکمیل و یا
تعمیر واحدهای مس��کونی خودداری کنند»....؛ تبصره  3همین ماده نیز معافیت از س��پردن وثیقه نقدی معادل ده درصد حداکثر مبلغ
ضمانت نامه را به « ضمانت نامههای مربوط به کارخانههای تولیدی بابت خرید مواد اولیه از خارج یا هزینههای ارزی اجرای طرحهای
تاسیس یا توسعه کارخانه هائی که مورد تائید و توصیه وزارت خانههای مربوط باشد و وامهای خارجی برای منظورهای فوق در صورت
موافقت بانک مرکزی »...نیز تسری داده است.

وثای��ق نق��دی و غیر نق��دی و همچنین کارمزد ص��دور ضمانت نامه به توافق برس��ند و ضمانت خواه
بتوان��د وثیقههای درخواس��تی بانک را تهیه و تقدیم بانک نماید در این ص��ورت بانک اقدام به صدور
ضمانت نامه بانکی مینماید  .بنابراین ش��رط تراضی طرفین برای صدور ضمانت نامه بانکی به غیر از
نی��از ضمانت خواه به ضمانت نامه و مراجعه و درخواس��ت وی از بانک ،تودیع س��پرده نقدی و وثایق
درخواس��تی و همچنین پرداخت کارمزد  ،قبول پیش��نهاد ضمانت خواه از سوی بانک میباشد که این
شرایط به ترتیب مطالعه میشود:

گفتار اول – درخواست صدور
بند اول  -نیاز ضمانت خواه به ضمانت نامه بانکی
ضمانت نامه بانکی نیاز تجارت امروز بوده و مواردی که در آنها احتیاج به ارائه ضمانت نامه بانکی
است هر روز بیشتر میشود .اگر چک در تجارت داخلی و اعتبار اسنادی در تجارت بین المللی ،وسیله
مناسب پرداخت محسوب میشوند  ،ضمانت نامه بانکی در هر دو حوزه ابزار مناسب و مطمئن تضمین
اس��ت .تعهداتی که ضمانت نامه برای تضمین آنها صادر میش��ود ،هم تعهدات پولی را شامل میشود
و از این رو ،در هر حوزهای که پرداخت آنی وجه معامله ضرورت ندارد  ،بوسیله ضمانت نامه میتوان
پرداخ��ت ب��ه موقع وجه توافقی را تضمین نمود و هم تعهدات غی��ر پولی را در بر میگیرد .در تجارت
کاال و از طریق ضمانت نامه بانکی میتوان انجام کلیه تعهدات مربوط به تحویل به موقع کاالی سالم،
کیفی��ت و کمیت و حتی مبدا تولید آن را تضمین نمود  .در تجارت خدمات نیز ضمانت نامه وس��یله
مناسبی برای انجام به موقع تعهدات مربوط به مهندسی کلی و تفصیلی و همچنین انتقال تکنولوژی
است .امروزه ضمانت نامههای بانکی نه تنها در تمامی شاخههای تجارت منجمله تجارت کاال ،خدمات
 ،مالکیت فکری ،انتقال تکنولوژی و قراردادهای ترکیبی آنها کاربرد دارد بلکه این سند در حوزه هائی
نیز به کار میرود که در آنها هدف از صدور ضمانت نامه بانکی تضمین انجام درست و به موقع تعهدات
مربوط به تجارت نیس��ت بلکه تضمین تعهدی در مقابل مراجع و نهادهای دولتی و آنهم در حوزههای
حاکمیتی اس��ت به عن��وان مثال ،در حال حاضر ،برای جبران خس��ران احتمالی به هنگام صدور قرار
تامین خواس��ته و صدور دستور موقت ،یکی از بهترین و به صرفه ترین روشها  ،تهیه و تسلیم ضمانت
نامه بانکی اس��ت .دلیل این امر ،اقتصادی بودن آن به نس��بت تودیع وجه نقد میباشد .اگر در دعوائی
خواهان مکلف به تودیع خسارت احتمالی به مبلغ یک میلیارد تومان در صندوق دادگستری و یا ارائه
ضمان��ت نامهای معادل آن گردد ،در این صورت تهیه و ارائه ضمانت نامه بانکی بس��یار به صرفه تر از
تودی��ع وجه نقدی خواهد بود .ضمانت خواه در بدترین حالت و در موقعی که بانک ضامن برای صدور
ضمانت نامه قضائی تنها با تودیع کل مبلغ ضمانت نامه حاضر به صدور ضمانت نامه میگردد ،میتواند
مبلغ معادل ضمانت نامه را در حس��اب سپرده س��رمایه گذاری مدت دار خود نزد بانک واریز نموده و
ضمن دریافت س��ود آن ضمانت نامهای معادل آن از بانک دریافت و تس��لیم مقام قضائی نماید بانک
ضامن نیز عالوه بر دریافت کارمزد صدور ضمانت نامه بانکی  ،که رقمی بس��یار پائین تر از س��ود وجوه
س��پرده شده اس��ت  ،وجوه تودیعی ضمانت خواه در حساب س��پرده را تا زمان تعیین تکلیف ضمانت
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نامه ،یعنی آزادسازی یا ضبط آن ،مسدود مینماید 6 .ضمانت نامه درخواستی از سوی مقامات گمرکی
جهت اجازه ترخیص کاالی وارداتی نیز در این سنخ از ضمانت نامهها جای میگیرد.
ذی نفع و ضمانت خواه ممکن اس��ت روابط حقوقی گوناگونی با هم داشته باشند ،به عنوان مثال،
ممکن اس��ت که ضمانت خواه فروشنده کاال  ،مس��تاجر ملک  ،انتقال دهنده تکنولوژی یا ارائه کننده
خدمات فنی باش��د؛ یعنی فروش��ندهای است که جنس خود را به نس��یه فروخته و برای وصول مبلغ
آن از ضمان��ت خ��واه  ،ضمانت نامه مطالبه میکند  .ولی از منظر حقوق ضمانت نامههای بانکی نوع و
ماهیت حقوقی رابطه میان ضمانت خواه و ذی نفع اهمیتی ندارد و کافیست که تعهد به نفع ذی نفع
شکل گرفته و یا در شرف شکل گیری باشد و ذی نفع تضمین انجام تعهد مزبور را از ضمانت خواه و
در قالب ضمانت نامه بانکی مطالبه نماید  .در رابطه میان متعهد و طلبکار  ،ارائه ضمانت نامه یکی از
تعهدات متعهد است به این صورت که طرفین توافق نمودهاند که در صورت انجام نشدن تعهد یا انجام
ناقص آن ،پرداخت وجه نقدی معادل تعهدات انجام نشده را شخص ثالثی به نام ضامن تضمین نماید.
مدیون و طلبکار حتی ممکن اس��ت که در یک قرارداد تعهدهای مختلفی در برابر هم بر عهده بگیرند
تعیین اینکه ضمانت نامه برای تضمین کدام تعهد صادر شده است نیز ضروری میباشد.
بند دوم – مراجعه به بانک ضامن
اینک��ه ضمانت خواه ،جهت تهیه ضمانت نامه و تس��لیم آن به ط��رف رابطه خود ،به کدام بانک یا
موسس��ه مالی و اعتباری میتواند مراجعه نماید بستگی به توافقات او با طرف رابطه خود دارد ولی در
این خصوص نکات زیر به هنگام درخواست صدور ضمانت نامه بانکی بایستی مد نظر قرار گیرد:
 .1صالحی��ت ی��ا عدم صالحیت بانک یا هر ش��خص دیگری ب��رای صدور ضمانت نام��ه را اصوالً
مقررات داخلی هر کش��وری که ضمانت نامه در آن صادر میش��ود معین مینماید و این مقررات هم
 ،ج��زء مقررات مربوط به نظم عمومی اقتصادی اس��ت  .بنابراین اطراف ضمانت نامه بانکی نمیتوانند
برای ش��خصی که از لحاظ مقررات صالحیت صدور ضمانت نام��ه را ندارد ایجاد صالحیت نمایند  .به
عن��وان مث��ال در بند  15ماده  2قانون عملیات بانکی ب��دون ربا(بهره) مصوب  « 1362صدور ،تائید و
قبول ضمانت نامه ارزی و ریالی جهت مش��تریان» جزء وظایف نظام بانکی عنوان ش��ده و به موجب
قس��مت اخی��ر ماده  837الیح��ه تجارت مصوب  1390 /10 /6کمس��یون حقوق��ی و قضایی مجلس
ش��ورای اسالمی « ،تنها بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری مجاز به صدور چنین ضمانت نامه هائی
[منظور ضمانت نامه مس��تقل اس��ت] میباش��ند» .از این رو  ،در صورتی که طرفین رابطه پایه بدون
تعیین بانک خاصی ،صرفاً بر صدور ضمانت نامه بانکی در ایران توافق نموده باشند در این صورت و به
شرط حاکیمت قانون ایران  ،ضمانت خواه تنها از بانک یا موسسات مالی و اعتباری موضوع ماده فوق
میتواند ضمانت نامه تهیه و تس��لیم طرف رابطه خود نماید  .به اعتبار همین تفس��یر عرفی از رابطه
طرفین  ،تضمین یا ضمانت نامه ی که در ایران از س��وی صندوقهای بازنشستگی ،تامین اجتماعی و
یا سرمایه گذاری صادر میشود هر عنوانی هم که داشته باشند نمیتواند به عنوان ضمانت نامه مورد
78

 - 6در بند الف ماده « 2آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویس��ی از طرف بانکها» بر قبول « ...س��پرده س��رمایه گذاری مدت دار،
یا حس��ابهای پس انداز قرض الحس��نه نزد آن بانک یا حس��اب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها  ».....به مثابه
توثیق نقدی ،تصریح شده است.

نظر طرفین توصیف گردد  .در آمریکا ،قبل از اصالحات اخیر ،بانکها از صدور ضمانت نامه منع شده
بودند و به همین خاطر مشتریان بانکها دو راه حل داشتند یکی اینکه  ،به جای بانک ،ضمانت نامه را
از شرکتها و موسسات بیمهای دریافت کنند 7و دوم اینکه ،نوعی اعتبار اسنادی که نه برای پرداخت
بلکه برای تضمین انجام تعهد به کارگرفته میش��د از بانک دریافت دارند .در حال حاضر این مش��کل
در آمریکا رفع شده است.
 .2طرف رابطه ضمانت خواه ،ممکن است وی را مکلف نماید که ضمانت نامه را از بانک مشخصی
تهیه و تس��لیم نماید و یا اینکه ،بدون تعیین بانک مش��خص ،تنها مقرر نماید که ضمانت نامه از سوی
یکی از بانکهای مقیم در کشور معین صادر گردد  .در این موارد ،قدرت انتخاب ضمانت خواه محدود
بوده و مجبور به تهیه ضمانت نامه از س��وی بانکهای مزبور خواهد ش��د .در برخی موارد بدون تعیین
بانک مش��خص و یا محل اقامت آن ،تنها مقرر میش��ود که ضمانت نامه از س��وی بانکی معتبر صادر
گردد .هر چند در عمده کشورها ،بانکها و اعتبار آنها تحت نظارت بانک مرکزی بوده و در اصل ،صدور
مجوز برای آن به منزله تائید اعتبار بانک میباش��د ولی در برخی از کش��ورها و یا حداقل مناطق آزاد
آنها ،بانکهائی وجود دارند که اعتبار آنها محل تردید اس��ت ولی اینکه مراد از «بانک معتبر» چیست
در عمل مش��کل خاصی ایجاد نمینماید زیرا در اثناء مکاتبات و همچنین مذاکرات طرفین ،ذی نفع
میتواند مانع مراجعه ضمانت خواه به بانکی گردد که اعتبار آن برای وی محرز نیست و یا در صورتی
که در جریان مراجعه ضمانت خواه قرار نگرفته باشد بعد از صدور ضمانت نامه بانکی میتواند به دلیل
بی اعتباری بانک صادرکننده آن ،از پذیرش ضمانت نامه خودداری نماید.
 .3در برخی موارد  ،برای اجابت درخواس��ت ذی نف��ع نیاز به مداخله چندین بانک خواهد بود .به
عنوان مثال در صورتی که ذی نفع  ،صدور ضمانت نامه از س��وی یکی از بانکهای مقیم کش��ور محل
اقامت خود را مقرر دارد و ضمانت خواه موفق به تهیه ضمانت نامه از این بانکها نگردد در این صورت
چارهای جز توس��ل به ضمانت نامه غیر مستقیم نخواهد داشت .در ضمانت نامه غیر مستقیم ،ضمانت
خواه از بانک اول (بانک دستور دهنده) میخواهد تا از بانک دوم (بانک صادر کننده) درخواست نماید
تا مطابق مفاد و شروطی که توسط ضمانت خواه مشخص شده و از طریق بانک دستور دهنده ارسال
ش��ده ضمانت نامه (نخس��تین) به نفع ذی نفع صادر کند .بنابراین این بانک دوم اس��ت که به عنوان
ضامن تعهداتی به عهده میگیرد ولی به عنوان نماینده بانک دس��تور دهنده عمل نمینماید .ضمانت
نامه غیر مستقیم منجر به پیدایش دو رابطه جداگانه میان بانک و مشتری میگردد یکی میان ضمانت
خواه و بانک دستور دهنده و دیگری میان بانک دستور دهنده و بانک صادرکننده؛ زیرا در مورد اخیر،
بانک دس��تور دهنده به مثابه مش��تری بوده و کلیه روابط حاکم بر بانک و مش��تری بر روابط این دو
نی��ز حکوم��ت خواهد کرد  .از لحاظ ماهیت ،قرارداد دوم همانند قرارداد اول اس��ت .هماهنند ضمانت
نامههای مستقیم ،در ضمانت نامههای غیر مستقیم نیز ،بانک صادرکننده دوم ،تعهد به پرداخت وجه
ضمانت نامه به ذی نفع را ش��خصاً بر عهده میگیرد ولی این تعهد را به حس��اب و هزینه بانک دستور
 - 7در این صورت به جای  guaranteeاز عنوان  bondاس��تفاده مینمایند این اصطالح به ویژه در مورد ضمانت نامههای ش��رکت در
مناقصه و تحت عنوان  bid bondو ضمانت نامه انجام تعهد با عنوان  performance bondیا  surety bondبه کار گرفته میش��ود.
این ضمانت نامه به کارفرما تضمین میدهد که در صورت نقض تعهد از طرف شرکت سازنده پروژه ،پروژه به وسیله یک پیمانکار دیگر
اجرا خواهد شد یا کارفرما غرامت مالی دریافت خواهد نمود.
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دهنده انجام میدهد .تکلیف و تعهد بانک دس��تور دهنده نسبت به بازپرداخت هزینهها و جبران ضرر
و زیان بانک صادر کننده ممکن است در قالب صدور ضمانت نامه نامه متقابل انجام پذیرد.
هی��چ رابط��ه قراردادی میان بانک دس��تور دهنده و ذی نفع وجود ن��دارد و همچنین هیچ رابطه
ق��راردادی میان ضمانت خواه و بانک صادرکننده وجود ندارد .بانک دس��تور دهنده در مقابل ضمانت
خواه متعهد و مکلف به انتخاب بانک صادرکننده (خارجی) با دقت و مراقبت معقول میباش��د ولی با
این حال همانگونه که در بند الف ماده  14مقررات متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه (نسخه
 )458آمده اس��ت 8مسئولیت بانک ،ممکن است مستثناء شده یا محدود گردد ولی همین محدویت و
اس��تثناء نیز با رعایت ماده ماده  15همین مقررات خواهد بود 9.با این حال ،بانک صادرکننده ممکن
است که در مقابل ضمانت خواه متعهد به رعایت دقت و مراقبت 10گردد که عدم رعایت این امر موجب
11
مسئولیت مدنی (نه قراردادی) بانک صادرکننده خواهد بود.
بند سوم – درخواست (دستور) صدور ضمانت نامه و محتوای آن

در ایران اصوالً از اصطالح «دستور » صدور ضمانت نامه بانکی استفاده نمیشود و معموالً به جای
آن از کلمه «درخواست» یا «تقاضا» استفاده میگردد ولی اگر در نظر بگیریم که بانک بنا به هزینه و
مس��ئولیت ضمانت خواه عمل مینماید در اینصورت عنوان «دستور » برای فعل آمر هم نابجا نخواهد
بود .در مقررات متحدالش��کل ضمانت نامههای عندالمطالبه ،درخواس��ت عنوان عامی است که عالوه
بر استفاده از آن در مواردی مانند مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی  ،ابالغ ضمانت نامه یا اصالحیه آن،
تمدید دوره اعتبار ضمانت نامه و همچنین انتقال آن ،در هر جا هم که منظور ،مراجعه ضمانت خواه
به بانک و تقاضای صدور ضمانت نامه بدون اش��اره به محتوای این تقاضا باش��د از کلمه «درخواست»
اس��تفاده میگردد و به اعتبار همین زمینه اخیر اس��ت که در ماده  2آن قید شده که « درخواست به
معنای تقاضای صدور ضمانت نامه اس��ت ».و عنوان «دس��تور » نیز  ،در عین اینکه در بیش��تر موارد
مرادف با «درخواست» است به طور خاص در خصوص محتوای درخواست ضمانت خواه از بانک ضامن
بکار میرود.
بان��ک ضمانت را به دس��تور و هزینه ضمانت خواه صادر مینمای��د و در مقابل هزینهای که از وی
دریافت مینماید  ،مکلف اس��ت اعمال خود را با دس��تورات صادره تطبیق دهد  .ولی در عین حال،
الزم است که دستورات صادره نیز شفاف باشند تا بانک بتواند به این دستورات عمل نماید .در ماده 8
مقررات متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه ( نسخه  )758مقرر شده است  « :تمام دستوراتی
که برای صدور ضمانت نامه صادر میش��ود و نیز خود ضمانت نامه باید صریح و روش��ن بوده و از ذکر
جزئیات اضافی خودداری شود .درج نکات زیر در ضمانت نامه توصیه میشود .الف -درخواست کننده
 - 8الف ماده  URDG 14مقرر داشته است « الف -در صورتی که ضامنها و طرفهای دستور دهنده از خدمات دیگری برای اجرای
دستورات اصیل استفاده کنند ،این اقدام به حساب و با مسئولیت اصیل خواهد بود»

 - 9الف ماده  « : URDG 15ضامنها و طرفهای دس��تور دهنده از تعهدات و مس��ئولیتهای مندرج در مواد  11،12و  14فوق،در
صورتی که در اقدام با حسن نیت و دقت معقول قصوری کرده باشند ،بری نیست».
10 - Duty of care
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11 - Roeland Bertrams, Bank Guarantees in International Trade, 3rd ed., Kluwer Law International, The
Hague, The Netherlands , 2004, p.112

ب -ذی نفع پ -ضامن ت -شماره یا سایر اطالعاتی که رابطه پایه را مشخص کند .ث -شماره یا سایر
اطالعاتی که ضمانت نامه صادر شده یا در صورت ضمانت نامه متقابل ،ضمانت نامه متقابل را مشخص
کن��د .ج -مبل��غ یا حداکثر مبلغی که به موجب ضمانت نامه قابل پرداخت اس��ت و ارزی که پرداخت
بای��د به آن ارز صورت گیرد .چ-خاتمه اعتبار ضمانت نامه ح-ش��رایط مطالبه ضمانت نامه خ-تعیین
این نکته که آیا مطالبه وجه یا سایر مدارک باید به صورت کاغذی ارائه شود ،یا به صورت الکترونیکی.
د -زبانی که هر مدرکی که در ضمانت نامه مشخص شده ،باید به آن زبان باشد .ذ -طرفی که موظف
به پرداخت هزینهها است ».در خصوص این ماده نکات زیر قابل ذکر است:
 .1در ضمان��ت نامههایی با مبلغ کوچک  ،آنچه از بانک خواس��ته میش��ود صدور ضمانت نامه به
نفع ش��خص یا نهاد معین اس��ت حداکثر آنکه ممکن است در این درخواست ،عندالمطالبه و غیر قابل
برگش��ت بودن آن قید شده و یا ش��فاهاً مطرح گردد .این ضمانت نامه در قالب فرمهای از پیش تهیه
ش��ده بانک تنظیم و تس��لیم ضمانت خواه میگردد .ولی در ضمانت نامههای با رقم باال و همچین در
ضمانت نامه هائی که از س��وی کارفرمایان و خریداران دولتی و عمومی خواسته میشود متن ضمانت
نامه مورد نظر نیز از س��وی ضمانت خواه تس��لیم بانک میگردد ،در این صورت بانک قبل از آنکه از
ضامن وثایقی طلب نماید  ،متن پیشنهادی را با مقررات خود تطبیق خواهد داد و در صورتی که مغایر
مقررات وی باشد از صدور ضمانت نامه خودداری خواهد نمود.
 .2ب��ا اینکه در نوش��تههای حقوقی ،عناوینی مانند درخواس��ت کننده ،متقاض��ی ،مضمون عنه ،
ضمانت ش��ده ،اصیل  ،طرف دس��تور دهنده ،و مدیون اصلی همگی داللت ب��ر ضمانت خواه دارد که
در مق��ررات بانک��ی و معامالت دولتی به کرات مش��اهده میگردد  ،در مقررات متحدالش��کل ضمانت
نامههای عندالمطالبه نس��خه  458از عنوان اصیل 12اس��تفاده ش��ده بود که اش��اره به مضمون عنه و
مدیون اصلی قرارداد پایه داشت و عالوه بر اصیل  ،به مضمون عنه یا مدیون اصلی نیز قابل ترجمه بود
ولی در مقررات متحدالش��کل ضمانت نامههای عندالمطالبه (نسخه  )758جهت هماهنگی با مقررات
متحدالش��کل اعتبارات اسنادی از دو عنوان «طرف دستور دهنده» 13و «درخواست کننده» 14استفاده
ش��ده اس��ت .به نظر میرسد که این تغییر عنوان به این خاطر است تا بین ضمانت نامه و قرارداد پایه
بیش از پیش فاصله بیاندازد تا استقالل ضمانت نامه بانکی محفوظ بماند .تعریفی که ماده  2مقررات
متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه(نسخه  )758از درخواست کننده به عمل آورده  ،این عنوان
را محدود به «مضمون عنه» یا همان متعهد رابطه پایه نموده است و از این رو ،در صورتی که ضمانت
نامه از س��وی مدیون اصلی تقاضا نش��ده باش��د عنوان «درخواس��ت کننده» بر چنین شخصی صدق
نخواهد کرد؛ مطابق این ماده « :درخواست کننده ،طرفی است که در ضمانت نامه به عنوان شخصی
که تعهداتی را به موجب روابط پایه که ضمانت نامه برای تامین آن صادر میش��ود ،به عهده میگیرد.
درخواست کننده ممکن است همان طرف دستور دهنده باشد یا نباشد .در خواست به معنای تقاضای
صدور ضمانت نامه اس��ت ».در این مقررات «طرف دستور دهنده» اعم از «درخواست کننده» است و
ش��امل هر شخصی میش��ود که صدور ضمانت نامه را درخواست مینماید و در مقابل ضامن یا ضامن
12 - principal
13 - Instructing party
14 - Applicant
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متقابل مس��ئول اس��ت بنابراین  ،حتی در صورتی که صدور ضمانت نامه ،از سوی مدیون اصلی رابطه
پایه درخواست نشده باشد ،بازهم عنوان «طرف دستور دهنده» بر چنین شخصی صدق مینماید  15در
حالی که چنین شخصی «درخواست کننده» محسوب نخواهد شد .اهمیت تشخیص اینکه آیا «طرف
دستور دهنده» «درخواست کننده» نیز هست یا نه؟ در شرکتهای گروهی ظاهر میشود .در برخی از
شرکتها امر تولید مجزا از امر بازاریابی و فروش بوده و در این چرخه چندین شرکت همسود و همسو
فعالی��ت دارند .بنابراین با اینکه طرف قرارداد با طلبکار  ،ش��رکت تولیدی آن گروه اس��ت ولی صدور
ضمانت نامه از سوی شرکت بازرگانی یا مالی آن گروه درخواست میگردد.
 .3در صورتی که ضمانت خواه ،مشتری معتبر و دائمی بانک باشد در این صورت ممکن است که
صرف درخواست یا دستور ضمانت خواه  ،حتی در ضمانت نامههای با رقم باال  ،نیز کفایت نماید .این
س��هولت به خاطر اعتباری اس��ت که مشتری نزد بانک خود دارد .به عنوان مثال ،مشتری ممکن است
که وثایق الزم برای صدور ضمانت نامه را یکبار نزد بانک تودیع نموده و علی رغم آزادس��ازی ضمانت
نامه بانکی  ،وثایق خود را آزاد نکرده است تا از این طریق براحتی و در اسرع وقت بتواند ضمانت نامه
مورد نیاز خود را تامین نماید.

گفتار دوم – قبول یا رد بانک
ضمان��ت خواه به بانک پیش��نهاد میکند تا ضمان��ت نامهای را به نفع ذی نفع ص��ادر نماید و در
صورتیکه بانک پیش��نهاد ضمانت خواه را بپذیرد در این صورت متعهد به صدور ضمانت نامه میگردد
 .بانک تکلیفی به قبول پیش��نهاد ضمانت خواه ندارد ولی مطابق ماده  9مقررات متحدالشکل ضمانت
نامههای عندالمطالبه (نسخه  « )758اگر ضامن هنگام دریافت درخواست صدور ضمانت نامه ،آمادگی
صدور آن را نداش��ته یا قادر به صدور ضمانت نامه نباش��د ،باید بدون تاخیر طرفی را که دستور صدور
ضمانت نامه را داده ،مطلع نماید».
ب��ه عقیده یک��ی از حقوق دانان  ،در صورتیکه بانک فورا ً عدم قبولی خ��ود را اعالم ننماید در این
صورت پیش��نهاد ضمانت خواه قبول شده محس��وب و بانک مکلف میگردد ضمانت نامهای مطابق با
پیشنهاد ضمانت خواه صادر نماید  16.وی دلیلی که بر عقیده خود آورده ،آن است که بانک با ورود به
حرفه بانکداری اعالم مینماید که در صورت طرح چنین پیش��نهادی ،آنرا قبول خواهد نمود و همین
قرینه به همراه پیشنهاد ضمانت خواه  ،قبول محسوب میشود .
به نظر میرسد ،که در صورت تحقق شرایط زیر بانک متعهد به صدور ضمانت نامه میگردد:
بند اول – قبول مفاد دستور
بر اس��اس اصل آزادی اراده ،بانک حق پذیرش و یا رد خواس��ت صدور ضمانت نامه را دارد این امر
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 - 15مطابق ماده  2مقررات متحدالش��کل ضمانت نامههای عندالمطالبه(نس��خه « )758طرف دس��تور دهنده به معنی طرفی ( غیر از
ضامن متقابل) اس��ت که دس��تور صدور ضمانت نامه یا ضمانت نامه متقابل را میدهد و مس��ئول تامین پرداخت به ضامن یا در صورت
صدور ضمانت نامه متقابل به ضامن متقابل میباشد .طرف دستور دهنده ممکن است در خواست کننده هم باشد یا نباشد».
16 . Vahit Doğan, Banka teminat mektupları, 3. b., seçkin, Ankara, , 2011, s.109

به صراحت در بند ب ماده 7مقررات متحدالش��کل ضمانت نامههای عندالمطالبه قید گردیده است.
همچنین بانک ممکن اس��ت که بر دس��تور خاص یا پذیرش متن و ش��روط خاصی پافش��اری نماید.
در پروندهای که در آلمان رس��یدگی ش��ده ،18ضمانت خواه از بانک خواس��ت تا ضمان نامهای تجاری
(ضمانت نامه غیر مستقل) مطابق با نمونهای که با ذی نفع به توافق رسیده بودند صادر نماید .بانک از
ص��دور چنین ضمانت نامهای امتناع نمود و در عوض متن یک ضمانت نامه عندالمطالبه را به ضمانت
خواه ارس��ال ک��رد که ضمانت خواه نیز با آن مخالفت ننمود.دیوان عال��ی آلمان حکم داد که بانک نه
تنه��ا تاییدی��ه ضمانت خواه را اخذ ننم��وده بلکه ضمانت خواه را از باالرفتن ریس��ک در نتیجه صدور
ضمانت نامه عندالمطالبه مطلع نساخته است .چون بانک از چنین اقدامی سرباز زده ،بنابراین ضمانت
خواه محق بوده تا در صورتی که بانک ضمانت نامه تجاری صادر نکرده باش��د ،خواسته استرداد وجوه
پرداخت ش��ده از س��وی بانک را نپذیرد همچنین دیوان چنین حکم داد که بانک در رابطه خود با ذی
نفع ملزم به رعایت مفاد و شروط ضمانت نامه صادره بوده است 19.از این رو ،کام ً
ال روشن است که اگر
بانک از پذیرش درخواست ضمانت خواه امتناع نماید یا بر ایجاد تغییراتی در متن ضمانت نامه اصرار
بورزد بایستی فورا ً این امر را به ضمانت خواه اطالع دهد تا ضمانت خواه بدون فوت وقت ،به فکر بانک
جایگزی��ن بیافتد یا در خصوص پیش��نهادات بانک تصمیم بگیرد .ای��ن امر در بند الف ماده 7مقررات
متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه (نسخه  )758تصریح گردیده است.
تنها موردی که به نظر میرسد که رد درخواست ضمانت خواه غیر منطقی خواهد بود جائی است
که در آن بانک پس از تائید ذی نفع ،ضمانت نامه ش��رکت در مناقصه را صادر نموده و ضمانت خواه
برنده مناقصه ش��ناخته شده اس��ت و برای امضاء قرارداد پایه بایستی ضمانت نامه انجام تعهد را تهیه
و تس��لیم کارفرما یا خریدار نماید .در چنین حالتی که بانک به عنوان بانک مورد تائید ذی نفع برای
صدور ضمانت نامه حس��ن انجام تعهد تعیین گردیده اس��ت رد درخواس��ت صدور ضمانت نامه حسن
انجام تعهد غیر منطقی خواهد بود.
17

بند دوم – تودیع وثیقه
 .1بانک در صورتی با درخواست صدور ضمانت نامه موافقت مینماید که پوشش الزم را از ضمانت
خواه دریافت نموده باش��د .از طرف دیگر ،بانک نمیتواند پیش��اپیش مبل��غ ضمانت نامه را از ضمانت
خ��واه دریافت دارد زیرا از نقط��ه نظر ضمانت خواه ،در صورتی که بانک به منظور صدور ضمانت نامه،
وی را وادار ب��ه پرداخ��ت نقدی و پیش��اپیش وجه ضمانت نامه بنماید در این ص��ورت یکی از اهداف
ضمانت نامه بانکی،یعنی معافیت از س��پردن وجه نقد ،عقیم میماند .بانک نمیتواند تضمینی مطالبه
نماید مگر اینکه چنین مقرر ش��ده باش��د .ولی با این حال ،ش��رایط عمومی بانکها و یا ضمانت نامه
 - 17ماده ی « :7الف -اگر به ضمان برای صدور ضمانت نامهای دس��تور داده ش��ده ولی این دس��تور به نحوی باش��د که اگر قرار شود
رعایت نماید ،ضامن به دلیل قوانین و مقررات محل صدور ضمانت نامه قادر به اجرای شرایط ضمانت نامه نباشد ،این چنین دستوراتی
نباید اجرا گردد و ضامن باید فورا ً طرفی را که چنین دستوراتی صادر نموده بوسیله مخابرات راه دور و اگر ممکن نباشد سایر وسایل
ارتباطی سریع ،از دالیل چنین ناتوانی آگاه کند و از او درخواست صدور دستورات مناسب را بنماید.
ب -مفاد این ماده ضامن را ملزم به صدور ضمانت نامهای که با شرایط آن موافق نیست نمیکند».
18 - BGH, 10 February 2000

19 - WM 2000 , P. 715.recited from: Bertrams. op.cit. p.134
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متقاب��ل معموالً مقرراتی در این خصوص دارد .این واقعی��ت که حق بانکها برای مطالبه ضرر و زیان
وارده محتمل بوده و به محض مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی و پرداخت آن  ،این امر محقق میگردد
تاثیری در این خصوص ندارد .البته ،الزم به ذکر اس��ت که به محض صدور ضمانت نامه بانکی ،بانک
حس��اب ضمانت خواه را به اندازه حداکثر مبلغ ضمانت نامه بانکی بدهکار مینماید ولی این امر نه به
عنوان پرداخت مبلغ ضمانت نامه بانکی از س��وی ضمانت خواه محس��وب میش��ود نه به عنوان وثیقه
20
صدور ضمانت بانکی.
 .2اینکه بانک در چه زمانی باید وثیقه را آزاد نماید بیشتر از همه چیز به دوره اعتبار ضمانت نامه
و همچنین ضمانت نامه متقابل در ضمانت غیر مس��تقیم بس��تگی دارد ،.قاعده کلی این است که ،در
صورتی که وجه ضمانت نامه بانکی قبل یا س��ر آخری��ن مهلت پرداخت ،مطالبه نگردد در این صورت
وثیقه بایس��تی آزاد گردد ب��ه بطور کلی در هر صورت که ضمانت نامه به علت بی اعتبار ش��دن قابل
مطالبه نباشد در این صورت وثیقه ضمانت خواه بایستی آزاد گردد .ولی با این حال ،بانک ممکن است
به خاطر عدم پرداخت کارمزد یا س��ایر هزینههای مترتبه از س��وی ضمانت خواه ،از آزاد کردن وثیقه
خ��ودداری نماید .اعتبار حقوقی این عمل بانک  ،بس��تگی به ق��رارداد میان طرفین دارد .از این رو ،در
صورتی که بر اس��اس قرارداد صدور ضمانت نامه ،وثایق تودیعی ضمانت خواه ،جهت تضمین استرداد
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 - 20در ایران مطابق ماده  2آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها ،موضوع بخشنامه شماره  90/288800مورخ
 1390/12/1بانک مرکزی ،انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی به شرح ذیل میباشد:
الف -وجه نقد یا طال یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت منشره بر اساس مجوز بانک مرکزی یا سپرده سرمایه گذاری
مدت دار ،یا حس��ابهای پس انداز قرض الحس��نه نزد آن بانک یا حساب سپرده س��رمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها یا
گواهیهای س��پردههای س��رمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرضه الحسنه یا حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده
سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرض الحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه
ب -تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی
پ -تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی
ج -ضمانت نامه اعتباری (ارزی-ریالی) صادره توسط «صندوق ضمانت صادرات ایران»
د -س��فته با دو امضاء قابل قبول بانک -اموال غیر منقول -برگه وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کاال -س��هام ش��رکتهائی که در بورس
پذیرفته شده باشد -کشتی و هواپیما
تبصره ( -)1در مورد شرکتهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای انقالب اسالمی و شرکتهای وابسته به آنها ،بانک میتواند سفته شرکت
یا نهاد در وجه بانک را قبول نماید.
تبصره ( -)2غیر از وثایق پیش بینی ش��ده در این آئین نامه ،بانک مرکزی میتواند حس��ب مقتضیات روز وثایق دیگری را پیش بینی و
در صورت لزوم به بانکها اعالم نماید».
ماده  3آئین نامه مزبور نیز مقرر میدارد« :حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانتنامه و يا ظهرنويسى از يک يا ترکيبى از انواع وثيقههاى
بند الف  -ماده  ۲و بابت بقيه آن از يک يا ترکيبى از انواع وثايق مشروح ذيل خواهد بود:
 .۱معادل بقيه ضمانتنامه و يا ظهرنويسى از يک يا ترکيبى از انواع وثيقههاى مذکور در بندهاى (الف)( ،ب)( ،پ) و ج ماده .۲
 .۲سفته طبق بند د ماده  ۲و تبصره ( )۱ذيل آن حداقل معادل  ۱۲۰درصد بقيه مبلغ ضمانتنامه و يا ظهرنويسى .
 .۳اموال غيرمنقول يا برگ وثيقه انبارهاى عمومى يا س��هام ش��رکتهايى که در بورس پذيرفته ش��ده باشد يا کشتى يا هواپيما حداقل
معادل  ۱۵۰درصد بقيه مبلغ ضمانتنامه يا ظهرنويسي.
تبصره  - ۱ضمانتنامههاى مربوط به شرکت در مناقصه و مزايده از پرداخت وثيقه نقدى مذکور در ماده  3معاف مىباشند و درصدهاى
مذکور در رديفهاى ۲و ۳نسبت به کل مبلغ ضمانتنامه محاسبه خواهد شد.
تبص��ره  - ۲بانکه��ا مىتوانند از اخذ وثيقه نقدى مذکور در ماده  ۳بابت ضمانتنامههاى صادره منحصرا ً براى امور کش��اورزي ،احداث،
تکميل و يا تعمير واحدهاى مس��کونى خوددارى کنند مش��روط ب��ر اينکه وثيقه ،منحصرا ً غيرمنقول ب��وده و حداقل  ۱۶۰درصد مبلغ
ضمانتنامه ارزش داشته باشد.
تبصره  - ۳ضمانتنامههاى مربوط به کارخانههاى توليدى بابت خريد مواد اوليه از خارج يا هزينههاى ارزى اجرای طرحهاى تأس��يس
يا توس��عه کارخانههايى که مورد تائيد و توصيه وزارتخانههاى مربوط باش��د و وامهاى خارجى براى منظورهاى فوق در صورت موافقت
بانک مرکزى مشمول تبصره  ۱اين ماده مىباشد».

مبلغ پرداخت ش��ده از س��وی بانک به ذی نفع باش��د در این صورت بانک حق آزاد نکردن وثیقههای
ضمانت خواه را نخواهد داشت.
 .3اگر قبل از انعقاد قرارداد وثیقه گذاری  ،بانک ضمانت نامه بانکی صادر و تسلیم ذی نفع نماید
در این صورت نیز به استناد وصف استقالل ضمانت نامه بانکی  ،ضمانت نامه صادره از این جهت معتبر
خواهد بود  .لکن وصف اس��تقاللی ضمانت نامه بانکی مانع از آن نمیشود که اعتبار قرارداد ضمانت با
توجه به اعمال و نیات طرفهای آن سنجیده شود و در صورتی که در انعقاد آن تقلبی یا تدلیسی بکار
رفته است به استناد آن  ،حسب قانون حاکم بر ضمانت نامه بانکی  ،ضمانت نامه بانکی باطل یا فسخ
گردد21 .یادآوری این نکته ضروری است که در حقوق اکثر کشورهای اروپایی  ،تدلیس از عیوب اراده
است و از این رو موجب بطالن قرارداد میگردد ولی در حقوق کشور ما تدلیس به زیان دیده حق فسخ
میدهد  .از این رو  ،حتی در صورت عدم انعقاد قرارداد وثیقه گذاری بین بانک و ضمانت خواه ،و وقوع
تدلی��س یا تقلب ،بازهم ضمانت نامه صادره معتب��ر تلقی میگردد ولی با این حال در صورتی که ذی
نفع به هنگام انعقاد قرارداد ضمانت با حسن نیت عمل ننموده و در واقع تدلیس به کار برده باشد در
این صورت بقاء اعتبار ضمانت نامه با اراده ضمانت خواه ممکن خواهد بود  .در ترکیه و در پروندهای
که به دیوان عالی کشیده شد  ،ضمانت نامهای به امضاء مدیر و معاون شعبه بانک از یک طرف و ذی
نفع آن از طرف دیگر امضاء و صادر ش��ده بود  .متعاقباً مدیر و معاون بانک به همراه ش��رکت ضمانت
خواه به استناد سوء استفاده از اعتماد تعقیب و محکوم گردیده بودند  .ذی نفع ضمانت نامه به استناد
ضمانت نامه  ،وجه ضمانت نامه را مطالبه کرد  .بانک ضامن به این استناد که اوالً ضمانت صادره تقلبی
بوده و ثانیاً خطری که ضمانت نامه برای پوش��ش آن صادر ش��ده است به منصه ظهور نرسیده است ،
دعوائی بر علیه ذی نفع طرح کرد تا عدم استحقاق ذی نفع برای وصول وجه ضمانت نامه ثابت گردد
 .خوانده ( ذی نفع ) در مقام دفاع چنین عنوان نمود که اوالً استناد بانک صرفاً به قرارداد پایهای است
که بانک حق اس��تناد به آن را ندارد ،ثانیاً ضمانت نامه در زمان صدور به امضاء اش��خاص صالحیت دار
و صاحب اختیار رسیده است و محکومیت بعدی آنها به قرارداد بسته شده در زمان مدیریت آنها تاثیر
نمیگذارد .دادگاه بدوی ،دادخواس��ت بانک را رد نمود ولی دیوان عالی در مقام فرجام خواهی چنین
حکم داد " :در صورتی که بانک  ،که متعهد قرارداد ضمانت میباش��د ادعا نماید که در ش��کل گیری
قرارداد ،جعلی صورت پذیرفته  ،اشتباه یا تقلبی واقع شده  ،رابطهای که به موجب ضمانت نامه بانکی
تضمین گردیده است هنوز به منصه ظهور نرسیده است  ،در این صورت دادگاه مکلف به بررسی تحقق
یا عدم تحقق این ادعاها میباشد" و بدین ترتیب حکم صادره از دادگاه بدوی را رد کرد  .دادگاه بدوی
در مقام امتثال به این رای دیوان چنین حکم داد  ..." :با در نظر گرفتن حکم قطعی صادره در پرونده
کیف��ری به اس��تناد  ...وقوع تقلب در انعقاد قرارداد و همچنی��ن عدم ظهور خطری که ضمانت نامه به
خاطر پوشش آن صادر شده و نیز با اثبات اینکه فاکتوری که از سوی خوانده ابراز شده بود  ،بر خرید
و ف��روش واقعی داللت نمینماید دعوای مطروحه پذیرفته میش��ود  " ...دیوان عالی نیز این حکم را
 - 21برای مطالعه وصف استقاللی ضمانت نامههای بانکی ر.ک  :محسن محبی «،ضمانت نامههای بانکی در رویه دیوان داوری دعاوی
ای��ران – ایاالت متحده»،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش��ماره بیس��تم،ص  101.به بع��د همچنین در حقوق خارجی
ر.ک:
Chung-Hsin Hsu , The Independence of Demand Guarantees, Performance Bonds and Standby Letters of
Credit,p.4 available at : http://www.law.ntu.edu.tw/ntulawreview/articles/1-2/1-2(1).pdf.
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تائید نمود .22به موجب رای دیگری که از دیوان عالی ترکیه صادر شده است در صورتی که بانک بدون
گرفت��ن وثای��ق الزم از ضمانت خواه  ،ضمانت نامهای را صادر نماید  ،این امر تاثیری بر اعتبار ضمانت
نام��ه ص��ادره نمیگذارد ولی در عین حال بانک میتواند ضمانت خواه را ملزم به ارائه وثایق الزم بکند
 23.در خصوص تودیع وثیقه ،امکان صدور ضمانت نامه متقابل و همچنین اعتبار اس��نادی ضمانتی به
عنوان وثیقه صدور ضمانت نامه بررسی میگردد.
الف  -ضمانت نامه متقابل وثیقه صدور ضمانت نامه

در تج��ارت بی��ن الملل ،بانک معموالً ضمانت خواه را ملزم مینمای��د تا ضمانت نامه متقابلی را به
نفع بانک صادرکننده ضمانت نامه تهیه و تس��لیم نماید .این ضرورت ،زمانی پیش میآید که یکی از
طرفین خارجی باش��د .در ایران نیز ،مطابق بند پ ماده  2آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویس��ی
از طرف بانکها ،موضوع بخش��نامه ش��ماره  288800/90مورخ  1/12/1390بانک مرکزی « ،تضمین
بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی» به عنوان وثیقه صدور ضمانت نامه مورد قبول
واقع ش��ده  ،هر چند در ماده  4همین آئین نامه ،قید ش��ده اس��ت که « صدور ضمانت نامه ریالی در
برابر تضمین بانکها یا موسس��ات اعتباری غیر بانک��ی معتبر خارجی و هم چنین صدور ضمانت نامه
ارزی منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی میباشد».در صورتی که تجارت و کسب و کار ضمانت خواه
ایج��اب مینمای��د که بطور منظم ،ضمانت نامه هائی را از بانک ضامن تهیه و به ذی نفع ارائه نماید در
این صورت به دلیل صعوبت س��پردن س��ایر وثایق به بانک خارجی ،مصلحت در آن است که با سپردن
وثای��ق خ��ود به بانک داخلی ،یک ضمان��ت نامه متقابل مبنا و اصلی که قابل تس��ری به همه ضمانت
نامههای متعاقب باشد تهیه و ارائه نماید.
تعهدات ضمانت خواه برای جبران خس��ارت وارده بر بانک نتیجه مستقیم دستور ضمانت خواه به
بانک برای صدور ضمانت نامهای مستقل به نفع ذی نفع است .تعهد ضمانت خواه برای جبران ضرر و
زیان بانک ،معموالً بصورت جامع در قرارداد وثیقه گذاری یا ضمانت نامه متقابل گنجانده میشود و با
توجه به قواعد و مقررات حاکم بر ضمانت نامه متقابل ،از جمله وصف استقاللی آن ،ضمانت خواه بهانه
خاصی برای عدم پرداخت وجه ضمانت نامه نخواهد داشت .به عنوان مثال ممکن است در ضمانت نامه
متقابل قید شود که « هر پیامدی که در نتیجه صدور ضمانت نامه حادث شود و موجب ورود ضرر به
بانک گردد مش��تری متعهد به جبران خس��ارت وارده به بانک خواهد بود ».تاثیر شروطی مانند شرط
فوق ،در پرونده بانک خلیج و صنایع س��نگین میتسوبیشی 24مشاهده میشود .در این پرونده ،ضمانت
نامه بازپرداخت به نفع وزارتخانه کویتی و در ارتباط با قرارداد ساخت کارخانه و نصب تجهیزات بوسیله
ضمانت خواه صادر گردید .بدنبال حمله عراق به کویت در سال  ،1990دولت کویت کلیه قراردادهای
مرب��وط به پروژهه��ای عمرانی ملی را باطل و خاتمه یافته اعالم نم��ود .متعاقب آن ضمانت خواه ادعا
نم��ود که ضمانت نامه نیز باطل و خاتمه یافته اس��ت و ب��ه این خاطر ضمانت نامه متقابل وی نیز غیر
الزم االجرا و بی اثر است .این ادعا از طرف بانک ،که نفعش در تصدیق اعتبار ضمانت نامه متقابل بود،
22 - Doğan, op.cit. s.114
23 -Ibid,s.115
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]24 - Gulf Bank v. Mitsubishi Heavy Industries, [1994

مورد ایراد قرار گرفت  .چنین حکم داده شد که شروط ضمانت نامه متقابل به گونهای تنظیم شده که
مطالبه وجه ضمانت نامه از س��وی ذی نفع ،را حتی در حالتی که ضمانت نامه اصلی قابل اجرا نباشد،
پوشش میدهد .الزم به ذکر است که در ضمانت نامه متقابل مزبور مقرر شده بود که بی اعتباری تمام
یا قسمتی از ضمانت نامه تاثیری بر تعهدات ضمانت خواه ندارد 25.با این حال ،به نظر میرسد که ،در
صورت عدم قید چنین ش��رطی نیز ضمانت خواه ملزم به جبران خس��ارات بانک میباشد زیرا به سبب
وصف استقاللی ضمانت نامه بانکی ،هیچ کس نمیتواند از بانک انتظار داشته باشد که بررسی نماید که
26
آیا مطابق قانون حاکم ،بی اعتباری قرارداد پایه ضمانت نامه صادره را غیر قابل اجرا مینماید یا خیر
 .در برخی مواقع تعهد به بازپرداخت ضرر و زیان بانک از سوی ضمانت خواه به شیوه جامعی گنجانده
میشود مث ً
ال اینکه «بدین وسیله مشتری متعهد میگردد تا مبلغی را که بانک ،بنا به صالحدید خود،
قابل پرداخت به ذی نفع یافته است پرداخت نماید» ولی با این حال ،آنچه پذیرفته شده این است که
قید عبارت مزبور یا عبارتهای شبیه به آن ،به معنای این نیست که حتی اگر بانک به دستور صادره از
سوی ضمانت خواه عمل ننموده و یا بدون تحقق شرایط پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی ،وجه مزبور
27
را پرداخت نموده بازهم ضمانت خواه ملزم به پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی است.
در برخ��ی مواق��ع در ضمانت نامه متقابل قید میگردد که « به محض مطالبه» ضمانت خواه ملزم
به پرداخت وجه پرداخت ش��ده به بانک میباش��د اوالً این عبارت بدین مفهوم نیس��ت که بانک بدون
انجام دقیق تکالیف و تعهد خود ،از جمله تطبیق دقیق اسناد ارائه شده از سوی ذی نفع برای دریافت
وجه ضمانت نامه بانکی بازهم محق به دریافت وجه است ثانیاً گفته شده که تاکنون این عبارت بدین
مفهوم نیز تفس��یر نشده که ضمانت خواه ،همانند رابطه ذی نفع با بانک ،در ابتدا وجه ضمانت نامه را
به بانک پرداخت نماید و در صورتی که ادعائی بر علیه بانک داش��ته باش��د اقدام به طرح دعوا بر علیه
28
بانک نموده و در صورت صدور حکم به نفع وی ،وجه پرداخت شده را مسترد دارد.
بند دیگری که گاهی اوقات در ضمانت نامههای متقابل قید میگردد این اس��ت که ضمانت خواه
حق به چالش کشیدن درستی عمل بانک در پرداخت وجه ضمانت نامه را از خود ساقط مینماید .در
صورت عدم مطابقت اسناد ارائه شده با شرایط پرداخت ضمانت نامه و همچنین در صورت وقوع تقلب،
29
قید چنین عبارتی نیز ضمانت خواه را طرح دعوائی بر علیه بانک باز نمیدارد.
ب -اعتبار اسنادی ضمانتی وثیقه صدور ضمانت نامه
در اصل اعتبار اسنادی ضمانتی از لحاظ به کارگیری به عنوان وثیقه صدور ضمانت نامه ،تفاوتی با
ضمانت نامههای بانکی ندارد ولی با این حال ،در برخی مواقع ،ضمانت نامههای غیر مستقیم آمریکائی
به گونه متفاوتی به کار گرفته میش��وند به این معنا که درخواس��ت برای صدور ضمانت نامه بانکی از
س��وی بانک خارجی ،مستقیماً از س��وی صادرکنندگان آمریکائی صورت میگیرد و در نتیجه این امر،
25 - Bertrams. op.cit. p.120
26 - Ibid
27 - Ibid.p.121
28 - Ibid
29 - Ibid
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رابطهای مستقیم میان ضمانت خواه و بانک صادرکننده خارجی بوجود میآید و ضمانت خواه متعهد
به جبران مس��تقیم ضرر و زیان بانک صادر کننده میگردد .ولی با این حال ،بانک خارجی به ش��رطی
ضمانت نامه موصوف را صادر مینماید که یک بانک آمریکائی ضمانت نامهای را به نفع بانک خارجی
صادرکننده ضمانت نامه صادر نماید .این امر با صدور اعتبار اسنادی ضمانتی از سوی بانک آمریکائی
محقق میش��ود .ازاین رو ،رابطه میان بانک آمریکائی و بانک خارجی تنها به اس��تناد اعتبار اس��نادی
ص��ادره از س��وی بانک آمریکائی به نف��ع بانک بانک خارجی خواهد بود و می��ان آنها رابطه عاملیت یا
وکالت (رابطه مبتنی بر دس��تور مش��تری از بانک) وجود ندارد .اعتبار اس��نادی ضمانتی معموالً مقرر
میدارد که بانک صادرکننده در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه اولیه از سوی بانک خارجی ملزم به
جبران ضرر و زیان این بانک خواهد بود .بنابراین ،اعتبارات اس��نادی ضمانتی صادره در این خصوص،
به منظور تضمین حق مراجعه بانک صادرکننده خارجی برای جبران ضرر و زیان بانک از صادرکننده
کاال و خدم��ات صادر نمیگردد بلکه حق مراجعه مس��تقیم بانک خارجی ب��ه بانک آمریکائی را اعطاء
مینماید از این رو با آنکه س��اختار ضمانت نامههای غیر مس��تقیم آمریکائی تا حدودی متفاوت است
30
ولی با این حال در اساس تفاوتی با سایر ضمانت نامههای غیر مستقیم ندارند.
بند سوم – کارمزد و سایر هزینههای مرتبط
ضمانت خواه در قبال خدماتی که بانک دریافت مینماید و همچنین به خاطر رزرو یا ذخیره منابع
نقدی برای پرداخت احتمالی وجه ضمانت نامه بانکی بایستی کارمزد (کارمزد) بانک را پرداخت نماید.
کارمزد درصد معینی از حداکثر مبلغ ضمانت نامه میباشد و از زمان صدور ضمانت نامه و صرف نظر
از ش��روط مقدم پرداخت بدان تعلق میگیرد.تعهد به پرداخت کارمزد معموالً با انقضاء موعد پرداخت
وجه ضمانت نامه بانکی پایان مییابد موعد پرداخت هم اعم از موعدی اس��ت که در ابتدا در ضمانت
نامه قید شده و همچنین موعدی که متعاقباً بدنبال توافق طرفین یا تقاضای « یا تمدید یا پرداخت»
ذی نفع به موعد اولیه اضافه گردیده است.
در راس��تای اجرای قرارداد ضمانت نامه ،بانک ممکن است که هزینههای اتفاقی زیادی را متحمل
گردد .موارد هزینههای اتفاقی حصری نیست ولی با این حال هزینههای انتقال وجه به ذی نفع مقیم
در خارج از کش��ور محل اقامت بانک صادرکننده ،هزینههای تمبر و پس��ت اس��ناد و سایر هزینههای
اداری ممکن اس��ت به حدی برس��د که بانک این هزینهها را مش��تری خود مطالبه نماید .در اصل و
در نهایت ،این هزینهها بر عهده ضمانت خواه گذاش��ته میش��ود این امر در بند ب ماده  32مقررات
متحدالش��کل ضمانت نامههای عندالمطالبه بدین صورت مقرر ش��ده است  « :اگر درضمانت نامه قید
ش��ود که هزینهها به عهده ذی نفع اس��ت و نتوان هزینهها را از ذی نفع دریافت نمود ،طرف دس��تور
دهنده باید هزینهها را بپردازد»...
بند چهارم  -هزینههای طرح دعوا
ممکن اس��ت که طرفی��ن ضمانت نامه در خصوص حق پرداخت وج��ه ضمانت نامه بانکی نظرات
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30 - Ibid.p.113

متفاوتی داشته باشند و به همین خاطر طرح دعوا یا دفاع از دعوای مطروحه در خیلی از موارد اجتناب
ناپذیر مینماید .در چنین حالتی ،س��وال این اس��ت که چه کس��ی مسئولیت پیگیری دعوا را بر عهده
خواهد داش��ت ،بانک یا ضمانت خواه؟ .در صورتی که بانک ش��خص مناسب برای طرح دعوا باشد و یا
در صورتی که بانک به نحوی از انحاء به جریان دادرسی کشانده شود در این صورت سوالی که مطرح
میگردد این اس��ت که در نهایت کدام یک از طرفین فوق هزینه طرح دعوا را متحمل خواهند شد به
ویژه اینکه در برخی موارد این هزینهها نسبتاً باالست .هر دو سوال بر مبنای تخصیص مناسب ریسک
قابل حل اس��ت بدین صورت که بایس��تی دید که نفع نهائی طرح چنین دعوائی و یا دفاع از آن به نفع
کدام یک از طرفین دعوا میباشد  :و از این رو تعیین هدف از طرح دعوای مزبور به منظور تخصیص
ریسک ضروری است یکی از حقوقدانان 31این امر را در قالب فروضات زیر مطرح نموده است:
( )1در صورتی که بانک بر این نظر باشد که مفاد و شروط ضمانت نامه رعایت نشده و بدین سبب
از پرداخ��ت وجه ضمانت نام��ه بانکی امتناع نماید و ذی نفع با این نظر موافق نباش��د در این صورت
هزینه طرح دعوای مزبور بر عهده بانک است زیرا بررسی و اسناد و تطبیق آنها با مفاد و شروط ضمانت
نامه بانکی از وظایف و مس��ئولیتهای بانک اس��ت که بابت انجام چنین کاری هزینهای را از ضمانت
خواه دریافت مینماید و تقبل هزینههای احتمالی طرح دعوا یا دفاع از دعوای مطروحه ،از پیامدهای
پدیرش چنین مس��ئولیتی اس��ت از این رو ،هزینه دعوای در خصوص مطابقت اس��ناد بر عهده بانک
خواهد بود زیرا اگر بانک به محض ادعای ذی نفع و تهدید به طرح دعوا تسلیم خواستههای وی گردد
و وجه ضمانت نامه را ،بدون این که درخواس��ت ذی نفع با مفاد و ش��رایط ضمانت نامه انطباق داشته
باشد ،پرداخت نماید در این صورت حق مطالبه وجه پرداخت شده را از ضمانت خواه نخواهد داشت.
( )2در جائی که بانک به علت عدم مطابقت اسناد با مفاد و شروط ضمانت نامه بانکی از پرداخت
وجه ضمانت نامه بانکی امتناع مینماید ولی با این حال ذی نفع قادر اس��ت که اموال بانک را توقیف
نموده و وجه ضمانت نامه را دریافت نماید ،چه در دادگاه خارجی باشد چه در دادگاه داخلی  .دراینجا
بانک به وظیفه خود عمل نموده است .در این حالت ،پرداخت اجباری وجه ضمانت نامه ریسکی است
که به بانک منتقل میگردد ولی ضمانت خواه ملزم به جبران ضرر و زیان بانک میگردد .در اینصورت
اگ��ر دعوائ��ی یا دفاعی از طرف بانک ب��ه منظور اجتناب از پرداخت وجه ضمانت نامه یا اس��ترداد آن
صورت پذیرد در اینصورت پرداخت هزینه دادرس��ی بر عهده ضمانت خواه خواهد بود زیرا ،دعوا صرفاً
ب��ه منظور حف��ظ منافع وی صورت میپذیرد ولی با این حال از آنجا که هزینه دادرس��ی طرح چنین
دعوائی یا دفاع از دعوای مزبور بر عهده ضمانت خواه اس��ت اقدام به چنین عملی بایس��تی با اجازه و
هماهنگی وی صورت پذیرد.
( )3حال��ت س��وم در خصوص ضمانت نامه غیر مس��تقیم اتفاق میافتد ،ک��ه در آن بانک ضمانت
خواه (بانک دس��تور دهنده) که متعهد به باز پرداخت ضرر و زیان بانک صادرکننده خارجی به استناد
ضمانت نامه متقابل است بنا به خواست ضمانت خواه ،که معتقد است بانک صادرکننده به تعهد خود
در خصوص مطابقت اس��ناد به درس��تی عمل ننموده ،دعوائی را بر علیه این بانک طرح مینماید .در
این حالت از آنجا که بانک دستور دهنده به منظور عمل به دستورات ضمانت خواه اقدام به طرح دعوا
نموده ،از این رو هزینههای مترتبه بر عهده ضمانت خواه خواهد بود.
31 - Ibid.pp.124- 125
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( )4حالت چهارم زمانی اتفاق میافتد که مطالبه پرداخت ،حس��ب ادعا  ،متقلبانه باش��د .بانک در
دو صورت وارد دعوای تقلب میگردد :یکی اینکه ،بانک دستور دهنده ممکن است که از پرداخت وجه
ضمانت نامه امتناع نماید و در نتیجه با طرح دعوا از س��وی ذی نفع یا بانک خارجی مواجه گردد دوم
اینکه ،ممکن است که مشتری بانک (ضمانت خواه) با طرح دعوا در صدد جلوگیری از پرداخت وجه به
ذی نفع باشد از آنجا که این دعوا به تنهائی یا به همراه ذی نفع بر علیه بانک مطرح میگردد بنابراین
بانک الجرم وارد فرایند رسیدگی میگردد .وقوع تقلب ،در اساس خارج از حدود مسئولیت بانک واقع
میگردد و به همین خاطر ریس��ک وقوع تقلب نیز ریس��کی است که به ضمانت خواه منتقل میگردد
زیرا این ضمانت خواه است که ذی نفع و فرمت ضمانت نامه را انتخاب مینماید .جلوگیری از پرداخت
وجه ضمانت نامه بانکی به اس��تناد وقوع تقلب نیز موضوع مورد عالقه و به نفع ضمانت خواه اس��ت نه
بانک و به همین خاطر ،بانک ش��خص صالح برای اقدام به طرح دعوا محس��وب نمیگردد .از این رو در
دعوای تقلب ،هزینه طرح دعوا ،بر عهده ضمانت خواه خواهد بود و به همین خاطر ،بانک بایس��تی در
خصوص طرح دفاع و دفاع از آن با هماهنگی و اجازه ضمانت خواه اقدام نماید.
در نتیجه برخی اعمال ضمانت خواه نیز بانک ممکن اس��ت که به ش��یوه دیگری وارد دعوا شده و
متحمل خس��ارت گردد که این امر در دو پرونده فرانس��وی به خوبی نشان داده شده است .در پرونده
اول ،بانک با آنکه درخواس��ت ذی نفع با مفاد و شروط ضمانت نامه انطباق داشت ،تحت فشار ضمانت
خواه از پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی به ذی نفع امتناع نمود .در نتیجه ،ذی نفع دعوائی را بر علیه
بان��ک مط��رح و بانک به این دلیل که امتناع از پرداخت مبنای قانونی نداش��ته ملزم به پرداخت اصل
مبلغ ضمانت نامه و سود آن بعالوه  15هزار یورو خسارت به ذی نفع گردید 32در پرونده دوم ،ضمانت
خواه دستور موقتی اخذ نمود که بانک را از پرداخت وجه ضمانت نامه منع مینمود .بعد از رفع اثر از
دستور موقت ،بانک اقدام به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع نمود ولی در زمان پرداخت  10ماه
ازتاریخ مقرر تاخیر اتفاق افتاده بود .دادگاه بدین س��بب بانک و ضمانت خواه را متضامناً و مس��تق ً
ال به
پرداخت خسارت ذی نفع از این بابت محکوم کرد 33.در هر دو پرونده خسارت وارده به بانک در نتیجه
عمل ضمانت خواه به وجود آمده است ،بنابراین منطقی آنست که در این پروندهها و پروندههای مشابه
آنها هزینههای دادرسی و خسارات وارده نهایتاً بر عهده ضمانت خواه باشد.
ولی در مواردی ممکن اس��ت که بانک بنا به دالیل ش��خصی از پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی
امتناع نماید به عنوان مثال ،در صورتی که ضمانت خواه ورشکسته اعالم شده و یا رابطه کشور متبوع
ضمانت خواه و بانک به نحوی مختل ش��ده که امکان اس��ترداد وجوه پرداختی از س��وی بانک وجود
نداش��ته باش��د  ،در این صورت بانک ممکن اس��ت که از پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع امتناع
نماید در این حالت اگر دعوائی از سوی ذی نفع بر علیه بانک مطرح گردد کلیه هزینههای مترتب بر
چنین دعوائی بر عهده بانک خواهد بود.
32 - Paris, 29 January 1981, D. 1981 J. p. 336, upheld by Cass., 20 December 1982, D. 1983, J. p. 365,
recited from: Bertrams.p.126
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33 - Trib. com. Paris, 15 February 1984, D. 1984 I.R. p. 205, reversed by Paris, 26 July 1985, D. 1986 I.R.
p. 157 in respect of the award against the bank. For cases, see Chapter 13.2.10, No. 13-30. , recited from:
Bertrams. op.cit. p.126

مبحث دوم
ماهیت حقوقی ،آثار و اوصاف رابطه ضمانت خواه و بانک ضامن
گفتار اول – ماهیت حقوقی
تعیین ماهیت یک عمل حقوقی ،زمانی ضرورت بیش��تری مییابد که مقررات مدونی بر آن عمل
حقوقی حاکم نبوده و یا آن مقررات از جهاتی ناقص باشد؛ رابطه مشتری و بانک بصورت عام و رابطه
ضمان��ت خ��واه و بانک ضامن بص��ورت خاص از چنین خصوصیاتی برخوردار اس��ت .ب��ا آنکه ضمانت
نامههای بانکی ،موضوع مقررات مختلف اتاق بازرگانی بوده و حتی در مواردی ،قوانینی برای حکومت
بر این سند تجاری وضع شده است 34ولی از آنجا که ضمانت نامه مبین رابطه میان بانک ضامن و ذی
نفع بوده از این رو ،مقررات حاکم بر آن نیز ناظر بر همین رابطه است .ضرورت تعیین ماهیت حقوقی
رابطه میان بانک و ضمانت خواه در مواردی آش��کار میش��ود که که نحوه عمل بانک یا ضمانتخواه در
قرارداد میان طرفین مش��خص نش��ده و یا در توافق طرفین ابهامی مالحظ��ه میگردد که جهت رفع
آن ،اس��تناد به قانونی که حاکم بر روابط میان طرفین باش��د ض��روری مینماید .در چنین حالتی که
قانون خاصی برای تنظیم روابط طرفین مقرر نش��ده ،وظیفه مقام قضائی آن اس��ت که رابطه طرفین
را ب��ه گونهای توصیف نماید تا بتواند با تش��بیه و قیاس این رابط��ه به یکی از الگوهای قانونی از پیش
تعیی��ن ش��ده ،همانند عقد وکالت و جعاله ،مقررات حاکم ب��ر الگوی مبنا را در خصوص این رابطه نیز
جاری س��ازد .ولی در صورتی که رابطه طرفین ،با هیچ یک از الگوهای قانونی و عقود معین س��ازگاری
نداش��ته باش��د چارهای جز توسل به اصول حقوقی و رویه متداول  ،از جمله رویه متداول در بانکداری
بین المللی ،نخواهد بود.
در حقوق عمده کش��ورهای اروپائی از جمله هلند و آلمان و انگلیس ،رابطه میان ضمانت خواه و
بانک بر مبنای عقد وکالت 35تفسیر و توجیه میشود ولی برخی نویسندگان بلژیکی ،ضمن رد فرضیه
وکالت ،رابطه میان طرفین را مبنای قرارداد اعطای تس��هیالت 36توجیه نمودهاند و در فرانس��ه هم این
37
رابطه هم بر مبنای وکالت ،هم بر مبنای قرارداد اعطای تسهیالت و هم بر مبنای قرارداد ارائه خدمت
توجیه میگردد .38بر اس��اس حقوق س��وئیس و ترکیه نیز  ،رابطه میان بانک و ضمانت خواه بر مبنای
قرارداد وکالت توصیف گردیده و بر اس��اس آن بانک مکلف اس��ت در مواردی که دستورات صریحی از
س��وی ضمانت خواه صادر ش��ده و این دستورات به توافق بانک رسیده مطابق آن عمل نماید و در غیر
39
این صورت ،بانک به عنوان وکیل ضمانت خواه مکلف است تا مصلحت موکل را رعایت نماید.
 - 34به عنوان مثال ،مواد  836الی  866الیحه تجارت مصوب  1390/10/6کمیس��یون حقوقی و قضائی مجلس ش��ورای اس�لامی به
«ضمانت نامه مستقل» اختصاص داده شده است.
35 - mandate, lastgeving, Geschaftsbesorgungsvertrag gerichtet auf Werkleistung, and Mandat
36 - contract to extend credit
37 - contract to render of service
38 - Bertrams. op.cit. p.116
39 - Doğan. op.cit.p.107
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در ایران نیز ،توصیف رابطه میان بانک و ضمانت خواه بر مبنای عقد وکالت دالیل زیادی میتواند
داش��ته باش��د از جمله اینکه ،از دقت در عناوین مختلف مورد اس��تفاده در حقوق کشورهای اروپائی،
چنین بر میآید که تمامی آنها در حقوق ایران ،تنها در قالب عقد وکالت قابل توجیه و ترجمه اس��ت؛
ع�لاوه ب��ر آن ،مقررات داخلی نیز این تصور را تقویت مینماید .زیرا در قانون عملیات بانکی بدون ربا،
به غیر از روابطی که در آن بانک به نحوی از انحاء با مشتری مشارکت مینماید  ،تنها در یک مورد به
ماهیت روابط بانک و مش��تری اش��اره شده و در آن به صراحت ،بانک به عنوان وکیل مشتری در نظر
گرفته شده است 40ولی با این حال  ،به دلیل ماهیت عام مقررات قانونی راجع به وکالت و این امر که
وکالت ممکن اس��ت روابط حقوقی متفاوتی را در بر بگیرد ،به نظر نمیرس��د که توصیف این رابطه بر
مبنای عقد وکالت بتواند راهنمای روش��ن و مطمئنی در فضای ضمانت نامه باشد 41در هر صورت ،در
هنگام اعمال قواعد خاص وکالت بر این رابطه بایستی احتیاط به خرج داد .شاید مصلحت در این باشد
ک��ه طرفین قب��ل از تنظیم ضمانت نامه ،رابطه خود را به دقت و با ش��فافیت تنظیم و مکتوب نمایند
ولی در فقدان چنین توافقی ،چارهای جزء توس��ل به اصول کلی حقوق  ،رویههای بانکداری خارجی و
همچنین برخی مقررات عام وکالت نخواهد بود.در هر حال به نظر میرس��د که به هنگام تفسیر رابطه
میان بانک و ضمانت خواه ،مولفههای زیر بایستی در نظر گرفته شود:
 .1با اینکه بانک ،ضمانت نامه را بنا به درخواس��ت ضمانت خواه صادر مینماید ولی در مقابل ذی
نفع نس��بت به پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی ش��خصاً مسئولیت دارد .این جنبه از روابط طرفین به
دلیل وصف استقاللی ضمانت نامه بانکی است و با توجه به حاکمیت این وصف ،ضرورتی برای استناد
به قواعد وکالت که کام ً
ال مغایر این وصف است باقی نمیماند .بنابراین ،بانک به هنگام صدور ضمانت
نامه نامه بانکی ،نه نماینده ضمانت خواه محسوب میشود تا بتوان روابط آنها را بر اساس عقد وکالت
توصیف و توجیه نمود و نه با ضمانت خواه مس��ئولیت تضامنی دارد .توجیه عمل بانک ابالغ کننده بر
مبنای نمایندگی ،اس��تثناء بر این قاعده محسوب نمیشود زیرا هیچ قراردادی میان بانک ابالغ کننده
و ضمانت خواه وجود ندارد بلکه بانک ابالغ کننده ،به هنگام تحویل یا دریافت اسناد از اشخاص ثالث،
تنها به عنوان گماش��ته و نماینده بانک صادرکننده عمل مینماید تا قس��متی از وطایفی را که مطابق
قرارداد میان ضمانت خواه و بانک صادر کننده بر عهده بانک صادرکننده اس��ت به انجام برس��اند و به
جهت همین نقش بانک صادرکننده ،هر گونه قصور بانک ابالغ کننده در مقام ابالغ ضمانت نامه بانکی
یا ارس��ال متن آن متوجه ،اصیل ،یعنی بانک صادر کننده ،خواهد بود ولی با این حال در صورتی که
مطابق دس��تور ضمانت خواه ،بانک مکلف به اس��تفاده از خدمات بانک دیگر جهت ابالغ باش��د در این
صورت ،اگر بانک صادرکننده با حسن نیت عمل کرده باشد در این صورت مسئولیت قصور بانک ابالغ
کنن��ده متوجه ضمانت خواه خواهد بود نه بانک صادرکننده ؛ بند الف ماده  14مقررات متحدالش��کل
ضمان��ت نامههای عندالمطالبه نیز همین امر را تائید مینماید 42ولی با این حال ،حتی در این صورت
 - 40تبصره ماده  3قانون عملیات بانکداری بدون ربا مقرر میدارد « :سپردههای سرمایه گذاری مدت دار که
بانک در به کار گرفتن آنها وکیل میباشد ،در امور مشارکت ،مضاربه ،اجاره به شرط تملیک ،معامالت اقساطی،
مزارعه ،مساقات ،سرمایه گذاری مستقیم ،معامالت سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد».
41 - Bertrams. op.cit. p.116
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 - 42الف ماده  URDG 14مقرر داشته است « الف -در صورتی که ضامنها و طرفهای دستور دهنده از خدمات دیگری برای اجرای

نیز هیچ رابطه قراردادی میان ضمانت خواه و بانک ابالغ کننده وجود ندارد.
 .2در ص��ورت قب��ول تعهد به صدور ضمانت نامه  ،بانک مکلف به صدور ضمانت نامه میگردد و بر
مبنای همین امر است که در حقوق آلمان تعهد بانک به صدور ضمانت نامه  ،تعهد به نتیجه توصیف
میش��ود  44و بانک تنها در صورتی به تعهد خود عمل نموده که ضمانت نامه را مطابق توافق خود با
ضمان��ت خ��واه صادر نماید مبنای این تعهد ،در اصل ،قرارداد ضمانت خواه با بانک ضامن اس��ت و در
ص��ورت وجود این قرارداد ،بانک نمیتواند مدع��ی گردد که تعهدش ،تعهد به فعل بوده و همانند یک
وکیل ،تمامی تالش خود را جهت انجام امر محوله به کار برده است.
 .3در صورتی که ضمانت خواه به بانک مراجعه کرده و بدون وجود قرارداد و پذیرش صدور ضمانت
نامه از سوی بانک ،مدعی قصور و تعلل بانک گردد این امر با استناد به عقد وکالت قابل حل نیست زیرا
بحث بر سر این است که آیا عقدی بین ضمانت خواه و بانکی که عدم پذیرش تعهد به صدور ضمانت
نامه را در اسرع وقت اعالم ننموده شکل گرفته است یا نه ؟ و در صورتی که این رابطه شکل گرفته ،
مسئولیت قراردادی بانک متعهد چگونه بایستی تعیین گردد که این موضوع با رجوع به قواعد عمومی
قراردادها قابل بررسی و حل است نه عقد وکالت و در صورتی که این نوع رابطه شکل نگرفته ،آیا تعلل
بانک در اعالم عدم قبولی پیشنهاد ضمانت خواه مسئولیتی را برای بانک به بار میآورد یا نه ؟ که این
امر نیز با رجوع به قواعد عمومی مسئولیت مدنی قابل تبیین و تفسیر است.
 .4با آنکه بانک ،به استناد وصف استقاللی ضمانت نامه ،در مقابل ذی نفع شخصاً مسئولیت پرداخت
وجه ضمانت نامه را بر عهده دارد ولی با این حال بانک ضمانت نامه را به حساب و هزینه ضمانت خواه
صادر مینماید و هر گونه خطر و ریسک صدور این سند تجاری با ضمانت خواه خواهد بود و به خاطر
همین انتقال خطر اس��ت که مواد 27تا  29مقررات متحدالکش��ل ضمانت نامهها (نسخه ) 758موارد
متعددی را احضاء نموده و مقرر میدارد که بانک در موارد مذکور ،مسئولیتی ندارد 45.بنابراین ،در هر
43

دستورات اصیل استفاده کنند ،این اقدام به حساب و با مسئولیت اصیل خواهد بود»

43 - Bertrams. op.cit. p.112
44 - doğan. op.cit. s.107

 - 45ماده  -27عدم مسئولیت در مورد اصالت اسناد
ضامن هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در خصوص موارد زیر ندارد:
الف -شکل ،کفایت،دقت ،اصالت ،صحت یا پیامدهای هر گونه امضاء یا مدرک ارائه شده.
ب -هر گونه اظهارات کلی یا خاص که در مدرک ارائه شده یا الحاق شده به آن ،ذکر شده باشد.
پ -شرح ،مقدار ،وزن ،کیفیت ،شرایط ،بسته بندی ،تحویل ،ارزش ،وجود کاال ،خدمات یا سایر کارهای اجرایی یا آماری که در هر سند
ارائه شده درج شود یا به آنها ارجاع شود ،یا
ت -حس��ن نیت فعل یا ترک فعل ،مالئت مالی ،اجرای کار یا اعتبار ش��خصی که سند را صادر کرده یا در هر سمت دیگری در اسنادی
که ارائه شده ،به او اشاره شده است.
ماده  -28عدم مسئولیت در مورد مخابره و ترجمه پیام
الف -ضامن هیچ گونه تعهد و مس��ئولیتی در مورد پیامدهای ناش��ی از تاخیر ،مفقود ش��دن ،نقص یا سایر اشتباهاتی که هنگام ارسال
اس��ناد پیش میآید و آن س��ند طبق الزامات مندرج در ضمانت نامه مخابره یا ارس��ال شده ،یا در غیاب دستور مشخص ضامن رأساً در
خصوص انتخاب نحوه ارسال و تحویل آن اقدام کرده باشد ،ندارد.
ب -ضامن هیچ گونه تعهد و مس��ئولیتی در مورد اش��تباهات در ترجمه یا تفس��یر اصطالحات فنی ندارد و میتواند تمام یا قس��متی از
ضمانت نامه را بدون ترجمه مخابره کند.
ماده  -29عدم مسئولیت در مورد اقدامات طرف دیگر
ضامنی که به منظور اجرای دس��تور طرف دس��تور دهنده از خدمات طرف دیگری اس��تفاده میکند ،این عمل را به حساب و مسئولیت
طرف دستور دهنده انجام میدهد.
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موقع که تردیدی پیش بیاید که مس��ئولیت متوجه بانک است یا ضمانت خواه ،بر اساس قاعده انتقال
نهائی خطر ضمانت نامه به ضمانت خواه ،مسئولیت را بایستی متوجه ضمانت خواه نمود.
 .5آنچه مس��لم اس��ت این که ،بانک با صدور ضمانت نامه بانکی وام ی��ا اعتباری نقدی در اختیار
ضمانت خواه قرار نمیدهد و از این رو ،رابطه میان بانک و ضمانت خواه را نمیتوان بر مبنای «قرارداد
اعطای تس��هیالت» یا ش��بیه آن در حقوق مدنی ،یعنی «عقد قرض» ،توصیف نمود .در حقوق ترکیه
نی��ز ،ضمان��ت نامه بانکی به موج��ب ماده  48قانون بانکداری این کش��ور به صراح��ت جزء اعتبارات
غیرنقدی که بانک میتواند در اختیار مشتری قرار دهد در نظر گرفته شده است  46نه اعتبار نقدی؛ از
طرف دیگر ،توس��ل به «قرارداد اعطای تس��هیالت» و عناوینی دیگری که در حقوق ما مقررات شفافی
ندارند مانند «قرارداد ارائه خدمت» ،مش��کلی که جهت رفع آن ،مجبور به توصیف رابطه حقوقی بوده
ای��م را ح��ل نمینماید .بنابراین ،در برخی مواقع چارهای جز یاری گرفتن از اصول کلی حقوقی و رویه
بانکداری بین المللی و حتی برخی مقررات عقود معین از جمله عقد وکالت نیست.

گفتار دوم – آثار و اوصاف رابطه ضمانت خواه و بانک ضامن
بند اول – تعهد به نفع ثالث
ه��ر چند ق��رارداد صدور ضمانت نامه میان بانک و ضمانت خواه بس��ته میش��ود ولی با این حال
تعهدی که از دل این قرارداد زاده میشود تعهد به نفع شخص ثالث است یعنی با ایجاب ضمانت خواه
و قبول بانک  ،بانک تعهد مینماید تا به نفع طلبکار ضمانت نامهای تنظیم و صادر نماید و در صورتی
که بانک به این تعهد خود عمل ننماید الزام آن تابع قواعد عمومی قراردادها خواهد بود  .بدین صورت
که هرچند در خصوص حق ضمانت خواه یعنی طلبکار قرارداد وثیقه گذاری  ،برای الزام بانک یا همان
متعهد قرارداد وثیقه گذاری ،مبنی بر الزام بانک به صدور ضمانت نامه به نفع ذی نفع تردیدی وجود
ن��دارد ولی در خصوص اینکه آیا ذی نفع محتمل  ،یعنی ش��خص ثال��ث ،هم میتواند الزام بانک را به
ص��دور ضمان��ت نامه بخواهد یا نه تردیدهایی وجود دارد که جزئیات این مس��ائل را در قواعد عمومی
47
قراردادها باید جست و جو نمود .
بند دوم – تعهد مستقل ضامن
در عقد ضمان موضوع قانونی مدنی ،ش��خص مالی را که بر ذمه دیگری اس��ت به عهده میگیرد؛
مطابق این قانون ،ضمان عقد تبعی است و تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقاء تابع دینی است که مضمون
عنه به طلبکار داشته است ،نتیجه تبعی بودن عقد ضمان این است که )1( :ضمان در صورتی درست
اس��ت که دین مبنای آن موجود و مش��روع باشد ؛ بر اساس ماده  691این قانون ،دینی که به موجب
ضمان بر عهده گرفته میش��ود باید بوجود آمده و یا حداقل س��بب قانونی یا قراردادی آن ایجاد شده
باشد و به همین خاطر ،از دین آینده و نامشروع نمیتوان ضمانت کرد؛ ( )2دین ضامن ،از حیث مقدار
46 .Doğan, op.cit. s. 107
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 - 47رک  :ناصر کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها،ج  ، 3انتشارات بهنشر ،چاپ اول ،تهران ،1380 ،ص  362به بعد.

و جنس و ش��رایط تادیه ،همان دین مضمون عنه اس��ت و حتی «ضامن میتواند ایرادها و دفاع هائی
را که وابس��ته به دین مورد انتقال اس��ت ،مانند ایراد مرور زمان و استناد به بطالن قرارداد منبع دین،
مورد استفاده قرار دهد .زیرا ،او دین مستقلی به مضمون له ندارد و همان دین مضمون عنه را به عهده
گرفته اس��ت»48؛( )3در صورتی که بطالن دین اصلی به دلیلی اثبات شود ،ضمان نیز باطل است؛ ()4
49
ضامن قائم مقام مدیون اصلی است.
در حالی که در ضمانت نامه بانکی  ،وجود و اعتبار رابطه پایه  ،ارتباط مستقیمی با اعتبار ضمانت
نامه بانکی ندارد و از ش��باهتهای میان ضمانت نامه بانکی و عقد ضمان نباید این نتیجه گیری ش��ود
که در ضمانت نامه بانکی نیز ،بایس��تی قبل از صدور ضمانت نامه دین یا تعهدی بر ذمه ضمانت خواه
مس��تقر ش��ده و یا حداقل سبب این دین بایستی ایجاد ش��ده باشد تا امکان صدور ضمانت نامه میسر
گردد .هر چند که بانک ،ضمانت نامه را به منظور اجرای دستور ضمانت خواه صادر مینماید ولی این
انگیزه تاثیری بر رابطه بانک با ضمانت خواه ندارد .رابطه میان بانک و ذی نفع مس��تقل از رابطه میان
ضمانت خواه و بانک اس��ت .از این رو ،وقایع و ش��رایطی مانند ،بطالن ،انفساخ و فسخ قرارداد عاملیت
و یا ورشکس��تگی ضمانت خواه یا اعالم ضمانت خ��واه مبنی بر عدم پرداخت به بانک ،محدودیتهای
راج��ع انتق��ال ارز و غیره تاثیری بر تعهدات بانک در مقاب��ل ذی نفع نمیگذارد .از طرف دیگر وجود ،
اعتب��ار ی��ا بی اعتباری رابط��ه پایه میان متعهد و متعهد له نیز تاثی��ری در تعهد ضامن ندارد  .زیرا به
استناد وصف استقاللی این سند  ،اعتبار حقوقی ضمانت نامه مستقل از اعتبار حقوقی رابطه پایه است
و در صورت بطالن رابطه پایه  ،بانک حق استناد به آن را ندارد  .با آنکه در ضمانت نامههای بانکی به
50
رابطه پایه ارجاع داده میش��ود ولی این ارجاع و استناد به استقالل ضمانت نامه صدمهای نمیزند .
این امر در ماده  5مقررات متحدالش��کل ضمانت نامههای بانکی نیز بدین گونه تصریح گردیده اس��ت:
« ماده  5الف -ضمانت نامه طبیعتاً از رابطه پایه و از درخواس��ت صدور ضمانت نامه مس��تقل اس��ت و
رابطه پایه هیچ ربطی به ضامن ندارد و ضامن ملتزم به آن نیست .اشارهای که در ضمانت نامه به رابطه
پایه و برای مشخص کردن آن میشود ،طبیعت مستقل ضمانت نامه را تغییر نمیدهد .تعهد ضامن به
پرداخت مبلغ ضمانت نامه تابع ادعاها و دفاعات ناش��ی از هیچ رابطه دیگری غیر از رابطه بین ضامن
51
و ذی نفع ،نمیباشد .ب).... -
 - 48ناصر کاتوزیان  ،عقود معین ،ج ، 4نش��ر ش��رکت انتش��ار با همکاری بهمن برنا -انتش��ارات مدرس ،چاپ دوم ،تهران  ،1376ش.
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 - 49همان

50 - Doğan, op.cit. s.104

 - 51در مقررات بین المللی تضمین نامهها نیز اصل اس��تقالل پذیرفته ش��ده اس��ت .بند الف قاعده  1-06مقررات بین المللی تضمین
نامهها مقرر میدارد  « :وقتی که تضمین نامهای صادر میگردد ،تعهدی غیر قابل برگشت،مس��تقل ،اس��نادی و الزام آور شناخته شده و
ضرورتی به ذکر آنها در تضمین نامه نمیباشد ».همچنینبند پ قاعده  1-06این مقررات آثار استقالل اعتبار اسنادی ضمانتی را بدین
شرح مقرر داشته است « با توجه به استقالل تضمین نامه ،قابلیت اجرائی تعهدات صادر کننده تضمین نامه به موارد زیر بستگی ندارد:
 -1حق یا توانائی صادر کننده به پوش��ش پرداخت از متقاضی -2حق ذی نفع به دریافت وجه از متقاضی -3اش��اره به قرارداد جبران یا
معامله پایه در تضمین نامه -4 ،اطالع صادر کننده از انجام یا نقض قرارداد جبران پرداخت یا معامله پایه» مطابق بند پ ماده 5-103
مقررات متحدالشکل تجارت آمریکا « :حقوق و تعهدات صادرکننده در مقابل ذی نفع یا شخص تعیین شده در اعتبار اسنادی ،مستقل
از وجود،اجراء یا عدم اجرای قرارداد یا توافقاتی اس��ت که بموجب آن اعتبار اس��نادی صادر ش��ده یا پایه صدور اعتبار اس��نادی بوده که
[این قرارداد یا توافقات] قرارداد و توافقات میان صادرکننده و متقاضی و میان متقاضی و ذی نفع را ش��امل میش��ود» ماده  4مقررات
متحدالش��کل اعتبارات اس��نادی ( )UCP 600مقرر داش��ته اس��ت که  « :یک اعتبار بنا به ماهیت خود ،معاملهای جدا از قرارداد فروش
یا س��ایر قراردادهایی اس��ت که میتواند پایه صدور اعتبار اسنادی باشند.قراردادهای پایه اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانکها نداشته
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بند سوم -عدم انتقال تعهد اصلی به ضامن
نق��ش ضامن در ضمانت نامهه��ای بانکی همانند نقش ضامن در قانون مدنی نیس��ت در ضمانت
نامهه��ای بانکی تعهدی که بدهکار به موجب قرارداد پایه بر عهده میگیرد به بانک منتقل نمیش��ود
و در ه��ر ص��ورت در ذمه و تعهد مدیون باقی میماند آنچه که بانک بر عهده میگیرد پرداخت مبلغی
معین به طلبکار در صورت تحقق شرایط ضمانت نامه است .بنابراین ضمانت نامه باری از رابطه پایه به
بانک ضامن منتقل نمینماید و بر خالف ضامن تضامنی که در آن ضامن به موازات و توام با مضمون
عنه در مقابل طلبکار مس��ئولیت پیدا مینماید مس��ئولیت بانک مستقل از مسئولیت مضمون عنه در
مقابل طلبکار است .صدور ضمانت نامه بانکی به منزله شرکت دادن ضامن در انجام تعهد اصلی نیست
بلکه ضمانت نامه تضمین به مفهوم واقعی اس��ت .اگر در نظر بگیریم که در عقد ضمان موضوع قانون
مدنی به محض تحقق عقد ضمان  ،ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول میشود در این صورت
ضم��ان به مفهوم عرفی تحقق پیدا نمینمای��د زیرا آنچه عرف و عموم مردم از ضمانت نامه میفهمند
نوعی پش��توانه و محکم کاری اس��ت نه اینکه مس��ئولیت متعهد اصلی ک ً
ال از بین برود و ضامن همان
تعهد را به جای ضامن بر عهده بگیرد.

مبحث سوم
حدود مسئولیت بانک در قبال ضمانت خواه و پایان آن
در تعیین حدود مسئولیت بانک ،دو مسئله اساسی بایستی مد نظر قرار گیرد :نخست آنکه ،بانک
ضمانت نامه را بنا به مس��ئولیت نهائی ضمانت خواه صادر مینماید و با صدور آن ،هر گونه ریس��ک یا
خطر محتمل به ضمانت خواه منتقل میگردد از این رو ،دستور ضمانت خواه و همچنین ضمانت نامه
صادره ،بایس��تی روش��ن ،دقیق و کامل بوده و عاری از هر گونه ابهامی باش��د52.این بدین معناست که
اگر دس��تور ضمانت خواه و یا ضمانت نامه به شیوهای روش��ن تنظیم نشده باشد ریسک ابهام متوجه
ضمانت خواه خواهد بود ،53دوم آنکه ،در تعیین حدود مسئولیت بانک ،معیار مسئولیت ،دستور صادره
از سوی ضمانت خواه است و این دستور ممکن است در قرارداد صدور ضمانت نامه میان طرفین توافق
و تعهدی برای آنها ایجاد نمینماید ،حتی اگر در اعتبار اش��ارهای به اینگونه قرارداد ش��ده باش��د.در نتیجه ،تعهد بانک نسبت به پذیرش
پرداخت ،معامله یا اجرای هر تعهد دیگری تحت اعتبار ،تابع ادعاها یا ایرادات درخواس��ت کننده اعتبار که ناش��ی از روابط وی با بانک
گش��اینده یا ذی نفع اس��ت ،نخواهد بود.ذی نفع تحت هیچ شرایطی نمیتواند از روابط قراردادی موجود بین بانکها یا بانک گشاینده و
درخواست کننده اعتبار بهره مند شود.بانک گشاینده باید درخواست کننده اعتبار را از الحاق نسخهای از قرارداد ،پیش سیاهه یا اسنادی
شبیه به آن به عنوان جز تفکیک ناپذیر اعتبار منصرف نماید».

 - 52ماده ی  URDG 3در این خصوص مقرر داش��ته اس��ت« :کلیه دس��تورات راجع به صدور ضمانت نامهها و اصالحیههای آنها و
متن ضمانت نامه و اصالحیهها باید روشن ،دقیق و عاری از ذکر جزئیات اضافی باشد.بدین ترتیب موارد زیر باید در کلیه ضمانت نامهها
قید شود :الف)اصیل؛ ب)ذینفع؛ ج)ضامن؛ د)معامله ذیربط که صدور ضمانت نامه را مقرر مینماید .ه)حداکثر مبلغ قابل پرداخت و نوع
ارزی که باید پرداخت به آن ارز صورت گیرد .و)تاریخ خاتمه اعتبار ضمانت نامه و یا واقعه خاتمه دهنده به اعتبار ضمانت نامه ز)شرایط
مطالبه پرداخت ح)شرایط کاهش مبلغ ضمانت نامه» بند  ISP98 1.10نیز در این خصوص مقرر داشته :
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 - 53ب��ا این حال ،بانک نیز در تنظیم متنی روش��ن برای ضمانت نامه منافع خ��اص خود را دارد و هر گونه ابهام در متن ضمانت نامه
موجب برداشت مختلف طرفین ار متن مزبور شده و امکان کشیدن پای بانک به دعوای ناخواسته را افزایش میدهد.

ش��ده و یا در زمان اعتبار ضمانت نامه از س��وی ضمانت خواه صادر شده باشد .با توجه به این دو نکته،
ضرورت دارد تا عمل به دس��تور ضمانت خواه از س��وی بانک و همچنین معیار و محدوده آن مشخص
شود .پایان رابطه ضمانت خواه و بانک ضامن نیز به عنوان پایان مسئولیت بانک در قبال ضمانت خواه
بایستی بررسی گردد.

گفتار اول  -عمل به دستور ضمانت خواه
بند اول  -محدوده عمل به دستور از سوی بانک
ویژگی اصلی رابطه میان مشتری و بانک در این است که بانک ضمانت نامه را به هزینه و مسئولیت
نهائی مشتری صادر مینماید .از این رو ،پیامد چنین رابطهای در این است که بانک محق به دریافت
وجه پرداخت ش��ده به ذی نفع میباش��د .با این حال حق دریافت وجه پرداخت ش��ده ،بر این فرض
اس��توار است که بانک به درستی به دس��تورهای صادره از سوی مشتری خود عمل نموده است .بانک
بایستی ضمانت نامه را به شیوه و شرایطی که بوسیله مشتری تعیین شده یا حداقل مورد موافقت قرار
گرفته صادر نماید و به هنگام پرداخت بایستی بررسی نماید که آیا شرایط مزبور محقق شده است یا
نه .کوتاهی بانک در عمل به این تعهدات  ،اس��تحقاق وی برای دریافت وجوه پرداخت ش��ده را از بین
میبرد  .همین قاعده در خصوص ضمانت نامههای غیر مستقیم نیز جاری است.
بانک یا بایس��تی به دس��تور ضمانت خواه عیناً عمل نموده و ضمانت نامهای را منطبق با آن صادر
نماید و یا قبل از صدور ضمانت نامه مورد قبول خود ،متن پیشنهادی را به توافق ضمانت خواه برساند.
بانک نمیتواند ضمانت نامهای صادر نماید که مغایر دس��تور صادره از س��وی بانک میباشد .در صورت
عدم توافق با ضمانت خواه ،بانک بایس��تی از صدور ضمان��ت نامه امتناع نموده و خودداری خود را در
اسرع وقت به اطالع ضمانت خواه برساند .در یک مورد در ترکیه  ،ضمانت خواه از بانک خود خواست
تا مطابق ش��رایط مناقصه ضمانت نامه ش��رکت در مناقصه تنظیم و به نفع برگزار کننده مناقصه صادر
نماید از جمله ش��رایطی که برای ضمانت نامه ش��رکت در مناقصه قید شده بود این بود که یا ضمانت
نامه بدون مدت باش��د و یا اگر ضمانت نامه در کش��وری صادر میشود که در آن کشور صدور ضمانت
نامه بدون قید مدت ممنوع اس��ت بایس��تی ضمانت نامهای باش��د که حداقل اعتبار آن  30روز بوده و
در صورت��ی که این مدت برای امر مناقصه کفایت ننماید ،بدون اینکه نیازی به درخواس��ت س��ازمان
برگزارکننده مناقصه باش��د ضمانت نامه تا زمانی که اس��ترداد نگردیده است برای مدت معینی تمدید
گردد .با وجود این ش��روط ،بانک صادر کننده ضمانت نامه  ،ضمانت نامهای مدت دار صادر و تحویل
ضمانت خواه داد و ضمانت خواه نیز همان ضمانت نامه را تحویل س��ازمان برگزار کننده مناقصه داد .
س��ازمان برگزار کننده مناقصه بر روی ضمانت نامه چنین نوش��ت  :ضمانت نامه مدت دار بوده و قابل
ارزیابی نیست و بدین ترتیب شرکت ضمانت خواه از لیست شرکت کنندگان در مناقصه حذف گردید .
ضمانت خواه دعوایی را بر علیه بانک صادر کننده طرح نمود و بانک خوانده در دفاع خود چنین عنوان
کرد که متعهد به اجرای عین درخواست ضمانت خواه نبوده است دادگاه نخستین با این استدالل که
چون خواهان ،به عنوان تاجری با بصیرت  ،الزم بوده تا قبل از تحویل به مقام برگزار کننده مناقصه ،
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ضمانت نامه را کنترل میکرد و چنین کاری نکرده است و همچنین این امر که ،ضمانت خواه ضمانت
نام��های بدون مدت تقاضا نموده ،اثبات نگردیده اس��ت دع��وای وی را رد نمود پرونده در مقام فرجام
خواهی به دیوان عالی کش��ور فرستاده شد و دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را نقض نمود مبنای
رای دی��وان این بود ک��ه بعد از اینکه بانک صدور ضمانت نامه را قب��ول مینماید عقدی میان بانک و
ضمانت خواه بس��ته میش��ود که بر اس��اس آن عقد  ،بانک برای صدور ضمانت نامه مورد نظر ضمانت
خواه متعهد میگردد و از این رو ،در صورتیکه بانک ضمانت نامه را مطابق شرایط خواسته شده صادر
ننماید بایس��تی این امر را به اطالع ضمانت خواه برس��اند تا چنانچه ضمانت خواه پیش��نهاد بانک را
نپذی��رد ب��رای صدور ضمانت نامه به بانک دیگری مراجعه نمای��د  .هرچند پس از صدور ،ضمانت نامه
تحویل ضمانت خواه میگردد تا آنرا به دست ذی نفع برساند ولی در این مرحله ضمانت خواه نماینده
بانک محس��وب میش��ود و درست است که در صورت مالحظه نقصان یا هر مسئلهای در متن ضمانت
نامه  ،میتواند از بانک اصالح آنرا تقاضا نماید و یا چنانچه بانک موافقت نکند با اس��ترداد آن به بانک
دیگری مراجعه نماید ولی در صورت عدم مالحظه نقصان  ،با تقصیر دو شخص مواجه میشویم یکی
تقصیر اصیل یا همان بانک است که ضمانت نامهای صادر نموده که با پیشنهاد ضمانت خواه مطابقت
نمینماید و این امر را به اطالع ضمانت خواه نرس��انده اس��ت و دیگری کوتاهی ضمانت خواه است که
متن ضمانت نامه را بدون دقت و بررسی تحویل ذی نفع داده است و پذیرفته شده است که در روابط
54
میان اصیل ( بانک صادر کننده) و نماینده ( ضمانت خواه ) مسئولیت متوجه اصیل گردد
با توجه به این مبنا ،بانک مکلف اس��ت ضمانت نامه را به گونهای که با ضمانت خواه توافق نموده
اس��ت تنظیم و تس��لیم نماید  ،بانک نمیتواند دس��تورات ضمانت خواه را نادیده گرفته و ضمانت نامه
را به گونهای تنظیم نماید که ضمانت خواه توافق ننموده اس��ت  .اگر در نظر بگیریم که مبنای دستور
ضمانت خواه  ،توافقات وی با طلبکار اس��ت بنابراین هر متنی که این توافقات را در بر نگیرد از س��وی
ذی نفع رد خواهد شد بانک یا بایستی به دستورات ضمانت خواه عمل نموده و ضمانت نامهای منطبق
با این دس��تورات صادر نماید و یا اینکه در اس��رع وقت به ضمانت خواه اعالم نماید که قادر به صدور
چنین ضمانت نامهای نیس��ت تا ضمانت خواه بتواند به بانکی که میتواند ضمانت نامه مزبور را صادر
کند مراجعه نماید .
ب��رای تعیی��ن اینکه آیا بانک به تکلیف خود عمل نموده یا نه ،عمل بانک با دس��تور ضمانت خواه
تطبیق داده میشود  .اینکه بانک در صدور ضمانت نامه به نفع ضمانت خواه عمل نموده و یا به ضرر
وی  ،مبنای سنجش عمل به تعهد از سوی بانک نیست در صورتی که بانک به تعهد خود عمل نماید
تمامی آثار ناشی از این عمل بانک متوجه ضمانت خواه خواهد بود زیرا بانک در این عمل خود ،نقش
وکیل یا مامور را در قبال موکل یا آمر خود ایفا مینماید و بدیهی است که مسئولیتی که از عمل وکیل
یا مامور ناش��ی میشود متوجه آمر و موکل خواهد بود  .ولی در صورتی که بانک به دستورات ضمانت
خواه عمل نماید دو حالت اصلی قابل تصور اس��ت  :نخس��ت اینکه بانک ضمانت نامهای صادر کرده که
مسئولیت بیشتری را برای بانک و به تبع آن ضمانت خواه در نظر میگیرد به عنوان مثال اگر ضمانت
خواه از بانک در خواست نماید که ضمانت نامهای را صادر نماید که در صورت ارائه نظر مهندس ناظر،
قابل وصول باشد ولی بانک ضمانت نامهای عند المطالبه صادر نماید در این صورت چون بانک از حدود
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54 - Doğan, op.cit. s.111

اختیار خود خارج شده است حق دریافت کمیسیون یا کارمزد از ضمانت خواه را ندارد و در صورتی که
ذی نفع وجه ضمانت نامه را دریافت نماید بانک حق مراجعه به ضمانت خواه را نخواهد داشت ولی در
عین حال به دلیل استقالل ضمانت نامه از رابطه میان ضمانت خواه و بانک  ،تعهد بانک در قبال ذی
نفع باقی خواهد بود .دوم اینکه  ،بانک ضمانت نامهای را صادر نماید که مسئولیت کمتری برای بانک
و به تبع آن ضمانت خواه در نظر میگیرد  .از آنجا که این ضمانت نامه با توافق میان ضمانت خواه و
ذی نفع مغایرت دارد بنابراین به احتمال زیاد از سوی ذی نفع رد خواهد شد و اگر از این عمل بانک
زیانی متوجه ضمانت خواه گردد مکلف به جبران این ضرر و زیان خواهد بود .
در صورتی که قبل از دس��تور ضمانت خواه و ارائه متن مورد توافق خود با طلبکار  ،قرارداد وثیقه
گذاری میان بانک و ضمانت خواه منعقد و وثیقه الزم سپرده شده باشد و بانک مکلف به صدور ضمانت
نامه گردد ولی متعاقباً پس از دریافت دس��تور ضمانت خواه از عمل به جزیی از دس��تور امتناع نماید
و محتوای دس��تور به گونهای باش��د که امکان عمل به آن وجود نداشته باشد در این صورت نمیتوان
بانک را بخاطر عدم متابعت از دس��تور ضمانت خواه مس��ئول دانست  .به عنوان مثال گفته شده است،
در صورتی که در متن مورد توافق میان ضمانت خواه و طلبکار مقرر ش��ده باش��د که حتی در صورت
صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی باز هم بانک مکلف به پرداخت وجه
55
ضمانت نامه است  ،در این صورت این دستور به دلیل مغایرت آن با قانون قابل اعمال نیست
بند دوم -اصل مطابقت دقیق در مقام عمل به دستور
اص��ل یا قاع��ده «مطابقت دقیق» یا «متابعت مو به مو» در اعتبارات اس��نادی و ضمانت نامههای
بانکی ،به معنای مطابقت کامل ظاهر اسناد ارائه شده از سوی ذی نفع با شروط مقرر در اعتبار اسنادی
و ضمانت نامههای بانکی اس��ت  .به اس��تناد این اصل ،بانک در رابطه با ضمانت خواه ،مکلف است که
مطابقت اسناد تقدیمی از طرف ذی نفع با شرایط ضمانت نامه را تصدیق نماید و در صورتی که شرایط
و مفاد ضمانت نامه رعایت شده باشد ،اقدام به پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی نماید و در صورتی که
شرایط و مفاد ضمانت نامه رعایت نشده باشد ،مطالبه پرداخت را رد نماید56 .همانند اعتبارات اسنادی،
در ضمانت نامههای بانکی نیز ،بانک در مقام صدور ،ملزم است تا از دستورات ضمانت خواه در خصوص
ن��وع و محت��وی ضمانت نامه دقیقاً متابعت نماید .ولی با این حال ،دامنه اصل مطابقت دقیق ،تا حدی
اس��ت اس��ت که دستور صادره از سوی ضمانت خواه شفاف باشد در صورتی که دستور صادره از سوی
ضمانت خواه دو پهلو یا مبهم باش��د در اینصورت امکان اجرای اصل مطابقت دقیق فراهم نمیگردد.
همچنی��ن در صورتی که بانک از پذیرش دس��تور صادره از س��وی ضمانت خ��واه امتناع نماید در این
صورت نیز اصل تطبیق دقیق اجرا نخواهد شد.
اصل تطبیق دقیق اسناد ،از یک طرف ازاین واقعیت ناشی میشود که تعیین مفاد و شروط ضمانت
55 - Doğan, op.cit. s.104

 - 56در خصوص این اصل بند ت قاعده  1-06مقررات بین المللی تضمین نامهها ( )ISP 98مقرر میدارد  « :با توجه به این که تضمین
نامه دارای ماهیت اسنادی است ،تعهدات صادر کننده منوط به ارائه اسناد و بررسی اسناد مورد درخواست از نظر ظاهر آنها خواهد بود»
بند الف مقررات متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه (نسخه  )458نیز مقرر میدارد  ،... « :ضمانت نامه عندالمطالبه ...در مقابل
ارائه درخواست کتبی پرداخت یا اسناد دیگری که منطبق با شرایط و مفاد ضمانت نامه باشد  ...پرداخت میشود ،و»...
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نامه نگرانی و دغدغه ضمانت خواه و ذی نفع اس��ت و از طرف دیگر منبعث ازاین امر اس��ت که بانک
ضمانت نامه را به هزینه و مس��ئولیت نهائی آمر خود یعنی ضمانت خواه صادر مینماید .از این رو ،در
صورتی که ضمانت خواه ش��روط پرداخت را معین نماید ،به عنوان مثال ش��رط پرداخت ،پرداخت به
محض مطالبه یا پرداخت با ارائه اسنادی دال بر تخلف ضمانت خواه باشد ،بانک بایستی ضمانت نامه
را دقیقاً بر همان مبنایی که ضمانت خواه تعیین نموده است صادر نماید .بهانههایی مانند اینکه شروط
تعیین شده بی اهمیت ،غیر اساسی یا غیر معمول بوده از بانک پذیرفته نمیشود.
بنابراین بانک خود را در موقعیتی میبیند که هر گونه تغییر در مفاد دس��تور ،الصاق عبارتی بدان
ی��ا حذف کلمه یا عبارتی از متن دس��تور ،بدون اخذ موافقت ضمان��ت خواه به ضرر بانک تمام خواهد
شد .از طرف دیگر ،بانک ممکن است بر این نطر باشد که دستور صادره از سوی ضمانت خواه در عرف
تجاری بین الملل غیر معمول است و یا از طرف ذی نفع رد خواهد شد یا اینکه برخی از عبارتهای قید
ش��ده در متن ضمانت نامه ،منافع ضمانت خواه را به درس��تی تامین نخواهد نمود در این صورت بانک
حق ندارد که به استناد قضاوت خود متن دلخواه خود را در تنظیم اعمال و ضمانت نامه را به حساب
و هزینه ضمانت خواه صادر نماید در هر صورت موافقت ضمانت خواه با متن نهائی ضروری است.
ع�لاوه بر آن ،در ضمانت نامههای مس��تقیم ،در صورتی ک��ه ضمانت خواه از بانک تقاضای صدور
ضمانت نامه را بنماید در این صورت بانک بایس��تی ش��خصاً صدور ضمانت نامه را به عهده بگیرد در
هی��چ صورتی بانک حق واگذاری دس��تور به بانک دیگر ،به ویژه بانک مقیم کش��ور متبوع ذی نفع را
ندارد این امر انعطاف پذیر نیس��ت زیرا صدور ضمانت نامه غیر مس��تقیم ریسک و هزینه ضمانت خواه
را افزایش میدهد .در برخی از کش��ورها ،نهادهای دولتی پیمانکاران و فروش��ندگان را ملزم مینمایند
که ضمانت نامهای ارائه نمایند که بانکهای داخل کش��ور صادر نموده باش��د .در چنین حالتی روش
درست و منطقی برای اقدام به صدور ضمانت نامه غیر مستقیم ،مشورت با ضمانت خواه و اخذ دستور
وی خواهد بود .اصل مطابقت دقیق به همان شیوه و در صورتی نیز اعمال میشود که ذی نفع پس از
صدور ضمانت نامه و در هنگام ابالغ به وی از پذیرش ضمانت نامه امتناع نماید .ذی نفع ممکن است
بنا به دالیل منطقی ،از پدیرش ضمانت نامه امتناع نماید به عنوان مثال ممکن اس��ت که متن صادره
با مفاد و شروط اعالمی ازسوی وی یا توافق شده با ضمانت خواه مطابقت نداشته باشد .در این صورت
نیز بانک ملزم به متابعت از دس��توری اس��ت که از طرف ضمانت خواه ص��ادر میگردد حتی اگر ذی
نفع شروط اعالمی خود را غیر قابل مذاکره اعالم نماید و بانک با صدور چنین ضمانت نامهای با متن
مزبور موافقت نماید در این صورت نیز ملزم به اخذ موافقت ضمانت خواه میباش��د.با این حال ،عمل
به دس��تورات ضمانت خواه ،تا زمانی مقدور اس��ت که ضمانت نامه صادر نش��ده باشد به محض صدور
ضمان��ت نامه بانک در مقاب��ل ذی نفع متعهد به اجرای مفاد ضمانت نامه میگردد و هر گونه تغییر یا
اصالح متن آن مستلزم اخذ موافقت ذی نفع خواهد بود.
در صورتی که ضمانت خواه از بانک خود بخواهد تا ضمانت نامهای غیر مستقیم صادر نماید و متن
و محتوای ضمانت نامه را تعیین کرده باشد در این صورت بانک ،در صورت پذیرش درخواست ضمانت
خواه ،ملزم است تا از بانک خارجی بخواهد تا ضمانت نامهای را مطابق با متن مورد نظر ضمانت خواه
صادر نماید .اصل این اس��ت که اصل تطبیق دقیق ،میان ضمانت خواه و بانک دستور دهنده به همان
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بند سوم -مسئولیت بانک و دستورات غیر دقیق و غیر کامل
ممکن اس��ت که تمامی یا جزئی از دس��تور ضمانت خواه از بانک ،مبنی بر صدور ضمانت نامه ،به
گونهای مبهم باشد که برای بانک قابل درک و عمل نباشد .یکی از دالیل این امر آن است که ضمانت
خواه و ذی نفع روی متنی به عنوان متن ضمانت نامه مس��تقل توافق نمودهاند که این متن نه ش��یوه
پرداخت روشنی دارد و نه سایر مواد آن توسط افراد متخصص و به گونه قابل اجرا تنطیم گریده است.
در چنین حالتی بانک الجرم بایستی با مشتری خود ،یعنی ضمانت خواه به منظور نیل به متنی روشن
مکاتبه نماید .در برخی موارد متن پیشنهادی از سوی ضمانت خواه کامل نیست به گونهای که امکان
صدور ضمانت نامه بر اساس متن مزبور وجود ندارد به عنوان مثال ممکن است که مشخصات ذی نفع
بصورت کامل در متن پیش��نهادی قید نش��ده یا شروط پرداخت روش��ن نبوده باشد و همچین ممکن
است که برخی از شروط الزم از جمله  ،مشخصات تعهد پایه ،حداکثر مبلغ قابل پرداخت و نوع ارزی
ک��ه باید پرداخت ب��ه آن ارز صورت گیرد ،تاریخ خاتمه اعتبار ضمانت نامه و یا واقعه خاتمه دهنده به
اعتبار ضمانت نامه،ش��رایط کاهش مبلغ ضمانت نامه قید نش��ده باشد در این صورت بانک از ضمانت
خواه خواهد خواست که دستور خود را تکمیل نماید.
در برخی مواقع از بانک خواس��ته میش��ود ضمانت نامهای را مطابق مفاد و شروط مقرر در قرارداد
پایه صادر نماید .بانک  ،برای پیشگیری از بروز مشکالت حقوقی ،بایستی از پذیرش چنین درخواستی
امتناع نماید .در یک پرونده فرانس��وی ،چنین درخواستی از س��وی یک صادرکننده فرانسوی از دفتر
شعبه محلی یک بانک به عمل آمد این شعبه درخواست را به شعبه مرکزی بانک ارسال نمود و شعبه
مرکزی نیز از یک بانک آلمانی در کشور محل اقامت ذی نفع خواست تا ضمانت نامه عندالمطالبهای
ب��رای تضمین بازپرداخت پیش پرداخت صادر نماید .قرارداد پایه مقرر میداش��ت که به محض اینکه
صادرکننده به اندازهای بیش از معادل مبلغ پیش پرداخت کار موضوع قرارداد را انجام دهد  ،ضمانت
نامه بی اعتبار میگردد .در ارسال و انتقال مطالب ،این قسمت از دستور ضمانت خواه ،به دست بانک
آلمان��ی نرس��ید .در نتیجه ،به دلیل عدم قید ش��رط مزبور در ضمانت نامه ،ب��ه محض مطالبه وجه از
س��وی ذی نفع ،بانک الجرم اقدام به پرداخت نمود در حالی که ش��رط منع کننده محقق گردیده بود
و در صورت قید ش��رط مزبور در متن ضمانت نامه  ،امکان وصول وجه ضمانت نامه وجود نداش��ت .
دادگاه چنین حکم داد که بانک فرانسوی در عمل به دستورات کوتاهی نموده و از این رو صادرکننده
59 58
فرانسوی از پرداخت وجه به بانک معاف است.
مشکل اینگونه دستورات در این است که این دستورات فی نفسه مبهم نیستند تا تقاضای روشن
57 - : Bertrams. op.cit. p.131
58 - D.1982.I.R.p.496. recited from: Bertrams. op.cit. p.132

 - 59با این حال ماده  12مقررات متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه (نسخه  )458مقرر داشته است  « :ضامنها و طرفهای
دس��تور دهنده در مورد پیامدهای ناش��ی از تأخیر و یا گم ش��دن در هنگام انتقال پیام ها ،نامه ها ،مطالبهها یا اسناد،یا برای تآخیر،
ارسال مجدد یا سایر اشتباهاتی که هنگام مخابره هر پیام از راه دور اتفاق میافتد ،هیچ تعهد و مسئولیتی ندارند.
ضامنها و طرفهای دستور دهنده در مورد اشتباهات ناشی از ترجمه یا تفسیر نکات فنی ضمانت نامه هیچ تعهد و مسئولیتی ندارند
و حق ارسال متن یا هر قسمت از ضمانت نامه بدون ترجمه ی آن برای آنان محفوظ است».
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کردن آن به عمل آید و همچنین ناقص هم نیس��تند تا از ضمانت خواه خواس��ته شود که آنرا تکمیل
نماید بلکه به گونهایاند که خطر اش��تباه بانک را افزایش میدهند .با این حال در صورتی که ضمانت
خواه بانک را به دام سرعت بیاندازد مانند اینکه تلفنی از بانک خود بخواهد که چنین ضمانت نامهای
60
را صادر نماید در این حالت ،ریسک این عمل بایستی به ضمانت خواه منتقل گردد.

گفتار دوم – پایان رابطه بانک و ضمانت خواه
منظور از پایان رابطه بانک و ضمانت خواه ،پایان این رابطه در خصوص یک ضمانت نامه است و اال
اگر بانک به درخواس��ت ضمانت خواه ،ضمانت نامههای متعددی صادر کرده باشد با خاتمه اعتبار یک
ضمانت نامه ،رابطه بانک و ضمانت خواه پایان نمییابد .رابطه بانک و ضمانت خواه پس از پایان خاتمه
اعتب��ار ضمانت نامه بانکی صورت میپذیرد و تا زمانی که اعتبار ضمانت نامه باقی اس��ت روابط میان
طرفین باقی خواهد بود .در این قسمت به دنبال بررسی طرق خاتمه اعتبار ضمانت نامه نیستیم 61در
این گفتار ،پایان رابطه طرفین در دو حالت جداگانه بررس��ی میشود یکی در صورتی که وجه ضمانت
نامه از سوی ذی نفع مطالبه و وصول شده باشد و دیگری در حالتی که بدون وصول وجه ضمانت نامه
بانکی ،رابطه طرفین پایان یابد:
بند اول -پایان رابطه طرفین در حالت پرداخت وجه ضمانت نامه
در صورت��ی ک��ه ذی نفع وجه ضمانت نامه را مطالبه نماید ضامن مکلف اس��ت تا ضمانت خواه را
از ای��ن امر مطلع نمای��د ولی با این حال  ،ضمانت خواه حق ندارد تا از بانک بخواهد که پرداخت وجه
ضمانت نامه را به تاخیر بیاندازد 62یکی از اثراتی که این امر دارد آن است که ضمانت خواه بتواند قبل
از پرداخت وجه از س��وی بانک ،وجه ضمانت نامه را در حس��اب بانک واریز کند تا بانک وجه ضمانت
نامه را با اس��تفاده از مبالغ واریزی وی پرداخت نماید .در صورتی که ضمانت خواه علی رغم اطالع و
حتی علی رغم درخواست بانک ضامن ،وجه ضمانت نامه را پرداخت ننماید بانک چارهای جز توسل به
وثایق تودیعی از س��وی ضمانت خواه نخواهد داش��ت .نکته قابل بحث ،اخد دستور موقت و قرار تامین
خواس��ته از س��وی ضمانت خواه پس از اطالع بانک اس��ت اگر ضمانت خواه بنا به دالیلی  ،از جمله با
استناد به وقوع تقلب که شیوه متداول در کشورهای خارجی برای پیشگیری از پرداخت وجه ضمانت
نامه اس��ت ،دس��توری مبنی بر منع بانک از پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از دادگاه تحصیل
نماید در این صورت  ،از آنجا که بانک هنوز وجهی به ذی نفع پرداخت ننموده حق مراجعه به ضمانت
خواه را نخواهد داش��ت ولی در صورتی که ضمانت خواه و حتی ذی نفع به بنا به دالیلی وجه ضمانت
60 - Ibid

 - 61مطابق بند ب ماده  25مقررات متحدالش��کل ضمانت نامههای بانکی (نس��خه  « : )758ضمانت نامه در شرایط زیر خاتمه مییابد،
اعم از اینکه اصل سند ضمانت نامه به ضامن عودت داده شود یا نه.
( )1انقضای سر رسید ضمانت نامه
( )2هنگامی که مبلغ ضمانت نامه به صفر برسد.
( )3هنگامی که ابراء ضامن توسط ذینفع که به امضای او رسیده ،به ضامن ارائه گردد».
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 - 62ماده  16مقررات متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه (نسخه )758

نامه را توقیف و تامین نموده باش��ند از یک طرف میتوان اس��تدالل نمود که بانک هنوز وجه ضمانت
نام��ه را پرداخت ننموده و در نتیجه حق مراجعه به ضمانت خواه را ندارد از طرف دیگر میتوان گفت
چون با تامین و توقیف وجه ضمانت نامه ،اختیار بانک نسبت به مبلغ توقیف محدود شده است به این
دلیل ،بانک حق رجوع به ضمانت خواه را دارد .به نظر میرس��د که اس��تدالل اول موجه باش��د .در هر
صورت ،هم در حالت صدور دستور موقت و هم در مورد صدور قرار تامین خواسته ،از آنجا که تکلیف
پرداخ��ت یا عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی تا زمان تعیین تکلیف نهائی از س��وی دادگاه معلق
میماند بنابراین رابطه طرفین نیز تا این زمان معلق خواهد بود.
بند دوم -پایان رابطه طرفین در حالت عدم پرداخت وجه ضمانت نامه
اگ��ر خط��ری که ضمانت نامه برای تضمین آن صادر ش��ده به منصه ظهور نرس��د در این صورت
ضرورت��ی به وصول وجه ضمانت نامه نبوده و در نتیجه اعتبار ضمانت نامه بدون آنکه مبلغ آن وصول
ش��ده باش��د پایان میپذیرد .با این حال ،در عمل ،معیار و روشی که برای پایان اعتبار ضمانت نامه به
کار گرفته میشود معیار و روشی است که از سوی بانک قابل سنجش میباشد  .به عنوان مثال ،مطابق
بند ب ماده  25مقررات متحدالش��کل ضمانت نامههای بانکی (نس��خه  )1( )758با انقضای سررسید
ضمانت نامه ( )2هنگامی که مبلغ ضمانت نامه به صفر برسد ( )3و نیز هنگامی که ابراء ضامن توسط
ذی نفع که به امضای او رسیده ،به ضامن ارائه گردد ،اعتبار ضمانت نامه پایان مییابد .حتی بندهای
بع��دی همان ماده به تعیین مدت اعتبار ضمانت نامهای حک��م نموده که در آن مدت ،اعتبار ضمانت
نامه تعیین نشده است.
نتیجه
ضمانت خواه ،مشتری بانک ضامن است؛ رابطه میان آنها ،در اصل تابع توافق طرفین بوده و مطابق
ماده  10قانون مدنی  ،طرفین آزادی تنظیم روابط خود را دارند .با این حال در صورتی که توافق میان
طرفین کامل نبوده و یا توافق مکتوب و قابل اس��تنادی در بین نباش��د چارهای جز توصیف این رابطه
و تعیی��ن ماهیت حقوقی آن به منظور اس��تفاده از مقررات حاکم بر یک��ی از الگوهای قانونی یا همان
عق��ود معین نخواهد بود .در تعیین ماهیت حقوقی رابطه میان بانک و ضمانت خواه ،این رابطه عمدتاً
بر مبنای عقد وکالت توصیف و توجیه ش��ده است ،امری که قبول آن ،حداقل در بخشی از این رابطه،
دش��وار مینماید و الجرم بایستی از اصول کلی حقوق و رویه بانکداری بین المللی مدد جست .مبنای
رابطه میان بانک و ضمانت خواه و همچنینن نقطه ش��روع آن ،دس��تور صادره از س��وی ضمانت خواه
است .بانک ضمانت نامه را به هزینه و مسئولیت نهائی ضمانت خواه صادر مینماید
و ب��ه همین خاطر ،در صورت قبول این دس��تور ،متعهد به تبعی��ت کامل و دقیق از آن بوده و در
صورت رد  ،مکلف است در اسرع وقت ،این امر را به اطالع ضمانت خواه برساند .با این حال ،دستوری
قابل متابعت از سوی بانک است که شفاف بوده و عاری از هر گونه ابهامی باشد.
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بررسی مدیریت ریسک در بانکداری اسالمی و
بانکداری متعارف
مدرس پدرام

1

چکیده
ریس��ک مقولهای اجتناب ناپذیر در بانکداری اس��ت .تغییر و تح��ول بازار ،تاثیر
متغیرهای کالن اقتصادی ،میزان کارآیی قوانین و ...از جمله مسائلی است که ریسک
عملی��ات بانکی را افزایش میدهد .به همین دلیل ،پژوهش��گران باید تالش خود را بر
نحوهی مدیریت پیش��گیرانهی ریس��کهای بانکداری قرار دهند .بانکداری اسالمی به
دالیلی مانند ممنوعیت بهره ،لزوم انطباق با شریعت اسالم و پیچیدگی ابزارهای تامین
مالی اسالمی در مقایسه با بانکداری متعارف در معرض ریسکهای بیشتری قرار دارد
و ب��ا توجه به جهانی ش��دن بازارهای مالی و رقابت میان بانکها ،بانکهای اس�لامی
باید از روشهای کارآمدتری برای مدیریت ریس��ک استفاده کنند .در صدد هستیم با
توجه به اهمیت مدیریت ریس��ک در بانکداری اسالمی ،پس از برشمردن ریسکهای
فعالیتهای بانکی به روشهای مدیریت ریسک با تاکید بر بانکداری اسالمی بپردازیم.
در این راه تالش میکنیم از زاویهی حقوقی-اقتصادی به مدیریت ریس��ک نگاه کنیم.
به همین منظور در این مقاله ضمن تبیین ویژگیهای بانکداری اسالمی و تفاوتهای
آن با بانکداری متعارف از دیدگاه مدیریت ریسک ،به طبقهبندی ریسکهای مشترک
میان بانکداری متعارف و بانکداری اس�لامی و ریس��کهای ویژهی بانکداری اسالمی
میپردازی��م .در پایان ضمن نتیجهگیری ،پیش��نهادهایی در زمین��ه مدیریت کارآمد
ریسکهای بانکداری اسالمی ارائه میکنیم.
واژگان کلیدی :ریس��ک ،مدیریت ریسک ،بانکداری اس�لامی ،بانکداری متعارف،
بهره (ربا)
 - 1دانشآموختهی حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی؛ دانشگاه تهران Matin.lawyer@gmail.com
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مقدمه
بر اس��اس یک تقس��یمبندی کلی نظامهای بانکداری را میتوان به دو بخ��ش بانکداری متعارف
(سنتی) و بانکداری اسالمی 3تقسیم کرد .بانکداری متعارف شکل سنتی بانکداری است که در بیشتر
کش��ورهای دنیا مورد اس��تفاده قرار میگیرد .در این نوع بانکداری اعطای وام بر مبنای پرداخت نرخ
مشخص و ثابتی به نام بهره صورت میگیرد و سپردهگذاران نیز با دریافت بهره از سوی بانک ترغیب
میش��وند پول خود را در بانک نگهداری کنند .این روش برای س��پردهگذاران فاقد ریس��ک است و به
اندوختهی آنها در بانک نیز جایزهای به نام بهره تعلق میگیرد.
عبارت بانکداری اسالمی به نظامی اشاره میکند که خدمات مالی را مبتنی بر قواعد شریعت اسالم
ارائه میدهد .تاریخ تأسیس و نام نخستین بانک اسالمی در جهان دقیقاً مشخص نیست .همانطور که
بس��یاری از پژوهشگران بیان کردهاند ،به نظر میرس��د نخستین بانک اسالمی در سال  1963میالدی
در مصر با نام  mit-ghamrتأسیس شد .این بانک روش اعطای وام بدون دریافت بهره را پیشنهاد کرد
که در آن زمان موفقیتآمیز بود ،بطوریکه در س��ال  1967میالدی چهار شعبه از آن در مصر افتتاح
ش��د .اما نخستین بانک اس�لامی مدرن در سال  1970میالدی در مصر به نام «بانک اجتماعی ناصر»
4
تاسیس شد.
مش��خصهی اصلی بانکهای اس�لامی پیروی و اجرای قواعد شریعت اسالم است .مهمترین قواعد
شریعت اسالم که بر بخش خدمات مالی بانکهای اسالمی حاکم است 5عبارتند از:
 - 1ممنوعیت دریافت ربا( 6بهره .)7برای نمونه بند  9ماده  1قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب
8
 1362اظهار میدارد« :اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات».
 - 2قراردادهای پرداخت تسهیالت باید قطعی باشند .در شریعت اسالم قرارداد غیرقطعی و احتمالی
قابل پذیرش نیس��ت .ش��روط قرارداد باید به خوبی و بدون ابهام تبیین شوند .ممنوعیت غرر
به دلیل جلوگیری از بازی برد-باخت است که بر اساس آن ،یکی از طرفین به هزینهی طرف
دیگر وضعیت بهتری پیدا کند .بدین ترتیب قراردادهایی مانند آتی ،سلف ،اختیاری و ...ممنوع
2

2 . conventional banking
3 . islamic banking
4 . El-Gawady, Zeinab, “Possibility of Cooperation between Islamic Banks and Conventional Banks”, www.
must.edu.eg/Publications/Businees_Res4.pdf, last visited: 2/2/2012

 . 5در قوانین برخی از کشورهای اسالمی بر رعایت اصول شریعت در بانکداری تاکید شده است .برای نمونه ،قسمت الف بند  5ماده 3
قانون بانکداری اسالمی مالزی مصوب  1983میالدی اشعار میدارد« :مجوز تاسیس بانک اسالمی فقط زمانی صادر میشود که اهداف
و عملیات بانکی مورد نظر موسسان واجد عنصری نباشد که بر خالف شریعت اسالم جلوه کند».
6 . usury

7 . interest
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 . 8پژوهش��گران زیادی دربارهی لزوم دریافت بهره مثبت اس��تدالل کردهاند .هنری هازلیت یکی از اقتصاددانان مکتب اتریش است که
دریافت بهره در برابر وام را ضروری میداند .وی اس��تفاده از واژهی ربا را درس��ت میداند (پیش از اینکه از نظر مردم جنبهی منفی پیدا
کند) زیرا بهره درواقع نمایانگر ارزش زمانی اس��ت .همچنین بر این اعتقاد بود که عوامل واقعی ،بهره را تعیین میکنند .برای اطالعات
بیش��تر بنگری��دHenry Hazlitt, the Failure of the New Economics, D. Van Nostrand Company Inc., USA, 1959, :
 pp.197-216در مقابل بس��یاری از پژوهش��گران نیز تالش کردهاند نظریه ذهنی نرخ بهرهی مثبت را رد کنند .برای اطالعات بیش��تر
بنگرید :درآمدی بر ریش��ههای ذهنی ایجاد بهره از نظر بوم-باورک (یک دیدگاه انتقادی) ،رس��ول بخش��ی دس��تجردی و رحیم داللی
اصفهانی ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ،شماره  ،1383 ،13صص112-95

خواهند بود.
 - 3ممنوعیت شرطبندی.
 - 4س��ود حاصل از پرداخت تس��هیالت یا سرمایهگذاری باید از راه فعالیتهای اقتصادی حالل به
دست آید .برای نمونهبند  1ماده  1قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  1362اشعار میدارد:
«اس��تقرار نظام پولی و اعتباری بر مبن��ای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و
اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور».
 - 5کلیهی قراردادهای پرداخت تسهیالت باید بر داراییهای محسوس و مشخص مبتنی باشند.
 - 6طرفین قرارداد (بانک و وامگیرنده) باید در ریس��کها و منافع ناش��ی از سرمایهگذاری سهیم
باشند 10.به باور پژوهشگران اسالمی ،مفهوم عدالت اجتماعی متضمن این امر است که همهی
افرادی که مس��تقیماً یا غیرمستقیم به تامین مالی یک فعالیت بازرگانی میپردازند در ریسک
11
آن نیز شریک شوند.
بانک��داری یک��ی از فعالیتهای بازرگانی اس��ت که به دالیل متعدد از جمله ع��دم قطعیت ،تغییر و
تح��ول بازار ،متغیرهای اقتصاد کالن و ...در معرض ریس��کهای متعددی قرار دارد .بنابراین نمیتوان
بانکداری را بدون نیاز به مدیریت ریس��ک متصور ش��د .مدیریت ریسک فرآیندی نظاممند است که به
منظور کاهش احتمال بروز یک ریس��ک یا تاثیرات آن بر فعالیتهای اش��خاص یا پروژه مورد استفاده
ق��رار میگیرد .با کمک این رش��ته میتوان ضم��ن تخصیص کارآمد منابع ،ضری��ب اطمینان موفقیت
12
پروژه ،فعالیت بازرگانی و ...را افزایش داد .ویژگیهای بانکداری اس�لامی و ابزارهای مورد استفادهی
آن واجد ریسکهایی است که موجب اهمیت مدیریت ریسک در این نوع بانکداری میشود .به عبارت
دیگر ،ماهیت ریسکهایی که بانکهای اسالمی با آنها روبرو میشوند در مقایسه با بانکهای متعارف،
پیچیده است که مقتضی ارزیابی دقیق آنها و تهیهی طرحی کارآمد برای مدیریت ریسکها است.
این مقاله از دو بخش تش��کیل شده اس��ت :در بخش نخست به منظور آشنایی با مفهوم بانکداری
اس�لامی و تفاوتهای آن با بانکداری متعارف ،ویژگیهای بانکداری اس�لامی را تبیین میکنیم  .در
بخش دوم  ،از آنجا که برخی از ریسکهای بانکداری متعارف و اسالمی مشابه یکدیگر است و بانکداری
اس�لامی به دلیل ماهیت خاص خود ریسکهای ویژهای نیز دارد  ،نخست ،ریسکهای مشترک میان
دو نظام بانکداری را تشریح و مدیریت آنها را تحلیل میکنیم و در ادامه ریسکهای ویژهی بانکداری
اسالمی و نحوهی مدیریت آنها را شرح میدهیم .در پایان نیز ضمن نتیجهگیری از مقاله ،پیشنهادهایی
به منظور مدیریت کارآمد ریسکهای بانکداری اسالمی ارائه میدهیم.
9

9 . Beng Chong, Soon & Ming-Hua Liu, “Islamic Banking: Interest-Free or Interest Based?”, AFAANZ
Conference, 2007, p.6
10 . Hylmun Izhar, “Identifying Operational Risk Exposures in Islamic Banking”, Kyoto Bulletin of Islamic
Area Studies, 2010, p.20

 . 11گروه نویس��ندگان ،مجموعه مقاالت بانکداری اس�لامی ،به کوشش فتحاهلل تاری و صمد عزیزنژاد ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی ،تهران ،1390 ،ص35
 . 12ابزارهای بانکداری اسالمی با یکدیگر تفاوت دارند و هر یک از آنها متضمن قرارداد ویژه با ریسکهای مختص به خود است.
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 .1ویژگیهای بانکداری اسالمی
عملکرد بانکداری اس�لامی بسیار مش��ابه بانکداری متعارف است اما سه ویژگی عمدهی بانکداری
اسالمی آن را از شکل متعارف و سنتی بانکداری تفکیک میکند:
 - 1س��هیم ش��دن در ریس��ک :13مهمترین ویژگی بانکداری اس�لامی را میتوان در مشارکت در
ریسک یک کسبوکار یا فعالیت بازرگانی دانست .هدف بانکداری اسالمی تسهیم ریسک میان
س��رمایهگذار (س��پردهگذاران) ،بانک (به عنوان وکیل) و تسهیالتگیرنده (کارآفرین )14است.
همانطور که میدانیم آینده غیرقطعی است و نمیتوان از موفقیت یک پروژه یا کسبوکار پیش
از فعالیت ،به قطعیت رسید .در بانکداری متعارف  ،این ریسکها به کارآفرین منتقل میشود
و در صورت موفقیت یا شکس��ت پروژه ،کارآفرین موظف اس��ت بهره و وام را بازپرداخت کند.
اما بر اس��اس اندیشهی بانکداری اسالمی این روش غیرعادالنه است و اصل بنیانی سهیمشدن
15
طرفین در ریسکهای فعالیت بازرگانی است.
 - 2تاکی��د بر بهرهوری به جای توانایی بازپرداخت بدهی :موضوع اصلی در بانکداری متعارف این
است که وامگیرنده در مواعد مقرر ،وام و بهرهی آن را بازپرداخت کند .بنابراین در اعطای وام
به اش��خاص ،باید توانایی بازپرداخت آنها مالک قرار بگیرد .این در حالی اس��ت که بر اس��اس
قرارداد مش��ارکت در س��ودوزیان ،بانک فقط در صورتی منافع به دس��ت میآورد که پروژه با
موفقیت به بهرهبرداری برس��د و س��ودده باش��د« .حتی تحت قراردادهای غیرمشارکتی مانند
مرابح��ه نی��ز تامین مالی به اموال و دارایی مرتبط اس��ت .این امر میتوان��د به فرآیندی مولد
منجر شود و از سفته بازی یا سرمایهگذاریهای بیفایده جلوگیری کند 16».بنابراین بهرهوری
افزایش خواهد یافت و از معامالت کاغذی تا حدود زیادی جلوگیری میشود.
 - 3س��ویهی اخالقی بانکداری اس�لامی :بانکهای متعارف عموماً به مسائل اخالقی توجه اندکی
میکنند .در مقابل بر اس��اس نظام اس�لامی ،همهی کنشگران و نهادهای اقتصادی باید تحت
نظام اخالقی اس�لام فعالیت کنند .بدین ترتیب بانکهای اس�لامی نمیتوانند در پروژههایی
17
سرمایهگذاری کنند که مغایر نظام اخالقی اسالم باشد.
با توجه به این ویژگیها و ماهیت خاص بانکداری اسالمی ،این نظام نه فقط با ریسکهای مربوط
به بانکهای متعارف روبرو میش��ود بلکه نظام بانکداری اس�لامی به دلیل ماهیت منحصر به فرد خود
در معرض ریسکهای دیگری نیز هستند که با ریسکهای مشترک میان بانکداری متعارف و اسالمی
18
متفاوت است و نیازمند ارزیابی و مدیریت ریسک مختص خود است.
13 . risk sharing
14 . entrepreneur
15 . Ausaf Ahmad, Munawar Iqbal & Tariqullah Khan, Challenges Facing Islamic Banking, Islamic Research
and Training Institute, Saudi Arabia, 1998, pp.15-16
16 . ibid, p.16
17 . ibid, p.17
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18 . Monzer Kahf, “Innovation & Risk Management in Islamic Finance: Shari’ah Considerations”, Seventh
Harvard International Forum on Islamic Finance, 2006, p.3

برای نمونه استفاده از روش مشارکت در سودوزیان یکی از ویژگیهای بارز بانکداری اسالمی است.
این روش به دالیل متعددی ریسکهای بانکهای اسالمی را افزایش میدهد:
 - 1ادارهی مشارکت در سودوزیان بسیار پیچیدهتر از تامین مالی بانکداری متعارف است .درواقع
این روش به صورت ضمنی فعالیتهای مختلفی را دربرمیگیرد که بانکهای متعارف معموالً
آنها را در حوزهی وظایف خود نمیدانند .لزوم تعیین سهم مشارکت در سودوزیان در فعالیتها
و پروژهه��ای مختلف اقتصادی 19و حسابرس��ی از این پروژهها ب��ه منظور اطمینان از مدیریت
کارآمد و مناس��ب از جمله وظایف بانکهای اس�لامی اس��ت .مطابق ماده  4آییننامه اعطای
تس��هیالت بانکی مصوب « :1362بانکها بر حس��ن اجرای قرارداده��ای منعقده موضوع این
آییننامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیالت اعطایی نظارت الزم و کافی به عمل خواهند
آورد»...
 - 2فعالیته��ای متعددی وج��ود دارد که بانکهای اس�لامی میتوانند در آنها مش��ارکت کنند و
روشهای زیادی 20نیز برای تامین مالی پروژهها و فعالیتهای اقتصادی وجود دارد .به همین
دلیل ،استانداردکردن تامین مالی بانکهای اسالمی امری دشوار و پیچیده است.
 - 3بانکهای اس�لامی ابزار قانونی برای کنترل «عامل» در ق��رارداد مضاربه( 21یکی از روشهای
مشارکت در سودوزیان) ندارند زیرا بر اساس این قرارداد ،عامل مختار است بنگاه اقتصادی را
مطابق نظر خود مدیریت کند .بانکها از نظر قراردادی فقط حق سهیمشدن در منافع (یا ضرر)
بنگاه اقتصادی یا فعالیت بازرگانی را دارند .در مقابل در قراردادهای مشارکت یا سرمایهگذاری
مستقیم بانک وضعیت بهتری دارد و میتواند بر فعالیت بازرگانی یا پروژه نظارت داشته باشد
زیرا بانک به عنوان مش��ارکتکننده حق رای و مدیریت دارد .با توجه به این تفاوتها متوجه
میشویم استانداردکردن این روشها و نظارت بانکها بر فعالیت تسهیالتگیرنده بسیار دشوار
است.
23
22
 - 4مشارکت در سودوزیان نمیتواند مبتنی بر اخذ وثیقه یا ضمانتنامه باشد.
بانکهای اس�لامی به منظور مدیریت ریس��کها ناچارند در مقایس��ه با بانکهای متعارف نسبت
بیشتری از داراییهای خود را نزد بانک مرکزی به امانت بگذارند .این امر سوددهی بانکهای اسالمی
را کاه��ش میدهد زیرا بانک مرکزی اغلب س��ود اندکی بابت ای��ن داراییها به بانک پرداخت میکند.
همچنین رقابتپذیری بانکهای اسالمی نیز کاهش خواهد یافت زیرا بخشی از دارایی آنها در دسترس
 . 19در ایران بر اساس ماده  20قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  1362بانک مرکزی رشتههای مختلف سرمایهگذاری و مشارکت
بانکها را مش��خص میکند...« :تعیین رش��تههای مختلف سرمایهگذاری و مشارکت در حدود سیاس��تهای اقتصادی مصوب و تعیین
حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایهگذاری و مشارکت»...
 . 20اجاره به ش��رط تملیک ،جعاله ،س��رمایهگذاری مستقیم ،مشارکت ،مضاربه و ...از جمله روشهایی است که مورد استفاده بانکهای
اسالمی قرار میگیرد.
21 . mudarabah
22 . collateral
23 . Luca Errico & V. Sundararajan, “Islamic Financial Institutions and Products in the Global Financial
System: Key Issues in Risk Management and Challenges Ahead”, IMF Working Paper, WP/02/192, 2002,
pp.5-6
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نیست.
با توجه به ویژگیهای بانکداری اسالمی به نظر میرسد که سپردهگذاران بانکهای اسالمی با دو
انتخاب روبرو هستند:
الف -پول خود را در حس��اب بدون ریسک نگهداری کنند .بانک بازپرداخت آن را تضمین میکند
و سپردهگذار از این نظر ریسکی متحمل نمیشود.
ب -س��پردهگذاران در این روش ،پول خود را در حس��اب سرمایهگذاری قرار میدهند و بانکهای
اس�لامی از طریق این س��پردهها در بخشهای مختلف اقتصاد س��رمایهگذاری میکند .سود حاصل از
این سرمایهگذاری با سپردهگذاران تقسیم میشود 25.به عبارت دیگر بانکهای اسالمی پرداخت مبلغ
مش��خص و ثابتی را تضمین نمیکنند و فقط در صورت س��ودده بودن سرمایهگذاری ،این سود میان
سپردهگذاران تقسیم میشود.
24

 .2ریسکهای بانکداری اسالمی و بانکداری متعارف
در این قس��مت ،نخست ،مهمترین ریسکهای مشترک میان دو نظام بانکداری اسالمی و متعارف
را تبین و تحلیل میکنیم و سپس ریسکهای ویژهی بانکداری اسالمی را مشخص و نحوهی مدیریت
ریسک آنها را بررسی میکنیم.
 .1-2ریسکهای مشترک میان بانکداری اسالمی و بانکداری متعارف
 .1-1-2ریسک نقدشوندگی

26

نقدش��وندگی دارایی به میزان س��هولت تبدیل آن به پول مربوط میش��ود .ریس��ک نقدشوندگی
زمان��ی ب��روز پیدا میکند که فروش دارایی با دش��واری همراه باش��د .ماهیت فعالیته��ای بانکی بروز
ریس��ک نقدش��وندگی را اجتنابناپذیر میکند .ریسک نقدش��وندگی ممکن است از عوامل برون زا 27یا
سیاس��تهای تامین مالی بانکها (درونزا) ناشی شود 28.ابزارهایی که مورد استفاده بانکهای اسالمی
قرار میگیرند واجد ریسک نقدشوندگی هستند .برای نمونه زمانی که بانک قرارداد سلم منعقد میکند
و فروشنده کاال یا محصول را در تاریخ معین به بانک تحویل میدهد  ،ممکن است کیفیت ،کمیت یا
اوصاف محصول مطابق قرارداد سلم نباشد  .بدین ترتیب بانک به منظور الزام فروشنده باید به دادگاه
24 . ibid, p.7

 . 25گروه نویسندگان ،پیشین ،صص36-35

26 . liquidity risk
27 . exogenous
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 . 28ممکن اس��ت استدالل شود که بانکهای اس�لامی در مالزی ریسک نقدشوندگی کمتری در مقایسه با بانکهای متعارف دارند اما
باید یادآوری کرد بانکهای اس�لامی در این کش��ور میتوانند از بانک مرکزی اس��تقراض کنند و ریس��ک نقدشوندگی را کاهش دهند.
بدین ترتیب نمیتوان با ضریب اطمینان باالیی گفت که بانکهای اس�لامی بالذات ریس��ک نقدشوندگی اندکی دارند (حمزه قوچیفرد و
محمدحس��ین مشرف جوادی« ،ریسک در بانکها و موسسات مالی اسالمی با رویکردی بر ریسک قانونی» ،مجله بررسیهای بازرگانی،
شماره  ،38ص.)99

مراجعه کند که این زمانبر بودن این فرآیند ،بانک را با ریسک نقدشوندگی مواجه میکند.
همچنین در قرارداد اجاره به ش��رط تملیک نیز ممکن است ریس��ک نقدشوندگی بروز پیدا کند.
بر اس��اس این قرارداد ،بانک نخس��ت کاال یا محصول را خریداری میکند و س��پس آن را به صورت
اقس��اطی به مش��تری میفروش��د .در صورتی که بانک پیش از انعقاد قرارداد اجاره به ش��رط تملیک،
کاال را خریداری کند با ریس��ک نقدشوندگی مواجه میشود زیرا ممکن است مشتری از انعقاد قرارداد
منصرف ش��ود و بانک نتواند کاال را به مشتریان دیگر بفروشد 30.همچنین ممکن است عمر مفید کاال
یا محصول به درستی تخمین زده نشود و این امر میتواند بانک را با ریسک نقدشوندگی مواجه کند.
به همین دلیل ماده  61آییننامه اعطای تسهیالت بانکی مصوب  1362تاکید میکند« :مدت اجاره به
شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده ( 62و  )63تجاوز نماید  .مبدا محاسبه طول
عمر مفید و تاریخ شروع بهرهبرداری به تشخیص بانک خواهد بود».
باید اش��اره کنیم که مدیریت نقدش��وندگی باید با توجه به کلیهی خدمات بانکی انجام ش��ود .به
منظ��ور مدیریت نقدش��وندگی باید همهی فعالیته��ای بانک که منتهی به افزای��ش یا کاهش بودجه
31
میش��ود را در نظر گرفت .بس��یاری از بانکها برای مدیریت ریس��ک نقدشوندگی ،ذخیره احتیاطی
ایج��اد میکنند که میزان آن بس��تگی ب��ه نظر بانک دارد .همچنین بان��ک میتواند با ایجاد یک نظام
اطالعاتی به مدیریت کارآمد ریس��ک نقدش��وندگی کمک کند 32.بدین ترتی��ب این نظام گزارشهای
مس��تقلی را به منظور ارزیابی سیاس��تها و رویههای بانک تهیه میکند و از این راه مشکالت فرآیند
مدیریت نقدشوندگی مشخص و برای آنها راهحلی در نظر گرفته میشود.
29

 .2-1-2ریسک اعتبار

33

ریس��ک اعتبار را میتوان مهمترین ریس��کی دانست که ممکن اس��ت بانکها با آن مواجه شوند.
ریس��ک اعتبار از تغییر در جریان نقدینگی 34بانک ناش��ی میش��ود .به عبارت دیگر ،ریسک اعتبار به
توانایی قرضگیرنده مبنی بر بازپرداخت بدهی در زمان مش��خص بر اس��اس شرایط توافقشده اشاره
میکند .اگر وامگیرنده نتواند تعهدات خود را اجرا کند به ضرر وامدهنده وبه یک ریس��ک برای بانک
35
منجر میشود.
بس��یاری از روشهای تامین مالی بانکهای اس�لامی توام با ریس��ک اعتبار اس��ت .همانطور که
میدانیم عقودی مانند مرابحه و اس��تصناع ،فروش مال با تاخیر پرداخت همراه اس��ت که این بدهی را
بانک میپذیرد .مضاربه و مشارکت نیز عقودی هستند که بانک با وامگیرنده شریک میشود این عقود
29 . Salman Syed Ali, “Islamic Modes of Finance and Associated Liquidity Risks”, Conference on Monetary
Sector in Iran: Structure, Performance & Challenging Issues, 2004, pp.8-9
30 . ibid, p.10
31 . protective reserve
32 . Habib Ahmad & Tariqullah Khan, Risk Management (an Analysis of Issues in Islamic Financial Industry),
Islamic Research and Training Institute, Saudi Arabia, 2001, p.38
33 . credit risk
34 . cash flow
35 . Umer Chapra & Tariqullah Khan, Regulation and Supervision of Islamic Banks, Islamic Research and
Training Institute, Saudi Arabia, 2000, p.51
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نیز واجد ریس��ک اعتبار برای بانکهای اسالمی هستند .همانطور که میدانیم ،در فعالیتهای مبتنی
بر مشارکت یا مضاربه که فروش محصول یا کاال با تاخیر همراه است ،صاحب سرمایه غیرمستقیم در
معرض ریسک اعتبار قرار میگیرد زیرا توانایی شریک برای بازپرداخت وام با نوسان همراه است.
برخی از ابزارهای بانکداری اسالمی که مستعد ریسک اعتبار هستند را به دشواری میتوان مدیریت
کرد .برای نمونه بر اساس عقد سلم (یا سلف) ،بانک توافق میکند محصول یا کاالی بالقوهی بنگاههای
اقتصادی را خریداری کند 36.به این دلیل بانک با ریس��ک اعتبار مواجه میشود که تا زمان تبدیل آن
ب��ه پ��ول نقد باید این محصول یا کاال را نزد خود نگهداری کند .حتی ممکن اس��ت به دلیل تغییر در
ترجیحات مصرفکنندگان یا افزایش عرضهی محصوالت یا کاالهای مشابه ،قیمت آن کاهش و به تبع
آن ،س��وددهی عقد س��لم نیز کاهش مییابد .همچنین بر اس��اس ماده  42آییننامه اعطای تسهیالت
بانکی مصوب « :1362بانکها از فروش محصوالت تولیدی پیش خرید ش��ده قبل از سررسید تحویل
ممنوع میباش��ند مگر اینکه مبیع قبل از سررس��ید به بانک تحویل داده شده باشد ».بنابراین بانکها
نمیتوانند در بازار مش��تقه 37به فروش محصول آینده بپردازند که این امر نیز سوددهی عقد سلم را با
ابهام مواجه میکند.
استفاده از عقود مشارکت و مضاربه همراه با ریسک است به این دلیل که این عقود ،عالوه بر لزوم
مدیریت ریس��کهای تجاری و فضای کس��بوکار به راستگویی مش��تریان و امانتداری آنها نیز وابسته
اس��ت .بنابراین اگر استاندارد اخالقی مش��تری پایین باش��د  ،احتمال تحقق اهداف سرمایهگذاری با
ابهام مواجه میش��ود 39 38.بانکها معموالً برای کاهش کژیهای اخالقی ،40وامگیرنده را ملزم میکنند
وثیقه فراهم کند .بر اساس ماده  6آییننامه اعطای تسهیالت بانکی مصوب « :1362اعطای تسهیالت
عندالل��زوم ،به تش��خیص بانک من��وط به اخذ تامین کافی ب��رای حفظ منافع بانک و حس��ن اجرای
قراردادهای مربوط میباشد».
بانکه��ای متعارف نیز تقریباً در فرآیند اعطای وام با ریس��ک اعتبار مواجه میش��وند زیرا ارتباط
میان بانکها و مش��تریان مبتنی بر ارتباط وامگیرنده و وامدهنده اس��ت و این احتمال وجود دارد که
وامگیرنده از بازپرداخت وام تخطی کند .اما وامهای پرداختی بانکهای متعارف بازه زمانی مش��خصی
ب��رای بازپرداخت دارد و در ص��ورت تخطی وامگیرنده و تاخیر در پرداخت اقس��اط ،میزان بدهی وی
متناس��ب با تاخیر افزای��ش مییابد .بانکها معموالً یک جدول زمان��ی بازپرداخت طراحی میکنند و
مش��تری بر اس��اس آن ،ضمن حفظ رابطهی خود با بانک ،ملزم میش��ود بهرههای بیش��تری به بانک
 . 36ماده  40آییننامه اعطای تس��هیالت بانکی مصوب « :1362منظور از معامله س��لف پیشخرید نقدی محصوالت تولیدی به قمیت
معین میباشد».

 . 37ابزارهای مشتقه امروزه نقش مهمی در کاهش ریسکهای بانکداری بازی میکنند .همچنین این ابزارها اکنون به منبع درآمد نیز
تبدیل ش��دهاند .ابزار مش��تقه به سندی گفته میش��ود که ارزش آن به چیزهای دیگر مانند نفت خام ،قهوه ،پول رایج و ...بستگی دارد.
مهمترین ابزارهای مش��تقه قراردادهای آتی ،س��وآپ و اختیاری اشاره کرد .برای مطالعهی بیشتر رجوع کنید به مبانی مهندسی مالی و
مدیریت ریسک (جان هال ،مترجمین :سجاد سیاح و علی صالحآبادی ،گروه رایانه تدبیرپرداز)1384 ،
38 . Mohamed Ali Elgari, “Credit Risk in Islamic Banking and Finance”, Islamic Economic Studies, vol.10,
No.2, 2003, p.22

 . 39به دلیل دشواری مدیریت ریسک اعتبار عقود مشارکت و مضاربه در سال  2010میالدی پرداخت تسهیالت به واسطهی این عقود
درصد کمی از وامهای پرداختی بانکهای اس�لامی مالزی را تش��کیل میداد (مشارکت 4 :درصد و مضاربه  1درصد) .بانکهای اسالمی
اغلب از عقود مرابحه ( 56درصد) و اجاره ( 33درصد) به منظور پرداخت تسهیالت استفاده میکنند(John Meinhold,“Credit Risk .

)Management in Islamic Financing”, Asian Islamic Banking Conference, Malaysia, 2010, p.10
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40 . moral hazard

بپردازد .در بانکداری اس�لامی نمیتوان از این راهکار اس��تفاده کرد .بانکهای اسالمی اغلب با گرفتن
جریم��ه یا افزودن بر قیمت خدمات خود این ریس��ک را مدیریت میکنند41.همچنین با اخذ وثیقهی
قابل فروش ،بانکهای اسالمی تا حدود زیادی میتوانند ریسک اعتبار را کاهش دهند .این امر تامین
مالی اسالمی را شبیه وامهای رهنی بانکهای متعارف میکند که در مقایسه با وامهای تجاری ریسک
42
کمتری دارند.
به دلیل عدم اس��تفاده از ابزارهای مشتقه برای کاهش ریسک اعتبار نیز بانکهای اسالمی باید از
روشهای نظارتی اس��تفاده کنند .اعتبارسنجی مشتریان و تهیهی لیست سیاه از بدهکاران نظام بانکی
نیز میتواند کمک شایانی به کاهش ریسک اعتبار بانکهای اسالمی نماید.
 .3-1-2ریسک عملیات

43

بر اس��اس تعریف «بازل « ،44»2ریس��ک عملیات زمانی بروز پیدا میکند ک��ه بانک در بازار مالی
به اهداف خود نرس��د و اس��تراتژیهای آن با شکس��ت مواجه شود .ریس��ک عملیات معموالً به دالیل
رویداده��ای خارجی (مانند بحران بانکی) یا فرآیندهای ناکافی داخلی به وجود میآید ».در بانکداری
اس�لامی به تعریف مذکور باید ناتوانی در انطباق با قواعد ش��ریعت اسالم و شکست در حفظ شهرت را
45
نیز افزود.
ب��ه منظور مدیریت ریس��ک عملیات در هر دو نوع بانکداری (اس�لامی و متع��ارف) از روشهای
مش��ابهی اس��تفاده میش��ود با این قید که بانکداری اس�لامی به دالیل پیچیدگی عقود و ادغام آن با
مس��ئلهی امانتداری بانکها ،مدیریت ریس��ک عملیات از درجهی اهمیت زیادی برخوردار است 46.به
همین منظور ،بانکهای اس�لامی باید چهارچوب کارآمد و همهجانبهای برای توسعه و اجرای طرحها
و س��رمایهگذاریهای خود تهیه کنند .ای��ن چهارچوب باید به کارمندان بانکها آموزش داده ش��ود.
همچنین بانکهای اس�لامی باید در بازههای زمانی مشخص ،عملیات بانکی را مورد بازبینی و ارزیابی
قرار دهند تا میزان موفقیت بانکها در مدیریت ریسک عملیات مشخص شود.
 .4-1-2ریسک بازار

47

ریس��ک بازار ممکن اس��ت سیس��تماتیک و ناش��ی از تغییرات اقتصاد کالن باش��د یا به صورت
غیرسیس��تماتیک و به دلیل استفاده از ابزارهای سرمایهگذاری خاص ظاهر شود .برای نمونه نوسانات
41 . Mohamed Ali Elgari, op. cit., p.19
42 . Umer Chapra & Tariqullah Khan, op. cit., p.52
43 . operation risk

 . 44بازل  2چهارچوب کفایت س��رمایه یک بانک اس��ت که توس��ط کمیته نظارت بر بانکداری بازل تهیه شده است .بازل  2متشکل از
استانداردهای تنظیمی است که هدف آن عالوه بر کاهش ریسک اعتبار ،بازار و عملیات به دنبال حاکمیت خوب و سیاستها و رویههای
حسابرس��ی نیز هست(Dimitris N. Chorafas, Risk Accounting & Risk Management for Accountants, Elsevier Ltd, .
)UK, 2008, p.214

 . 45ریسک شهرت زمانی بروز مییابد که بانکهای اسالمی در انطباق خود با استانداردهای صریح یا ضمنی شریعت اسالم و مسئلهی
امانتداری شکس��ت بخورند (Hylmun Izhar, “Identifying operational risks in Islamic Banks”, New Horizon, Institute

of Islamic Banking & Insurance, No.175, 2010, p.12).

46 .ibid, op. cit., p.15
47 . market risk
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نرخ ارز یا نرخ بهره از جمله تغییرات اقتصاد کالن (سیستماتیک) است که بر بانکها تاثیر میگذارد و
48
تغییر قیمت کاالها یا داراییها به صورت غیرسیستماتیک ریسک بازار را ایجاد میکند.
همانطور که میدانیم بانکهای متعارف سپردههای مردم را به صورت وام در اختیار مشتریان قرار
میدهند و در قبال آن بهرهی ثابتی دریافت میکنند بنابراین در معرض ریسک نوسانات نرخ بهره قرار
دارند .اگرچه ممکن است در نگاه نخست ،نوسانات نرخ بهره را مختص بانکهای متعاف قلمداد کنیم
اما باید اش��اره ش��ود ،بانکهای اسالمی نیز تحت تاثیر نوسانات نرخ بهره قرار میگیرند .برای نمونه بر
اس��اس قرارداد مرابحه ،بانک کاالی مورد نظر مش��تری را تهیه و با افزودن سود خود (این سود اغلب
الگوبرداری از نرخ  LIBORاست) به قیمت کاال ،به صورت اقساطی یا نقدی کاال را به مشتری تحویل
میدهد49.در این قرارداد ،قیمت کاال یا محصول باید مش��خص ش��ود و این قیمت قابل تعدیل نیست.
بدین ترتیب اگر قیمت کاال یا محصول به دلیل نوس��انات بازار (مث ً
ال نرخ بهره) افزایش یابد ریس��ک
افزای��ش قیمت به عهدهی بانک خواهد بود .این در حالی اس��ت که ه��دف بانکهای متعارف تجارت
با مردم یا خرید و فروش کاال یا محصول با آنها نیس��ت و فقط در برابر اعطای وام بهرهی مش��خصی
را دریافت میکنند .همچنین به منظور مدیریت ریس��ک بازار ،از ابزارهای مختلفی چون س��وآپ نرخ
بهره 50استفاده میکنند.
ریسک بازار از جمله ریسکهایی است که بانکهای اسالمی نمیتوانند آن را منتقل یا از بروز آن
جلوگیری کنند زیرا ریسک بازار ،ریسک عمدهی نظام بانکداری اسالمی است و بانک به دلیل پذیرش
آن ،پاداش دریافت میکند 51.بنابراین به نظر میرس��د متنوع کردن سرمایهگذاری بانکهای اسالمی و
استفاده از ابزارهای مختلف اسالمی میتواند به مدیریت این ریسک کمک کند.
 .5-1-2ریسک کاهش سپردهگذاران
متغیربودن نرخ س��ود و عواید نش��أت گرفته از سپردهگذاری در بانکهای اسالمی به عدم قطعیت
ارزش واقعی س��پردهها دام��ن میزند .نگهداری بخش عمدهای از داراییه��ای بانک به منظور کاهش
ضرردهی ،خود عاملی در جهت کاهش نرخ س��ود پرداختی بانکهای اسالمی است .بانکهای اسالمی
نمیتوانند نرخ ثابتی را به عنوان بهره به سپردهگذاران پرداخت کنند .به عبارت دیگر سرمایهگذاریها
تضمین شده نیستند و در صورتی که سرمایهگذاری سودده نباشد ،سپردهگذاران بخشی از سرمایهگذاری
48 . Habib Ahmed & Tariqullah Khan, “Risk Management in Islamic Banking”, In Handbook on Islamic
Banking, Kabir M.Hassan & Mervyn K. Lewis, Edward Elgar, 2007, p.145
49 . ibid, p.145

 . 50قرارداد س��وآپ نرخ بهره میتواند حس��ب تراضی طرفین ش��کلهای گوناگونی به خود بگیرد .اما یکی از ش��کلهای ساده و متعارف
قراردادهای س��وآپ ن��رخ بهره را توضیح میدهیم :فرض کنید بانک «الف» به س��پردههای خود نرخ بهرهی ثاب��ت میپردازد اما بهرهی
دریافتی از وامگیرندگان به صورت ش��ناور اس��ت .در مقابل بانک «ب» به سپردهها نرخ بهرهی شناور میپردازد و نرخ بهرهی ثابتی را از
وامگیرندگان دریافت میکند .بدین ترتیب با کاهش نرخ بهرهی شناور بانک ب متضرر میشود و با افزایش نرخ بهرهی شناور سوددهی
بانک الف کاهش مییابد .این دو بانک میتوانند با انعقاد قرارداد سوآپ نرخ بهره ،افزایش یا کاهش نرخ بهرهی شناور را مدیریت کنند.
بطوریکه بانک الف متعهد ش��ود در صورت افزایش نرخ بهره از نرخ قراردادی ،تفاوت آن را به بانک ب بپردازد و بانک ب متعهد ش��ود
در ص��ورت کاه��ش نرخ بهره ،تفاوت آن از نرخ بهرهی قراردادی را به بانک الف پرداخت کند (Habib Ahmed & Tariqullah Khan,
“Risk Management in Islamic Banking”, In Handbook on Islamic Banking, Kabir M.Hassan & Mervyn K.
)Lewis, Edward Elgar, 2007, pp.150-155
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51 . ibid, p.155

خود را از دس��ت میدهند .این مسئله میتواند به کاهش سپردهگذاران و مشتریان بانکهای اسالمی
منجر شود .این در حالی است که بانکهای متعارف با پرداخت نرخ ثابتی به عنوان بهره ضمن تشویق
مردم به پس��انداز ،میزان س��رمایهگذاری خود را نی��ز افزایش میدهند .به منظ��ور اجتناب از کاهش
سپردهگذاران ،بانکهای اسالمی ،بازگشت سرمایه را تضمین میکنند و سود مقطوع به سپردهگذاران
میپردازند .این امر بانکداری اسالمی را به بانکداری متعارف نزدیک میکند.
ش��فافیت و افش��ای اطالعات یکی از مهمترین راهکارهای کاهش ریسک بانکهای اسالمی است
زیرا بنیان بانکداری اسالمی بر اصل مشارکت در سودوزیان قرار گرفته است که بر اساس آن ،منفعت
سپردهگذاران تضمین نمیشود .در این بین ،افشای اطالعات دربارهی سیاستها ،استراتژیها و اهداف
بانک برای س��پردهگذاران بس��یار حیاتی است 52.همچنین س��پردهگذاران نیز انگیزهی بیشتری برای
بررس��ی عملکرد ،اهداف و اس��تراتژیهای بانکهای اس�لامی دارند .زیرا بر خالف بانکهای متعارف
در بانکداری اس�لامی به سپردهگذاران بهرهی مشخص و ثابتی پرداخت نمیشود«.در عمل بانکهای
اسالمی به دلیل رقابت با بانکهای متعارف سودی مشابه آنها به سپردههای اشخاص میپردازند و به
53
مسائلی مانند سوددهی واقعی پروژه توجه نمیکنند».
 .2-2ریسکهای ویژهی بانکداری اسالمی
 .1-2-2ریسک عدم انطباق با شریعت اسالم
بانکهای اس�لامی باید ای��ن امر را در نظر بگیرند که همهی فعالیتهای آنها منطبق با ش��ریعت
اس�لام است .بروز این ریسک میتواند به کاهش مشتریان بانکهای اسالمی منجر شود زیرا مشتریان
این بانکها اغلب اش��خاصی هس��تند که انطباق با اصول شریعت برای آنها اهمیت زیادی دارد 54.نبود
قواعد یکس��ان و مشخص و وجود تفاسیر متعدد میان صاحبنظران ،ریسک عدم انطباق با شریعت را
افزایش داده اس��ت 55.البته در کشورهایی مانند ایران ،س��ودان و مالزی در این زمینه ریسک چندانی
وجود ندارد زیرا قانونگذار با تنظیم قوانین مربوط به بانکداری اس�لامی این ریس��ک را مدیریت کرده
اس��ت .برای نمونه بر اساس قس��مت ب بند  5ماده  3قانون بانکداری اس�لامی مالزی مصوب 1983
میالدی...« :انطباق با موازین شرعی بر عهدهی بانک است و مکلف است با تصویب بانک مرکزی بخش
مش��اوره اسالمی تاس��یس کند تا در زمینهی عملیات بانکی مشاوره بدهد و اطمینان حاصل شود که
بانک بر خالف موازین شریعت اسالم عمل نمیکند».
بانکهای اس�لامی مطابق موازین شریعت فقط در فعالیتهایی میتوانند سرمایهگذاری کنند که
مخالف قواعد ش��ریعت نباشد .برای نمونه س��رمایهگذاری در تولید مشروبات الکلی ،تاسیس قمارخانه
و ...ممنوع اس��ت.این قواعد ،فعالیتهای نظارتی بانکهای اس�لامی را افزایش میدهد زیرا آنها باید بر
52 . Luca Errico & V. Sundararajan, op. cit., p.13
53 . Beng Chong & Ming-Hua Liu, op. cit.,p.27
54 . Chia der Jiun & Wang Yining, “Risks and Regulation of Islamic Banks: a Perspective from a non-Islamic
Jurisdiction”, the Monetary Authority of Singapore, MAS Staff Paper No.49, 2008, p.5

 . 55ب��رای نمون��ه برخ��ی از فقها مانند آکادمی فقه  OICقرارداد مرابحه را فقط برای فروش��نده (بان��ک) الزم و از طرف خریدار ،جایز
میدانند .در مقابل برخی دیگر از فقهای اهل سنت ،این قرارداد را نسبت به هر دو طرف الزم میدانند(Umer Chapra & Tariqullah
) .Khan, op. cit., p.53این امر میتواند به اختالف میان بانکهای اسالمی دامن بزند و بر نحوهی فعالیت آنها تاثیر بگذارد.
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نحوهی هزینهی وامها نظارت کنند .همچنینبانکهای اس�لامی به دلیل ممنوعیت بهره نمیتوانند از
56
ابزارهای مدیریت ریسک مورد استفادهی بانکهای متعارف مانند قراردادهای آتی ،اختیاری و سلف
اس��تفاده کنند .به عبارت دیگر ،به دلیل انعطافپذیری اندک س��اختار ،نهادها و ابزارها ریس��کهایی و
به دش��واری میتوان آنها را مدیریت کرد .برای نمونه بس��یاری از بانکهای متعارف به منظور مدیریت
ریسک تبدیل ارز از قرارداد پوشش ریسک( 57هدج کردن) استفاده میکنند اما در شریعت اسالم ابزار
مشتقه کوتاه مدت برای مدیریت ریسک وجود ندارد.
58
از آنجا که قانونگذار ایران موظف اس��ت کلیهی قوانین را بر اس��اس موازین اسالمی تصویب کند
و در زمینهی بانکداری نیز قانون «عملیات بانکی بدون ربا» برگرفته از قواعد شریعت است ،بانکها با
ریس��ک عدم انطباق با قواعد شریعت روبرو نمیشوند زیرا بانک مرکزی بر کلیهی فعالیتهای بانکها
نظارت میکند.
البته این مس��ئله به نگرش مردم نیز مرتبط اس��ت بطوریکه ممکن است قوانین بانکداری ایران به
دلیل نبود س��اختارهای کارآمد و نظارت دقیق به درس��تی اجرا نشود و بانکها از این مقررات تخطی
کنن��د .بدین ترتیب ممکن اس��ت نگرش س��پردهگذاران نس��بت به این بانکها تغیی��ر کند و تفاوتی
می��ان آنه��ا و بانکهای مبتنی بر پرداخت به��ره نبینند .بنابراین بانکهای اس�لامی به منظور جذب
سپردهگذاران باید از قواعد شریعت اسالم پیروی کنند و از روشهای ملهم از آن استفاده کنند.
 .2-2-2ریسک قانونی

59

ریس��ک قانونی به ناتوانی در اجرای قرارداد ارتباط دارد .بروز این ریس��ک به قوانین و مقررات یک
کشور اشاره میکند که اجرای قرارداد را تحت تاثیر قرار میدهند .این ریسک میتواند خارجی مانند
تغیی��ر قوانین یا داخلی مانند تخلف از مقررات باشد.ریس��ک قانونی اغلب در کش��ورهایی وجود دارد
ک��ه ی��ک نظام قانونی ویژه به منظور حمایت از ابزارهای بانکداری اس�لامی وج��ود ندارد .برای نمونه
استفاده از عقود مشارکت و مضاربه مستلزم شریکشدن بانک در سود و زیان است اما برخی از کشورها
مشارکت بانکهای تجاری را در چنین فعالیتهایی ممنوع کردهاند .بدین ترتیب بانکداری اسالمی با
60
نبود یک نظام قانونی قادر نخواهد بود اصول خود را پیاده کند.
همچنین نبود مقرراتی دربارهی نحوهی انعقاد عقود اس�لامی ،استانداردنبودن شکل آنها و ناتوانی
در اجرای این عقود در کش��ورهای اس�لامی نیز ریسک قانونی قلمداد میش��ود .در صورت استاندارد
نبودن عقود اس�لامی ،فرآیند مذاکره بس��یار طوالنی و پرهزینه میش��ود و این امر میتواند بهرهوری
بانکهای اس�لامی را با خطر مواجه کند .برای نمونه بخش خدمات مالی پاکس��تان در سالهای 1985
56 . forward
57 . hedging

با ورود به دورهی نظام نرخ ارز شناور ،نرخ ارزها به صورت ثابت نیست و با توجه به تغییرات اقتصادی نرخ ارز نیز تغییر میکند .اشخاص
برای مدیریت ریس��ک نرخ ارز ،در بازار خرید و فروش ارز ،ارزی که ممکن اس��ت س��ه ماه دیگر نیاز داشته باشد را با رداخت مبلغی ،به
نرخ کنونی آن پیش��خرید میکند .بدین ترتیب اگر س��ه ماه دیگر نرخ ارز تغییر کند وی میتواند آن را به قیمت گذشته مطابق قرارداد
پوشش ریسک خود خریداری کند.

 . 58اصل  4قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران« :کلیهی قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی،
سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد»...
59 . legal risk

116

60 . Habib Ahmed & Tariqullah Khan, op. cit., p.146

تا  2002میالدی به دلیل تخلف و قصور در بازپرداخت وامها دچار افت ش��ده بود .یکی از دالیل آن،
نبود قوانین کارآمد به منظور الزام تسهیالتگیرنده به بازپرداخت وام بود .بطوریکه در پاکستان ،فرآیند
رسیدگی و صدور حکم بین  3تا  6سال زمان میبرد که از نظر زمانی بسیار طوالنی و پرهزینه خواهد
بود .این در حالی اس��ت که بانک از دریافت بهره منع ش��ده است و فقط میتواند جریمه و وام را پس
61
از گذشت زمان طوالنی دریافت کند.
 .3-2-2ریسک سوددهی
بانکداری متعارف بر مبنای بهرهی مشخص عملیات بانکی را انجام میدهد اما فلسفهی بانکداری
اس�لامی ،لزوم حذف بهره از نظام مالی کش��ور و انجام عملیات بانکداری بر اس��اس تقسیم سود میان
تس��هیالت گیرنده و بانک اس��ت .فعالیتهای بانکهای اس�لامی منطبق بر ش��ریعت اسالم است و به
وس��یلهی اقتصاد اسالمی مدیریت میشود .شریعت اسالم پرداخت ربا را منع کرده است این در حالی
است که بانکهای متعارف با اهرم بهره به ترغیب سپردهگذاران به پسانداز میپردازند و با فروش این
سپردهها به وامگیرندگان بر مبنای بهرهی مشخص عملیات بانکی را انجام میدهند 62.در صورت عدم
اطمینان از سوددهی سپردهگذاری ،سپردهگذاران اغلب این ریسک را متقبل نمیشوند و پول خود را
نزد بانکهای اسالمی نمیسپارند.
به نظر میرس��د نبود صداقت و اعتماد در بازارها ،نظام حس��ابداری و حسابرس��ی ابتدایی ،توانایی
نظارتی اندک بانکهای اس�لامی بر فعالیتهای تس��هیالتگیرندگان ،نبود مقررات ش��فاف و کارآمد
به منظور اس��تفاده از عقود مش��ارکت و مضاربه و ناکارآمدی دادگاهها در الزام تسهیالتگیرندگان به
بازپرداخت وام 63از جمله مس��ائلی هستندکه س��وددهی ابزارهایی مانند مشارکت ،مضاربه و ...با ابهام
مواجه میکندو بانکهای اسالمی را در استفاده از آنها دچار تردید میکند .به منظور مدیریت ریسک
سوددهی بسیاری از بانکهای اسالمی ترغیب میشوند از عقودی مانند مرابحه ،اجاره به شرط تملیک
64
و ...استفاده کنند.
65
باید یادآوری کرد که لزوم آزادسازی و مقرراتزدایی از بخش خدمات مالی ،بانکداری اسالمی را با
چالشهای جدید و دنیای واقع نیز روبرو کرده است .ادغام بازارهای مالی جهان ،رقابت میان بانکداری
اس�لامی و بانکداری متع��ارف را اجتناب ناپذیر نموده اس��ت .به منظور رقابت ب��ا بانکداری متعارف،
بانکهای اسالمی باید ابزارهای نوین و کارآمدی را طراحی کنند تا با کمک این ابزارها به حیات خود
61 . Ishaq Bhatti, & Mohammad Mansoor Khan, “Why Interest-Free Banking & Finance Movement Failed in
Pakistan”, Journal of Emerald, vol.22, No.3, 2006, p.155
62 . Hishamuddin Abdul Wahab, Norhazlina Ibrahim, Rosnia Masruki and Elmirina Osman, “Financial
Performance of Malaysian Islamic Banks Versus Conventional Banks”, 16th International Business Research
Conference, Dubai, 2012, pp.1-2

 . 63پرداخت وام بدون بهره و نبود مقررات کارآمد و شفاف میتواند به ایجاد زمینههای رانت در کشور کمک کند و بازپرداخت تسهیالت
را با مش��کل مواجه کند .برای نمونه در پاکس��تان در س��ال  1993میالدی ،دفتر نخستوزیری دستورالعملی صادر و برخی از بانکها را
موظف کرده بود ،وامهایی را به اشخاص مورد نظر بدون توجه به اعتبار و توانایی بازپرداخت آنها پرداخت کنند .این اشخاص که تعداد
آنه��ا به  5300نفر میرس��ید از بازپرداخ��ت وام تخلف کردند و بانکها نیز ناتوان از الزام آنها ب��ه بازپرداخت بودند & (Ishaq Bhatti,
Mohammad Mansoor Khan, “Why Interest-Free Banking & Finance Movement Failed in Pakistan”, Journal of
).Emerald, vol.22, No.3, 2006, p.150

 . 64گروه نویسندگان ،پیشین ،ص38

65 . deregulation
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در بازاهای مالی جهانی ادامه دهند .همچنین بانکهای اس�لامی باید فرصتهای سرمایهگذاری را به
دقت مورد بررس��ی قرار دهند و در پروژهها یا فعالیت بازرگانی س��رمایهگذاری کنند که ریس��کهای
66
اندک داشته و سوددهی آن باال باشد.
نتیجهگیری و پیشنهاد
به نظر میرس��د که بیش��تر تفاوتهای بانکداری اس�لامی و بانکداری متعارف نظری باش��د و در
عمل تفاوتی میان این دو نظام بانکداری نیس��ت .بانکها به منظور جذب س��پردهها و کاهش ریسک
س��پردهگذاران از پرداخت بهره اس��تفاده میکنند و بانکهای اسالمی نیز باید یا از این راهکار پیروی
کنند یا از سوددهی پروژهها اطمینان حاصل کنند و قدرت نظارتی خود بر پروژهها یا فعالیت بازرگانی
را ارتقا دهند .این مس��ئله به گران بودن خدمات بانکهای اس�لامی منجر شده است که با آزادسازی
بازارهای مالی میتواند از توان رقابتی بانکهای اسالمی بکاهد.
با توجه به لزوم اس�لامی بودن بانکهای ایران به نظر میرس��د راهکارهای زیر میتواند تا حدود
زیادی به کاهش ریسکهایی که تبیین شدند ،کمک کند:
الف -برخی از ابزارهای بانکداری اس�لامی واجد ریس��کهایی است که نمیتوان آنها را به سادگی
مدیریت کرد .برای نمونه ریس��ک کژیهای اخالقی تس��هیالتگیرنده در مش��ارکت در س��ودوزیان را
نمیتوان به س��طح وامگیرندگان بانکهای متعارف کاهش داد زیرا در بانکداری اسالمی دریافت بهره
ممن��وع اس��ت .بنابراین بانکها باید به ص��ورت مداوم و دقیق رفتارهای تس��هیالتگیرندگان را مورد
ارزیابی قرار دهند .به همین منظور تهیه لیس��ت سیاه از تس��هیالتگیرندگان متخلف میتواند کمک
زیادی به کاهش این ریسک بکند.
ب -تع��دد ابزارهای س��رمایهگذاری اس�لامی و پیچیدگیه��ای حقوقی و اقتص��ادی آنها به ابهام
بانکداری اس�لامی و کارآیی ابزارهای اسالمی میافزاید .بنابراین بهتر است مقررات حاکم بر ابزارهای
اسالمی شفاف و مبتنی بر واقعیت تنظیم شوند.
ج -مس��ئلهای که مدیریت ریس��ک در بانکداری اسالمی را با دش��واری مواجه میکند ممنوعیت
اس��تفاده از ابزارهای مشتقه و تاکید بر داراییهای واقعی است .بنابراین باید بازارهای مشتقه در ایران
را نهادینه و با ایجاد سازوکارهای قانونی استفاده از آنها را تجویز نمود.
د -ب��ا توجه به جهانیش��دن بازاره��ای مالی و رقابت فزاینده میان بانکداری اس�لامی و بانکداری
متعارف ،بانکهای اس�لامی برای جذب س��پردهگذاران راهکاری جز تضمین بازپرداخت سود ندارند.
همچنین استفاده از ابزارهای غیرمشارکتی مانند مرابحه ،سلف و ...نشان میدهد بانکهای اسالمی به
دالیل مختلف نمیتوانند از روشهای پرریسکی مانند مشارکت در سودوزیان استفاده کنند.
در پایان باید یادآوری کرد که مدیریت ریس��کهای بازار ،نیازمند پایداری اقتصاد کشور و کاهش
نرخ تورم است و نمیتوان فقط با تدوین مقرراتی بانکها را به استفاده از عقود پرریسکی مانند مضاربه
یا مشارکت ترغیب کرد.
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66 . Abdel-Hameed M. Bashir & M. Kabir Hassan, “Determinants of Islamic Banking Profitability”, www.
nzibo.com/IB2, last visited: 4/29/2012
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صکوک  :ابزار اسالمی تبدیل به اوراق بهادارسازی
داراییها
نگاررضوی

1

چکیده
یکی از ش��یوههای تامین مالی مبتنی بر س��رمایه  ،اوراق بهادارس��ازی داراییها
میباش��د که منجربه خلق یک ابزار جدید یعنی اوراق بهادار قابل دادوس��تد در بازار
س��رمایه میشود .از این شیوه در ابداع اوراق بهادار منطبق با موازین شریعت اسالمی
یعنی " صکوک " بهره برده شده است .چندی است که صکوک در کشورهای اسالمی
و غیراسالمی به منظور جذب سرمایههای مسلمانان که به علت حرمت ربا از بازارهای
مالی متعارف روی برگرداندهاند  ،صادر میشود و علی رغم پیشگامی ایران در طراحی
اوراق مشارکت به عنوان اولین ابزار مالی اسالمی ،نام و آوازه صکوک قانون گذار را بر
آن داش��ت که این قالب را به عنوان ابزار مالی و نیز ابزار اعمال سیاس��تهای پولی به
رسمیت بشناسد.
فراین��د صدور صکوک از مبانی"تبدیل به اوراق بهادارس��ازی داراییها " اقتباس
شده که استفاده از آن در عالم سرمایه داری بسیار متداول بوده و طی بحران اقتصادی
ساب پرایم(بحران اقتصادی  )2008در ایاالت متحده به شدت مورد نقد و بررسی قرار
گرفته اس��ت .از این رو در این مقاله ابتدا به بررسی اصل فرایند یعنی تبدیل به اوراق
بهادارسازی داراییها پرداخته شد و سپس ابعاد ماهوی و شکلی صکوک مورد توصیف
و تحلیل قرار گرفته است .
کلی�د واژهه�ا  :صکوک ،تبدیل به اوراق بهادارس��ازی داراییه��ا  ،اوراق بهادار با
پشتوانه وام رهنی ،شرکت با مقصد خاص()SPV

120

 - 1دانش��جوی کارشناس��ی ارشد حقوق اقتصادی ومالی دانش��گاه تهران و وکیل دادگستری @Razavi.negar
yahoo.com

مقدمه :
سابقه تاریخی استوک (سهام) به  stocksدر دوران قدیم انگلستان بر میگردد که به معنای شرط
بندی روی اسب بوده است که به عنوان سرگرمی و منبع درآمد طبقه اشراف به حساب میآمد.پس از
انقالب صنعتی افراد معمولی جامعه نیز به این گونه راههای کسب درآمد که مبتنی بر کار نبود ،روی
آوردند.البته گفته میش��ود که قمار پس از انقالب کبیر فرانس��ه به رس��میت شناخته شد تا درآمدی
برای دولتها فراهم نماید.
باید توجه داش��ت که مخاطره بازی قمار برای بازنده و برنده به محوطه قمار خانه محدود اس��ت
و ب��ر جریان اقتصادی بیرون از آن محل تاثیر نمیگذارد اما در بازی قمار مالی ( )Financial Gameو
تجارت ریسک چنین نیست.اجتماعی کردن قمار در عرصه بازارهای مالی در عصر جهانی شدن موجب
ش��ده است کسانی که در این بازی نقشی نداشتهاند نیز با زیانهای جبران ناپذیری مواجه شوند و در
3.
نهایت هزینههای نهایی این قمارهای مالی یا به اصطالح” افزایش کارایی پول “ 2را جامعه بپردازد
قاب��ل ذکر اس��ت که ارزش اقتصادی  ،فقط ب��ا عملکرد و فعالیت کار زن��ده در روند تولید حاصل
میشود.ش��کلهای دیگر فعالیت اقتصادی فقط گردش کاالها و ثروتهای اقتصادی است که پیش از
آن تولید شدهاند  ،حال این گردش یا برای ادامه چرخه تولید ضروری است و یا غیر ضروری که فقط
برای تجدید توزیع داراییها صورت میگیرد .س��ادهترین شکل مورد اخیر ،نزول خواری است که طی
ای��ن فرایند کس��ی مبلغی پول به دیگری قرض میدهد و در بازپرداخ��ت مبلغی بیش از اصل پول به
عنوان بهره دریافت میکند در حقیقت بخش��ی از ارزش اضافی تولید ش��ده در جامعه را بی آن که در
4
تولید آن هیچ گونه سهمی داشته باشند  ،تصاحب میکند.
سرمایه داری در مرحله کنونی خود به دلیل مشکالت ساختاری و ذاتی دیگر قادر نیست سودهای
کالنی را که از روند انباش��ت حاصل میش��ود  ،در فعالیتهای مولد مجددا ً سرمایه گذاری کند و برای
فرار از خواب سرمایههای مازاد به سوی مالی گری و پول در آوردن از خود پول از راه مهندسی مالی
پیش میرود.
س��وداگران برای هر دارایی و تعهدی اوراق بهادار صادر یا به اصطالح آن را به اوراق بهادار تبدیل
میکنند 5س��پس با قرار دادن این اوراق در گردش  ،از آن بهره کس��ب میکنند حال آن که این اوراق
در گردش خود هیچ گونه ثروت اقتصادی واقعی به وجود نمیآورند.
ظهور چنین معضلی همان مس��ئله اس��ت که در س��ال  2007تحت عنوان بحران وامهای مسکن
) (Sub-Prime Loanدر جهان شروع شد .عارضهای که در ابتدا مشکل بخش درونی اقتصاد آمریکا بود
 . 2با توجه به این که تمام تصمیمات مالی دو وجه دارد  :بازده و خطر ؛ هر نوع یک کاس��ه کردن و پرتفوی درس��ت کردن و به عبارتی
مجموع دارایی ساختن از خطر میکاهد و همراه با آن بازده کاهش مییابد  .در نتیجه بازار به سوی تعادل پیش میبرد  .با این فعل و
انفعال وامهای رهنی قابل خرید و فروش میشود و با به دست آوردن وجه نقد از فروش اوراق بهادار کارایی پول نیز ارتقا مییابد( .عبده
تبریزی ،حسین  ،تبدیل به اوراق بهادار کردن وامهای رهنی ؛شیوهای نو برای تامین مالی در بخش مسکن  ،دو فصلنامه تحقیقات مالی
،سال اول  ،شماره  ، 3تابستان  ،1373ص )91
 . 3نقی زاده ،محمد ،عصر سرمایه داری مالی ساختار قدرت و تجارت ریسک ،شرکت سهامی انتشار ، 1389،ص  130و 131

 . 4اس��تاد نیچنکو،آلکس��ی  ،نظام پولی بین المللی و بحران مالی جهانی  ،ترجمه ناصر زرافش��ان ،چاپ اول ،انتشارات آزاد مهر، 1389،
تهران ص 27
5 .Securitize
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اما در مدت کوتاهی امواج آن سیس��تم مالی سراس��ر دنیا را در هم کوبید و سپس گریبان گیر اقتصاد
جهان گردید.
وامهای س��اب پرایم به عنوان منش��أ این بحران عبارتس��ت از وامهای بلند مدتی که به طبقه کم
درآمد اعطا میشود.مؤسسات وام مسکن به کسانی که از بازپرداخت اقساط آنان اطمینان کامل ندارند،
وامهای بلند مدت  30ساله اعطا میکنند و از سوی دیگر این طلبهای خود را به اوراق مالی تبدیل
میکند و مجددا ً به فروش میرس��اند.این اوراق از ابتدا بر این فرض استوار است که دریافت کنندگان
وامهای س��اب پرایم در مورد بازپرداخت این تسهیالت با مشکل روبه رو هستند و صرفا ریسک بیشتر
6
موجب کاهش ارزش اوراق میشود.
از آن جایی که اوراق قرضه معمول در سیس��تم مالی رایج دنیا بر مبنای حرمت ربا در ش��ریعت
اس�لام قابل اس��تفاده نمیباش��د و یکی از رایجترین ابزارهای تا مین مالی از دس��ترس بازارهای مالی
اس�لامی خارج شده است ،اندیش��مندان درصدد ارائه راه حلهای جایگزین بر آمدهاند که یکی از آن
ش��یوهها صدور “صکوک” به عنوان اوراق بهادار اس�لامی اس��ت.با توجه به این ام��ر که فرایند صدور
صکوک از فرایند اوراق بهادارسازی داراییها در غرب اقتباس شده است و برای رفع نقیصه غیرواقعی
بودن ارزشهای افزوده حاصل از این روش  ،هر یک از انواع صکوک به یکی قرارداد منتسب شده است
و موضوع آن قرارداد به نحوی پوش��ش دهنده ریس��کهای اعتباری مربوط به اوراق میباشد از این رو
به منظور ش��ناخت و درک عمیقتر نس��بت به صکوک در این مقاله به توصیف جداگانه هر دو ش��کل
تبدیل به اوراق بهادار س��ازی داراییها تحت عنوان داراییهای مالی(مطالبات) (نوع غیر اس�لامی) و
داراییهای مادی (نوع اس�لامی) پرداخته و طی تحلیل ماهیت صکوک این نتیجه حاصل خواهد ش��د
که برخالف تصویری که از صکوک ارائه ش��ده اس��ت  ،صرفا داراییهای عینی (مادی) به اوراق بهادار
تبدیل نمیگردد بلکه سه شیوه برای صدور این اوراق وجود دارد که ریسکهای آن مانند اوراق بهادار
با پشتوانه رهنی مرسوم در غرب از ریسکهای قابل توجهی برخوردار است زیرا دارایی واقعی به عنوان
پشتوانه برخی از انواع صکوک وجود ندارد.

تبدیل به اوراق بهادار سازی داراییها
 - 1تاریخچه:
اوراق بهادارس��ازی داراییها 7با تامین مالي س��اختار يافته مجموعههای رهني در دهه  1970آغاز
 . 6این امر موجب رواج اصطالحی ش��د با عنوان «ریس��ک باال – بازده باال» و « ریسک پایین – بازده پایین» که باعث کاهش احساس
خطر میگردد و با رتبه بندی اوراق  ،سرمایه گذاران خرد و کالن را از ریسک واقعی این معامالت بی خبر نگه میدارند اما در حقیقت
ریس��ک به جای خود باقی اس��ت .به بیان دیگر ریسک و یا به عبارتی خطر عدم بازپرداخت اصل و بهره وامها برای اوراقی که از ریسک
بیش��تری برخوردارند در مقایس��ه با آن وامهایی که ریس��ک کمتری دارند  ،از لحاظ نظری هر دو از حق دریافت اصل و بهره مطالبات
برخوردارند  .همان ،ص 29

 . 7در باب اهمیت ابداع روش اوراق بهادارس��ازی داراییها ،به نقل از کوتاری گفته ش��ده است که اولین شخصی که کشف نمود بدهی
همانند یک کاال قابل دادوستد است ،کشفی انجام داده است که عمیقا بر اقبال نوع بشر تاثیر گذار بوده است .
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Kothari,Vinod, Securitization: The Financial Instrument of the Future, John Wiley & Sons (Asia), 3rd edition,
" July 2006,p4available at "http://books.google.com/books?id=Vy00CVy5SS8C&printsec

ش��د .در دهههای قبل از آن ،بانکها اساساً وام دهنده بودند و وامها را تا زمان سررسيد يا بازپرداخت
كل مبلغ نگهداري میکردند .اين وامها عمدتاً به وس��يله سپردهها و بعضی اوقات هم به وسيله بدهي
تأمین مالي میش��دند كه تعهد مس��تقيم بانك به ش��مار میرفتند .البته پ��س از جنگ جهاني دوم،
مؤسسات سپرده پذير نتوانستند به سادگي به تقاضاي فزاينده وام مسكن پاسخ دهند .بانکها و ساير
8
واسطههای مالي ،فرصت پيش آمده و روشهای افزايش منابع تأمین مالي را دريافتند.
ب��ازار وامه��ای رهني در اياالت متحده به عنوان اولين نمونه فرآين��د تبديل به اوراق بهادار كردن
وامهای رهني مس��كن بوده اس��ت .در اين فرآيند ،قراردادهاي وامهای رهني متعلق به وام دهندگان
اوليه به فروش میرس��د ،اين وامها به ش��كل جديدي بسته بندي میشود و دوباره به سرمايه گذاراني
فروخته میش��ود كه مستقيماً از جريان درآمدهاي ناش��ي از اصل و بهره سود میبرند .مرتهن( قرض
دهنده)به طور كلي ادعاي بلندمدتي روي دارايي دارد چون وامهای رهني معموالً به اقس��اط تقس��يم
ش��ده و ق��رض گيرنده محتاج زمان طوالن��ي براي بازپرداخت اصل و بهره اس��ت .غالباً وام دهندگان
قصد نگه داشتن وام تا سررسيد را دارند اما شرايط اقتصادي كه تحت تأثير سیاستهای پولي و مالي
اس��ت ،موجب میش��ود كه مؤسسات مالي ،نياز به وجوه نقد پيداكرده و مجبور شوند تا وامهای رهني
را تبديل به وجوه نقد كنند.
.
رش��د و توس��عه بازار ثانويه رهن در كشورهاي پيشرفته ،مرهون اس��تاندارد شدن بيشتر وامهای
رهني در موفقيت نسبي اوراق بهادار با پشتوانه رهن میباشد که از دو جهت قابل اعتماد بودند،نخست
آن ک��ه بانکها در برابر اعطای وام به گیرنده آن ،س��ند دارایی را در رهن خود قرار میدانند ،دوم آن
ک��ه انجمن رهن ملی فدرال امریکا ) ( The Federal National Mortgage Associationپرداختهای
منظم اصل و بهره وامهای پشتوانه این نوع از اوراق بهادار را برای خریدار تضمین میکرد.
جابجاي��ي در منبع تأمين مال��ي و حركت به طرف بازار اوراق بهادار ،اغلب تحت عنوان “تبديل به
اوراق بهادار كردن” داراییهای باني مورد بحث قرار میگیرد .بنابراين دارايي باني عم ً
ال به اوراق بهادار
قابل خريد و فروش تبديل میشود.
تحوالت برای ایجاد بازار ثانویه وامهای رهنی در راستای حرکت تبدیل به اوراق بهادار کردن در
بازار س��رمایه غرب اتفاق افتاد و پا به پای خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته نیز فرایند اوراق
9
بهادارسازی به جریان افتاده است

- 2تعریف فرایند تبدیل به اوراق بهادار سازی داراییها: 10
ب��ه تعبیر کوتاری اصطالح تبديل به اوراق بهادار نمودن داراییها در مفهوم وس��يع آن ،فرآيندي
است كه طي آن يك رابطه مالي مبتني بر قرارداد به یک معامله تبدیل میشود .روند تبديل به اوراق
 . 8پهلوان و رضوي  ،حميد و سيد روح ا ،...اوراق صكوك :تعريف ،انواع و ساختار ،مديريت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمي ،سازمان
بورس و اوراق بهادار ،1386،ص  ،4قابل دسترسی در سایت )www.rdis.ir
 . 9عبده تبریزی ،پیشین ،ص 91

 . 10برای واژه Securitizationترجمههای گوناگونی ارائه شده است من جمله  :تبديل به اوراق بهاداركردن (عبده تبريزي)1373:84 ،
و تبديل داراييها به اوراق بهادار ( نجفي« ،)36 :1385 ،تبديل به اوراق بهادارسازي دارايي ها» (فقهي كاشاني)1 :1385 ،
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بهادار نمودن داراییها میتواند به عنوان فرآيند” قابل مبادله نمودن “ اس��تنباط میش��ود .پيامد اين
فرآيند از طريق خلق ابزار مالي كه امكان به كار گرفته ش��دن در بازار و كاهش هزينههای وام گيري
را دارند میتواند بر بازار سرمايه تأثیر گذار باشد
11
اين فرآيند میتواند به منزله روند “تجمیع و تفکیک “ تفسیر گردد؛ به اين صورت كه در نتيجه
آن ،موسس��های كه قصد تبديل نمودن داراییهای خود به اوراق بهادار را دارد در گام نخس��ت یعنی
"مرحله تجمیع" آنها را به صورت مجموعهای مشترك يك كاسه مینماید.
از سوي ديگر ،روند تبديل داراییها به اوراق بهادار در پي خود فرآيند تجديد ساختار يك سازمان
را نيز به همراه خواهد داش��ت؛ به اين صورت كه يك موسس��ه مس��تقل كه داراییهای آن متشكل از
جریانهای وجوه نقد و مطالبات گوناگوني اس��ت  ،جریانهای مالي مجزا را به مجموعههای متنوعي
تقسيم و منشعب نموده ،سپس بر اساس مقاصد خاصي دسته بندي و آنگاه آنها را به سرمايه گذاران
متفاوتي كه در پي تطبيق و س��ازگاري نيازهايش��ان هستند عرضه مینماید .اين فرآيند ،يعني تجزيه
و تقسيم يك موسسه و يا نهاد مالي به زير مجموعههای گوناگون به عنوان مرحله" تفكيك" شناخته
12
میشود.
در س��ادهترین ش��کل این فرایند  ،ادغام مجموعهای از وامها یا داراییهای هم گن و انتقال آن به
ش��رکتی خاص صورت میگیرد تا این ش��رکت به پش��توانه آن داراییها اقدام به انتشار اوراق بهادار و
عرضه آن در بازار نموده و از این طریق ارتباطی میان تقاضاکنندگان س��رمایه و سرمایه گذاران برقرار
13
کند
.
به عبارت دیگر تبدیل به اوراق بهادار کردن تکنیکی است که در آن شرکتی به فروش داراییهای
مالی خود به ش��خصیت حقوقی جدید اقدام کرده و آن شخصیت حقوقی نیز جهت تأمین مالی خرید
انجام شده  ،به انتشار اوراق بهادار اقدام میکند.بر اساس این روش  ،داراییهایی که به صورت سنتی
جزیی از ترازنامه شمرده میشدند به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل شده و به خارج از ترازنامه منتقل
.14
میشوند
 - 2-1تعریف دارایی :
این اصطالح در علم حقوق معنای بس��یار وس��یعی دارد که عبارت اس��ت از توانایی و ظرفیت دارا
ش��دن حقوق و تکالیف مالی است که میتواند ش��امل اجزاء مثبت (اموال) و یا اجزاء منفی (دیون) یا
ترکیبی از هر دو باشد.
طبق نظر اوبری و رو (علمای حقوق قرن نوزدهم)دارایی با ش��خصیت پیوند نزدیک دارد ؛ دارایی
مظهر شخصیت و اقتدار حقوقی شخص است و به تعبیر بهتر شخصیت آدمی در روابط با اشیا خارجی
11 .integration and differentiation

 . 12احمد منجو،فیضل«،تبديل به اوراق بهادار نمودن دارايي ها؛راه کاری مهم برای بانکهای اسالمی» با ترجمه کریمی  ،مجتبی،مجله
روند  ،پاییز و زمستان  ،1386شماره  ،54ص)191
 . 13خلجستاني ،داود ،پایان نامه “بررسي حقوقي اوراق مشاركت رهني در نظام بانكي ايران”،دانشگاه تهران ،1389،ص 86
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 . 14س��روش ،ابوذر« ،اوراق مش��ارکت رهنی ابزاری نوین در تامین مالی بانک ها»،گفتارهایی درباره اوراق بهادار اسالمی،دانشگاه امام
صادق،1389،ص )382

است که انسان میتواند حقوقی را نسبت به آن اعمال کند.
در ع��رف و اصطالح مت��داول "دارایی" صرفا به اجزاء مثبت آن یعنی ام��وال و حقوق مالی اعم از
.
عینی و دینی اطالق میگردد
اموال از جهت قابلیت درک توس��ط حواس ظاهره به اموال مادی و غیر مادی تقس��یم شده است
.اموال مادی اموالی هس��تند که قابل احس��اس با یکی از حواس ظاهره میباشد(دارایی فیزیکی اعم از
منقول و غیر منقول) و اموال غیر مادی اموالی هس��تند که این قابلیت را ندارند اما دارای ارزش داد و
س��تد و قابل تقویم به پول هس��تند مانند حق طلب.کلیه حقوق مالی را میتوان از اموال غیر مادی به
شمار آورد ، 16چه این حقوق قدرتها و امتیازاتی هستند که قانون برای افراد شناخته و دارای ارزش
17
مبادله اقتصادی و مالی میباشند
.
15
.

 –3انواع تبدیل به اوراق بهادار سازی داراییها :
میتوان فرایند" تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی" را به دو نوع تقسیم کرد:
اصوال در این فرایند دو نمونه اصلی به خوبی شناخته شده است که یکی اوراق بهادار به پشتوانه
وام رهنی 18است و دیگری صکوک است که با پشتوانه داراییهای مادی (فیزیکی ) صادر میشود که
هر یک طی دو مبحث با تاکید بر ابعاد حقوقی تشریح خواهد شد:
دو تقسیم بندی اصلی تبدیل دارایی به اوراق بهاداربه قرار زیر است :
مبحث نخست -مطالبات( داراییهای مالی : )19به پشتوانه برخي از داراییهای غیر مادی(نامشهود)
ازجمله حس��ابهای دريافتني حاصل از وام ،اقس��اط وام ،حسابهای دريافتني مربوط به کارتهای
اعتباري ،حسابهای دريافتني حاصل ازليزينگ که داراي جریانهای نقدي آتي و قابل تبديل به اوراق
بهادار هستند میتوان اوراق بهادار منتشر كرد.
در اوراق مشارکت رهنی ،این داراییها به شیوه زیر به اوراق بهادار تبدیل میشود؛
در بازار اولیه  ،مؤسسات مالی نظیر بانکها  ،لیزینگها و خصوصا موسساتی که در بخش مسکن
فعال هستند و بخش عمدهای از منابع خود را در این راه سرمایه گذاری کردهاند و بالطبع دارای یک
س��ری مطالبات با سررس��ید طوالنی هستند  ،تا سررس��ید قراردادها  ،بخش عمدهای از منابع خود را
بلوکه کرده و از دس��ترس خود خارج میکند .این کار از طریق خارج نمودن داراییهای مورد نظر از
 . 15صفایی و قاسم زاده ،حسین و مرتضی ،حقوق مدنی اشخاص و محجورین ،انتشارات سمت  ،چاپ دهم ،تهران،1384،ص 14

 . 16این نکته نیز قابل ذکر اس��ت که جای دادن حقوق مالی در زمره حق دینی از همین باب و به منظور ایجاد زبان س��اده و مش��ترک
در این مباحث بین رش��تهای بوده اس��ت و اال از منظرمطلق حقوق تقسیم بندی دیگری نیز پذیرفته شده است که حقوق عینی و دینی
هر دو از شاخههای حقوق مالی به حساب میآیند اما از آن جا که در این مباحث اصوال حقوق غیرمالی (طبیعی) مد نظر نیست به این
تقسم بندی اشارهای نشده است.

 . 17صفایی  ،حسین ،اشخاص و اموال (دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول)،نشر میزان،چاپ پنجم ،بهار ،1385ص127

18 .Mortgage- backed securities

. 19دارایی مالی در ش��مار دارایی نامش��هود است که نماینده حق قانونی نسبت به منفعتی در آینده است ،اوراق بهادار و وامها در زمره
این نوع از داراییها میباشند.
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س��تون دارایی در ترازنامه و انتقال (فروش) آن به موسس��ه واس��طهای که صرفا برای این فرایند مالی
تشکیل گردیده انجام میشود .سپس به پشتوانه این داراییها  ،اوراق بهاداری را منتشر میکند که با
کسب نقدینگی الزم بتواند وجه اموالی را که به وی منتقل شده است بپردازد .در طی زمان مطالبات
حاصله از قرض گیرندگان اولیه دریافت میگردد و بابت سود و نیز اصل مبلغ اوراق به دارندگان اوراق
بهادار پرداخت میگردد.
در این میان چندین نهاد در انجام فرایند اوراق بهادار س��ازی داراییهای مالی دخیل هس��تند که
البته تعداد و نوع فعالیت هر یک بس��ته به قالبی که ش��رکت یا موسس��ه متقاضی تأمین مالی ،تعریف
کرده متفاوت خواهد اما در نمونههای عملی موجود ،نهادهای زیر عمدتا با تعاریف ارائه ش��ده حضور
داشته و نقش خود را به عنوان بخشی از یک برنامه مالی ایفا مینمایند.
بند نخست -نهادهای اساسی فرایند تبدیل به اوراق بهادار سازی داراییهای مالی(مطالبات):

نهادهایی که در تبدیل تعهدات مالی به اوراق بهادار نقش ایفاء میکنند به شرح زیر میباشند:

الف-بانی (منشا ):
بانک  ،موسس��ه وام دهنده یا ش��رکتی که در صدد تأمین مالی از طریق داراییهای خود میباشد
.این داراییها بایس��تی بتواند جریان نقدی قابل پیش بینی و باثباتی ایجاد کند تا بر مبنای آن بتوان
اوراق بهادار صادر کرده و برای بانی نقدینگی ایجاد کند.
ب -شرکت با مقصد خاص:

20

با توجه به ریس��کی که در رابطه بانی و خریدار اوراق بهادار نس��بت به داراییهای پشتوانه بدهی
بانی وجود دارد،
در فرآيند تبديل داراییها از جمله وامهای رهني به اوراق بهادار ،شركت  ،مؤسسه یا بانکی كه نياز
به تأمين مالي دارد ،اقدام به تأس��یس یک شركت میکند و آن دسته از داراییهای داراي جریانهای
نقدي آتي خود را به آن ش��ركت میفروش��د .این شرکت که صرفا برای اجرای این فرایند تأمین مالی
تش��کیل میش��ود و پس از خاتمه این مأموریت و هدف خاص منحل میگردد در اصطالح "شرکت با
مقصد خاص" "،شرکت ناقل" و "ناشر اوراق"نامیده میشود.
ش��ركت با مقصد خاص يك ش��ركت مستقل است كه به منظور خارج ساختن داراییها از تملک
بانی تش��كيل شده است .در اصل،زماني كه مجموعهای از داراییها به يك واسطه مستقل ويژه منتقل
میشود ،ديگر در دسترس بانی يا طلبكارانش نيست و تنها میتوانند توسط شركت واسطه براي انجام
پرداختها به س��رمايه گذاران نهايي كه تمايل به خريد اوراق بهادار با پش��توانه دارايي دارند ،به كار
روند.
فلسفه وجودی این واسطه ایجاد امنیت برای سرمایه گذار در قبال ریسکهای اعتباری بانی است
از این رو اين ش��ركت اجازه ندارد كه اقدام به كس��ب و كار ديگري نمايد و تعهدات ديگري را بر عهده
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)20 . Special Purpose Vehicle(SPV) / Special Purpose Entity (SPE) / Special Purpose Company (SPC

بگيرد .به همين دليل اس��ت كه ش��ركت با مقصد خاص به نام" نهاد دور از ورشكس��تگي“ 21ناميده
میشود.
ج -مؤسسه امين (: )Trustee
نهاد تراست  22از دست آوردهای نظام حقوقی کامن ال میباشد که از ابتدا به منظور اهداف معنوی
تاسیس شده و در طول زمان به زمینههای دیگر از جمله حفظ حقوق سرمایه گذاران راه یافت .
امین ش��خص ثالثی است که کارویژه آن حمایت از حقوق دارندگان اوراق (سرمایه گذاران) است.
عالوه بر نظارت بر پرداخت اصل و سود سرمایه در شرایط عادی به نحوه اجرای فرایند نظارت دارد تا
اجحافی به حقوق سرمایه گذاران نشود از جمله وظایف موسسه امین پذيرش جريان نقدي جمعآوري
ش��ده توسط مؤسس��ه خدماتي و آشكارسازي نحوه انجام كار در قالب گزارش ماهانه مؤسسه خدماتي
است .در شرایطی که از پرداخت سود یا اصل سرمایه نکول صورت گیرد  ،موسسه امین نقش فعاالنه
23
تری پیدا میکند و به نیابت از سرمایه گذاران اقدام به احقاق حقوق آنها خواهد کرد.
د -مؤسسه خدماتي: 24
نه��ادی که اقس��اط وام و س��ود آن را از وام گیرن��دگان دریافت کرده و ب��رای توزیع آن در میان
دارن��دگان اوراق بهادار به موسس��ه امین تحویل میدهد .گاهی بانکها ب��رای دریافت این خدمات با
مؤسس��ات مالی ق��رارداد منعقد میکنند و گاهی بانکها خود این فعالی��ت را به عهده میگیرند تا به
پرداخته��ای کامل وامها پی برده و هم چنین از باقی مانده درآمد آن بهرمند گردند به جای این که
مبالغ را به عنوان حقالزحمه به موسس��ه خدماتی بپردازند.گاه نیز این کار به عهده ش��رکت با مقصد
خاص( )SPVقرار میگیرد.
اگر مؤسس��ه خدماتي در ارائه خدمات قانوني خود با شكس��ت مواجه شد ،امين بايد يك مؤسسه
25
خدماتي جايگزيني را معرفي كند تا سود صاحبان اوراق بهادار محفوظ بماند

 :Bankruptcy Remote Entity . 21ش��ركت تابعه يا وابس��تهای است كه ساختار دارايي و بدهي و نيز وضعيت حقوقي و قانوني آن،
تعهداتش را حتي در صورت وقوع ورشكستگي شركت اصلي يا ضامن،تامين مينمايد

 . 22در گذشته از این نهاد حقوقی به عنوان یک گریزگاه از قانون نیز استفاده میشد بدین شرح که در قرون وسطی از آن جا که قواعد
کامن ال مانع از توارث زمین میشد  ،با ایجاد تراست ،مالکیت اسمی ( قانونی)زمین قبل از فوت مالک به تراستی (امین)منتقل گردیده
و مالکی��ت واقعی(انصافی) برای ورثه باقی میماند .به دلی��ل کاربردهای متفاوت و ماهیت پیچیده این نهاد حقوقی ،تعاریف متعددی از
س��وی حقوق دانان کامن ال ارائه ش��ده اس��ت که از آن میان نظر پروفسور کیتون بدین نحو بیان میش��ود :تراست عبارت از رابطهای
اس��ت که از این طریق مالک ،مالکیت مالش را به نفع بعضی از اش��خاص -که خود نیز ممکن اس��ت از آنها باش��د -یا برای اهدافی که
مورد تأیید قانون باش��د نگه میدارد در این صورت منافع حاصله از مال ،به منتفعان یا س��ایر افراد ذینفع تعلق خواهد گرفت( .تفرشی
و محمودی ،محمد عیس��ی و اصغر»،تجزیه و تحلیل «تراس��ت» در حقوق انگلیس و مقایسه آن با نهاد وقف در حقوق ایران « ،پژوهش
حقوق و سیاست  1383شماره  ،13ص  21و )23
23 . Munoz R, David, The law of Transnational Securitization,Oxford Uneversity Press,New York, 2010, p 5
24 .servicer
25 . Gaschler ,Tara E,” Understanding the Securitization Process and the Impact on Consumer Bankruptcy
Case”, American Bankruptcy Institute,p 671
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ه-ارتقاء دهنده اعتباری:
از آن ج��ا ک��ه داراییهای پایه ب��ه خودی خود قدرت کافی برای تضمین کس��ب رتبههای باالی
اعتباری از س��وی مؤسس��ات رتبه بندی را ندارد  ،ارتقاء وضعیت اعتباری اوراق بهادار صادره به اتکای
آن ها ،بایستی توسط منابع متفاوتی تأمین گردد.
جهت جذاب نمودن اوراق بهادار منتش��ره توس��ط نهاد متولي انتشار اوراق بهادار و تا مین وجوه با
نرخهاي بهره مطلوب ،تضمين حداقل بودن ميزان مواجهه با ريسك براي سرمايه گذاران امري ضروري
است  .با وجود اين ،موضوع مهمتر اين است كه ريسك زيان سرمايه گذاران نه فقط پايين ،بلكه بايستي
شفاف نيز باشد .ارتقاي اعتباري صرفاً توافقي است كه موجب مصونيت در برابر ريسك اعتباري( خطر
عدم پرداخت وجوه اس��تقراض شده از س��وي وام گيرنده) میشود  .به طور معمول،روشهای متداول
جهت ارتقاي اعتباري به چهار روش اصلی تقسیم میشود:
- 1تضمین داخلی:
 - 1-1اوراق به�ادار درج�ه دو: 26دارندگان اين نوع اوراق از نظر دريافت اصل و فرع مطالبات خود
در اولوي��ت دوم قرار داش��ته ،و لذا بخش عمده يا تمام ريس��ك اعتباري وامه��ا را پذيرفته و متحمل
27
میشوند؛
 - 1-2اضاف�ه وثیقه :ارزش اس��می پرتفوی وام بیش��تر از اوراق بهادار منتش��ره با پش��توانه این
وامهاست از این رو وثیقهای بیش از ارزش اوراق بهادار ،ریسک اعتباری بانی را کاهش میدهد.چنان
چه بازپرداخت بخش��ی از وام اعطا ش��ده با تاخیر مواجه ش��ود یا به کلی نکول گردد  ،پرداخت اصل و
سود اوراق بهادار مختل نمیگردد.
 - 3 - 1مازاد سود :میتوان به نحو چشم گیری سود اوراق بهادار را نسبت به سود دارایی پشتوانه
28.
آن کمتر تعیین کرد و این مازاد را منبعی برای تأمین ریسکهای اعتباری قرار داد
 - 2تضمین خارجی:

 - 2-1بيمه شخص ثالث
 - 2-2تضمين از سوي شخص ثالث
 - 2-3تعهد بانك به بازگشت و وصول وامهای سررسيد گذشته و معوق (غير جاري)
 - 2-4اعتبار اس�نادی :گاه صادر کننده از یک بانک تجاری میخواهد که یک ال س��ی ( )LCرا

به عنوان تضمین ریس��کهای اوراق بهادار صادر کند تا ای��ن اوراق نیز از همان میزان اعتبار بهرهمند
29.
گردد
 - 2-5اعطای امتياز و يا وجوه اختصاصي غير مستمر به نهاد ناشر اوراق جهت ايجاد یک ذخیره
26 .Junior Security / Subordinated Security

 . 27احمد منجو ،همان ،ص 207

28 . Hu, Joseph C, Asset Securitisation theory and practice,John Wiley & sons(Aisia), p 10
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29 . Hu,Ibid ,p 32

احتیاطی در برابر حذف زيان از حسابهای شركت.
و -مؤسسه رتبه بندی:
وظیفه این موسس��ه تعیین میزان اطمینان سرمایه گذار به بازگشت سرمایه و حصول بازدهی آن
خواهد بود.
موسسه رتبه بندی نخست به اظهار نظر راجع به ضریب ریسکهای اعتباری این اوراق میپردازد.
پیش از مرحله صدور اوراق ،بانی داراییهای پش��توانه اوراق را به موسس��ه رتبه بندی ارائه میکند تا
بسامد نکول و ضررهای آن را مورد تحلیل قرار دهد.
پس از آن که موسس��ه رتب��ه بندی و بانی بر الزامات ارتقای اعتباری به توافق نهایی دس��ت پیدا
کردند  ،اوراق صادر میش��ود و موسس��ه رتبه بندی از آن پس به طور مرتب عملکرد وضعیت تضامین
را رصد میکند تا در صورتی که عملکرد آن ضعیف شود یا بهبود یابد  ،رتبه بندی را اصالح کند و به
30
فعاالن بازار سرمایه اطالع دهد.
بند دوم-مراحل اجرایی فرایند تبديل به اوراق بهادار سازی داراییها:
روش اس��تاندارد پذيرفته شدهای براي تبديل به اوراق بهادار نمودن داراییها وجود ندارد و فنون
جديد نيز پيوسته در حال پيشرفت هستند :
الف -انتخاب مجموعهای از داراییهای مالی :
نخس��تين گام در فرآيند اوراق بهادارس��ازي داراییها از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت زیرا نحوه
گزینش در میزان ریس��کهای مرتب��ط با دارایی و در نتیجه رتبه اعتب��اری اوراق بهادار صادره و در
نتیجه میزان اقبال سرمایه گذاران موثر خواهد بود  .مجموعه(کاسه) 31داراییها بايستي حاوي تعداد
زيادي از وامها بوده و تا حد ممکن داراي ویژگیهای مشابه يكديگر نيز باشند .اين اقدام ،امكان پيش
بینیهای آماري رفتار آینده و به ويژه به نحو شايس��ته و معقولي ،پيش بيني درس��ت ميزان نرخهای
نكول و در نتیجه حفاظت از منافع سرمایه گذاران را نیز ممکن میسازد .
داراییها بایستی نماینده یک جریان نقدی باشند به این معنا که در طی یک بازه زمانی مشخص،
یک جریان دریافتنی را به همراه داش��ته باش��د .داراییهایی بایستی مورد انتخاب قرار گیرد که زمان
سررس��ید آن با سررسید اوراق بهادار تطابق داشته و اال خأل سررسید ایجاد خواهد شد.جریان وصولی
ناش��ی از اصل دارایی بدون هیچ گونه مانع قانونی یا قراردادی بایس��تی قابلیت انتقال به شخص ثالث
را دارا باشد.
ب -فروش داراییها به شرکت با مقصد خاص(ناشر):
جداس��ازی داراییها از ملکیت بانی از حیث حقوقی اهمیت بسزایی دارد زیرا پشتوانه اوراق بهادار
30 . Hu,Ibid ,pp 33,34
31 .Pool
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صادرش��ده همین داراییهایی اس��ت که باید از دسترس بانی و طلبکاران وی خارج گردد و به مالکیت
ش��خصیت مستقلی منتقل گردد تا به درس��تی وثیقه بدهی بانی و وسیلهای معتبر برای حفظ منافع
س��رمایه گذران باش��د.علت این امر که دارایی مستقیماً به رهن سرمایه گذاران داده نمیشود ،اینست
که اوراق بهادار صادر شده در بازار ثانویه به گردش در خواهد آمد و بارها از سرمایه گذاری به سرمایه
گذار دیگر منتقل خواهد ش��د از این جهت نهاد واس��ط به عنوان مرجع تس��هیل کننده روابط مالی و
نماینده دارنده اوراق در حفظ و نگه داری از این وثیقه عمل خواهد کرد.
زمان��ي ك��ه مجموعه بزرگ و مناس��بي از داراییها  ،به عنوان يك بدره(پرتف��وی) برقرار گردید
س��پس به ش��ركت با مقصد خاص ( (spvبا هدف تأمین مالي داراییها فروخته شده يا واگذار میشود
که در اصطالح حقوقي انتقال حس��ابهای دريافتني “ ،واگذاري مطالبات “ ناميده میش��ود  .در اين
مرحله ،فروش مطالبات بايس��تي به طور واقعي صورت گرفت��ه و صرفاً هدف از اين اقدام ،تامين مالي
به منظور امنيت مطالبات نباش��د  .به همین س��بب قوانین مربوطه مقرر میدارد که نقل و انتقال در
تامین مالی ساختار یافته بایستی قطعی  ،منجز  ،غیرقابل فسخ و نامشروط باشد و در کشورهایی که
قوانین مشخص برای این امر ندارند  ،از تفسیر مقررات مربوط به قراردادها  ،اموال و نیز ورشکستگی
بهره برده و واگذاری مطالباتی که منجز و نامش��روط نباش��د را از مزایای قرارداد واقعی محروم نموده
و تضمین کنندگان فرایند با عنایت به صوری بودن انتقال در ارتقا اعتباری اوراق باید موازین س��خت
32
گیرانه تری را اتخاذ نمایند.
از آنجايي كه ش��ركت با مقصد خاص نمیتواند به طور مس��تقيم هيچ فردي را در اس��تخدام خود
داش��ته باشد ،لذا ش��يوه اداره و سرپرستي داراییهای اين شركت بايس��تي کام ً
ال به صورت" قرارداد
فرعي" باشد .يكي از اسناد عمده و اصلي اداره و كنترل شرکت با مقصد خاص" قرارداد اداری" است
 .اين توافق ،قراردادي است كه به طور معمول بين شركت با مقصد خاص ) (SPVو منشا (بانی) –که
در حکم یک مقام اداری عمل میکند – منعقد میگردد .
در اين پيمان ،تمام وظايف ضروري كه به ش��ركت متولي انتشار اوراق بهادار (شرکت واسط)اجازه
میدهد تا فعالیتهای مالیاش را اداره و رهبري نمايد ،شرح داده شده است  .اين وظايف عبارتند از :
وصول روزانه وجوه؛ اداره و كنترل حساب بانكي و ماليات (در انگلستان اين امور معموالً شامل مواردي
همچون  :ماليات بر درآمد ش��ركت ؛ پيش پرداخت ماليات بر درآمد ش��ركت ؛ ماليات بر ارزش افزوده
؛ ماليات و كس��ور تكليفي و عوارض حق تمبر نیز میش��وند).همچنين در خصوص قوانين مربوط به
فعالیتهای اين نهاد واس��طهای دور از ورشكس��تگي بودن گنجانده شده كه مصونيتي قانوني در برابر
مطالبات ناش��ی از ورشكس��تگي باني بوده و نيز مانع از افزايش ريسك اعتباري شركت با مقصد خاص
33
نزد سرمایه گذاران میشود.
ج -انتشار اوراق بهادار
ش��ركت با مقصد خاص داراییها جهت تأمین هزينه خريد وامها از بانك اقدام به انتش��ار اوراق
32 . Munoz,op.cit,p48
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 . 33احمد منجو ،پیشین  ،ص  204و 205

بهادار خواهد نمود .اين اوراق بهادار به نحوي س��ازماندهي میش��وند كه اص��ل و بهره آنها از طريق
جریانهای نقدي ناشي از مجموعه اصلي وامها تأمین میگردد.
ش��ركت واس��طه اين اوراق بهادار را با كمك متعهد پذيره نويس��ي از طري��ق عرضه خصوصي يا
عمومي در بازار منتش��ر مینماید .معموالً اوراق بهادار با پش��توانه دارايي توس��ط بانکها ،شرکتهای
بيمه،صندوقهای بازنشستگي و ساير مؤسسات سرمایه گذاري خريداري میشوند.
د-پرداخت به بانی در قبال خريد داراییها:
در آخر ،ش��ركت واس��طه از طريق وجوهي كه با فروش اين اوراق بهادار بدست آورده است قيمت
داراییها را پرداخت مینماید.به اين ترتيب وجوه از س��رمايه گذاران به ش��ركت واس��طه و س��پس به
دارایی بانی جريان پيدا میکنند.
با گذش��ت فواصل زمانی معین مؤسس��ه خدماتي اقساط وام و سود آن را از وام گیرندگان دریافت
کرده و برای توزیع آن در میان دارندگان اوراق بهادار به موسسه امین تحویل میدهد .
مبحث دوم  -تبدیل داراییهای مادی (اموال عینی) به اوراق بهادار:
 - 1تعریف فرایند تبدیل داراییهای مادی (اموال عینی) به اوراق بهادار :فرآیندی است که طی
آن مؤسس��های که از یک طرف نیاز به تأمین مالی دارد و از طرف دیگر یکس��ری دارایی فیزیکی و یا
عینی قابل خرید و فروش در اختیار دارد ،به پش��توانه این داراییها اقدام به انتش��ار اوراق مالی کرده
و س��رمایه گ��ذاران با خرید این اوراق ،مالکیت داراییها را تصاح��ب میکنند و به فرآیند تأمین مالی
مؤسسه نیز کمک میکنند  .در کشورهای اسالمی با استفاده از این فرآیند و تکنیک ،ابزار جدید مالی
به نام صکوک معرفی ش��ده که در واقع جایگزینی اس��ت برای آن نوع از اوراق بهاداری که از دیدگاه
شرعی با چالش مواجه هستند .
از جمله اوراقی که به لحاظ شرعی با مشکل روبرو هستند  ،اوراق قرضه متداول در غرب میباشد.
صکوک را میتوان اوراق قرضه اس�لامی دانس��ت ،به این ترتیب که وجود داراییهای عینی به عنوان
پشتوانه این اوراق ،چالش جدی پرداخت سود به اوراق قرضه بدون پشتوانه را مرتفع میکند .در ادامه
پس از تعریف صکوک به توضیح نحوه انتشار این اوراق خواهیم پرداخت.
- 2ضرورت ابداع اوراق بهادار اسالمی :

نخس��تين ضابطه طراحي اين ابزارها ،خروج از ماهيت عقد قرض اس��ت  .با خروج از ماهيت قرض
كه تمليك مالي به ديگري همراه با ضمان است و متوسل شدن به ساير عقود ،میتوان مشكل بازده
ثابت و متغير را حل كرد؛
به طور مثال اگر اوراق بهادار در ظرف حقوقي عقد مش��اركت قالب بندی ش��ود  ،كس��ي كه اين
اوراق را میخرد ،س��رمايه صرف ش��ده در اين راستا در ملك وی باقي میماند و سود حاصل از فعاليت
اقتصادي مبتني بر مشاركت با ديگران با نسبتي خاص قابليت تقسيم بين مشاركت كنندگان را خواهد
داش��ت و حكم ممنوعيت و حرمت ربا بر آن بار نخواهد ش��د  .حتي اگر فرض ش��ود برخي از شرایط
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صحت قراردادهاي ديگر محقق نش��ود ،س��رانجام عقد مذكور باطل خواهد شد و در همه موارد بطالن
عقد  ،طبق قاعده فرعيت نما بر اصل  ،اصل مال و سود به دست آمده ،از آن صاحب مال خواهد بود و
شخصيت حقيقي يا حقوقي كه اين سرمايهها را به كار گرفته  ،مستحق اجرت المثل خواهد بود و اگر
از سود حاصل غير از اجرت المثل چيزي باقي مانده باشد  ،ملك صاحب مال خواهد بود و عنوان ربا و
به طور طبيعي حرمت آن بر اين موضوع بار نمیش��ود؛ پس در تنظيم قراردادها از يك سو باید بسیار
دقت كرد كه مصداقي از مصاديق عقد قرض تحقق نيابد و از سوي ديگر بايد كوشيد عقدي صحيح و
34
مطابق شرع مقدس و فقه اسالمي منعقد شود.
 - 3صکوک:
- 3-1معنای لغوی :
فرهنگ«المنجد»واژه«صک»(جمع آن اصک ،صکوک و صکاک)را کتاب،نامه و رسید دریافت پول
و...ترجمه کرده اس��ت .دایرةالمع��ارف قاموس عام لكل فن و مطلب ،درب��اره واژه صكوك چنين بيان
میکند:صك به معناي سند و سفته است و معرب واژه چك در فارسي است .اعراب اين واژه را توسعه
دادند و آن را بر كليه انواع حوالجات و تعهدات به كار بردند  .آنها اين واژه را بر کتاب به صورت عام
و بر س��ند اقرار به مال به صورت خاص اطالق كردند .در عرف عرب اين واژه ،حواله ،انواع سفته ،سند
و هر آنچه كه تعهد يا اقراري از آن ايفاد شود را شامل میشود .واژههای صك الوكالة به معناي وكالت
35
نامه و صك الكفالة به معناي كفالت نامه نيز در زبان عربي رواج يافته است .
36
 - 3-2معنای اصطالحی :در تعریف س��ازمان حس��ابداری و حسابرس��ی نهادهای مالی اسالمی
چنین آمده که صکوک عبارت اس��ت از اوراقی با ارزش اس��می یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره
نویس��ی ،بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک
یا مجموعهای از داراییها ،منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه ،یا یک فعالیت سرمایه گذاری
خاص میشود  (.استاندارد شرعی  ،شماره )17
ايده اوليه استفاده از ابزارهاي اسالمي در بازار پول به دهه  1980بر میگردد .در آن زمان بانکهای
اسالمي جهت غلبه بر مسئله نقدينگي ،به استفاده از اين نوع ابزارها روي آوردند  .در جوالي ، 1983
بانك مركزي مالزي به جاي اوراق قرضه دولتي ،از اوراق بدون بهره به نام گواهي سرمايه گذاري دولتي
. 34نظرپور ،محمدنقي« ،اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاري براي سياست پولي»،افصلنامه تخصصی قتصاد اسالمی  ،شماره
 ،20زمستان ،1384ص 96
 . 35نجفی  ،مهدی « ،بررسی فرایند تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک» ،مجله بورس اوراق بهادار  ،مرداد  ، 1385شماره ،53
ص 37

 . 36س��ازمان حس��ابداری و حسابرس��ی نهاده��ای مال��ی اس�لامی (Accounting and Auditing Organization for Islamic
): Financial Institutionsس��نگ بنای این نهاد غیرانتفاعی خودگردان به موجب توافقنامه میان موسس��ات مالی اس�لامی در سال
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1990درش��هرالجزیره (پایتخت کش��ور الجزایر) گذاشته شد سپس در سال  1991در کشور بحرین تاسیس گردید .که از اهم اهداف آن
گس��ترش اندیشههای اس�لامی در موسسات مالی اسالمی بازبینی و اصالح معیارهای مالی اسالمی و تفسیر و انتشار آن برای موسسات
مالی اس�لامی اس��ت.این اهداف عمدتا از طریق وضع اس��تانداردهای شرعی و اخالقی و اعالم آن به اعضا محقق میگردد .تاکنون 200
عضو شامل بانکهای مرکزی و موسسات و نهادهای مالی از 45کشور دنیا به عضویت این سازمان درآمدهاند که از ایران سازمان بورس
و اوراق بهادار و یک بانک ایرانی از جمله این اعضاء میباشند.
: http://www.aaoifi.com/aaoifi/TheOrganization/Overview visited at

استفاده كرد .نرخ سود اين اوراق از رابطه ثابتي تبعيت نمیکرد و وابسته به معيارهاي گوناگوني مانند
شرايط كالن اقتصادي ،نرخ تورم و نرخ بازدهي ديگر اوراق بهادار مشابه بود .بدين ترتيب شبهه ربوي
37
بودن سود به ظاهر بر طرف میشد و افراد مسلمان به خريد اين اوراق اقدام میکردند
در كنار گس��ترش بازار پول و انتش��ار اوراق بهادار مرتبط با اين بازار ،بازار س��رمايه نيز ش��روع به
گس��ترش كرد محققان حوزه مطالعههای مالي اس�لامي ايدههای اس��تفاده از ابزارهاي اس�لامي بازار
س��رمايه را به اوايل س��الهای 1997نس��بت میدهند  ،حال آنکه سه سال پیش از آن ضوابط اجرايي
انتشار اوراق مشاركت تصویب شده بود و در واقع ايران در جايگاه نخستين كشوري بود كه به طراحي
و انتش��ار چنين ابزارهايي اقدام كرده اس��ت اما به دلیل مطرح نشدن آن در قلمرو کشورهای اسالمی،
این نوآوری مغفول ماند.
 - 4نهادهای اساسی در فرایند صدور صکوک :
از آن جاکه در فرایند صدور اوراق بهادار صکوک تعداد و انواع نهادهای دخیل قالبهای یکسانی
ندارند هیچ گاه تعیین و تبیین این نهادها درباره تمامی انواع صکوک انجام نگرفته است بلکه بسته به
مورد صکوک مورد مطالعه نهادهای آن نیز بررسی شده است .در این بخش تالش شده است نهادهایی
که نقشهای اساسی را طی فرایند صدور انواع صکوک به عهده دارند  ،معرفی گردد: 38
- 4-1بانی :
ش��خص باني نهادي است كه براي تأمین مالي خود اقدام به انتشار اوراق بهادار ميكند .باني بايد
ش��خص حقوقی باش��د .باني اوراق بهادار اسالمي به تناس��ب اينكه چه نوع اوراق بهاداري است نقش
متماي��ز از ديگر اوراق به��ادار دارد .باني در اوراق بهادار اجاره نقش مس��تأجر ،در اوراق مضاربه نقش
مضارب يا عامل ،در اوراق مرابحه نقش خريدار اقس��اطي و در س��اير اوراق به تناس��ب ،نقش حقوقي
مخصوص به آن اوراق را ايفا مينمايد.
طبق دس��تورالعملهای س��ازمان ب��ورس در باب انتش��ار صکوک  ،بخش خص��وص و دولتی هر
دو میتوانن��د در مق��ام بان��ی به تأمین مالی از طریق انتش��ار صکوک بپردازند با این قید که ش��خص
حقوقی غیر دولتی مطابق ماده  2دس��تورالعمل انتش��ار اوراق اجاره باید ش��رکت س��هامی یا تعاونی
باشد .اش��خاص حقوق عمومي غيردولتي نيز در صورتي ميتوانند اوراق بهادار منتشر كنند كه امكان
انتش��ار اوراق توسط آنها و صالحيت مالي آنها به تاييد س��ازمان بورس و اوراق بهادار رسيده باشد.
اش��خاص حقوق عمومي دولتي نيز شامل وزارت خانهها و مؤسسات دولتي هستند كه مطابق ماده 4
قانون محاسبات عمومي كشور تشكيل ميشوند.
 . 37سروش ،1387،ص 166

. 38عالوه بر تفاوت شکلی نهادهای دخیل در فرایند ایجاد صکوک صادره در ایران و جهان ؛ این مسئله قابل تامل است که بنابر مرجع
صدور مجوز صکوک در ایران نیز این نهادها متمایز خواهد بود.در صورتی که صکوک از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار ایران صادر
شود  ،ارکان آن در مقایسه با صکوکی که از مجرای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صادر میشود ،متفاوت میباشد که این امر با
قیاس مقررات نوع واحدی از صکوک مانند دس��تورالعمل انتش��ار اوراق اجاره مصوب  89/5/11شورای عالی بورس و دستورالعمل انتشار
صکوک اجاره (ریالی)در سیستم بانکی حاصل میشود.
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 - 4-2ناشر (نهاد واسط) :
نه��اد واس��ط ،نق��ش وکالت��ی دو جانب��های را ایف��ا مینمای��د .از ی��ک س��و نس��بت ب��ه برخی
ام��ور وکی��ل بان��ی اس��ت و در انج��ام پ��ارهای ام��ور دیگ��ر وکی��ل دارن��دگان اوراق اس��ت .عمده
فعالیته��ای نه��اد واس��ط تا زم��ان انتش��ار اوراق و قبل از انتق��ال آن به س��رمایهگذاران ب��ه وکالت
از بان��ی ص��ورت میگیرد .واگ��ذاری اموری چون انعقاد ق��رارداد با عامل ف��روش ،بازارگردانی و تعهد
پذیرهنویس��ی ب��ه نوع��ی گویای اعط��ای نوعی وکالت ضمنی به نهاد واس��ط از س��وی بانی اس��ت.
پس از واگذاری اوراق بهادار به سرمایهگذاران  ،نهاد واسط ضمن انتقال اوراق به سرمایه گذاران ،خود
را به عنوان وکیل دارندگان در امر انعقاد قراردادهای مربوط به دارایی پایه معرفی میکند .این امر این
اختیار را به نهاد واس��ط میدهد تا در امر انعقاد قراردادهای پس از انتش��ار اوراق مانند قرارداد خرید،
اجاره ،ضمانت و  ...اقدام نماید .همین طور نهاد واس��ط نسبت به دریافت سود و به تناسب اصل اوراق
و توزیع آن بین دارندگان اوراق اقدام میورزد .مس��ئوليت نهاد واس��ط در حدود مسئوليت وكيل است.
طبق مبانی قانونی عقد وکالت ،تنها در مواردي امكان رجوع به وي وجود دارد كه نهاد واسط مرتكب
تقصير شده و به تعهدات قانونی و قراردادی خویش عمل نکرده باشد.
نهاد واس��ط طبق تعريف بند (د) ماده  1قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد چنين تعريف
ش��ده اس��ت« :یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران است که
میتواند با انجام معامالت موضوع عقود اس�لامی نس��بت به تأمین مالی از طریق انتش��ار اوراق بهادار
اقدام نماید .».بر اساس ماده  3دستورالعمل انتشار اوراق بهادار اجاره ،نهاد واسط(ناشر) به عنوان عامل
انتشار صكوك تنها نهادي است كه میتواند اوراق بهادار منتشر نمايد
طب��ق بند  21قانون بازار اوراق به��ادار ،منظور از "نهادهای مالی " نهاده��ای فعال در بازار اوراق
بهادار است که بر این مبنا نهاد واسط به عنوان رکن اساسی صدور صکوک طی قانون توسعه ابزارها و
نهادهای مالی جدید در راستای  "...تعیین و تعریف شده است از این رو ایجاد این نهاد برای سیستم
بانکی با فقدان مبانی قانونی روبه رو میباشد.
از سوی دیگر طبق دستورالعمل انتشار صکوک اجاره در سیستم بانکی نقش نهاد واسط را "ناشر"
ایفا میکند و البته نکته مبهم اس��ت که چرا عامل که تحت نظارت و کنترل نهاد واس��ط باید فعالیت
نماید ،طبق بند و ماده  1دس��تورالعمل انتش��ار صکوک اجاره (ریالی) در سیس��تم بانکی نهاد وظیفه
تاس��یس ناشر(نهاد واس��ط) را به عهده دارد .از این مغایرت چش��م گیر فقدان نهاد واسط حقیقی به
ذهن متبادر میگردد.
 - 4-3امین :
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به منظور حفظ حقوق سرمایه گذاران ،این نهاد از سوی مرجع اعطاء کننده مجوز (بانک مرکزی
یا س��ازمان بورس) مس��ئول نظارت بر فرایند صدور اوراق صکوک میباشد .گاه امین به عنوان "عامل
پرداخت "نقش ایفا میکند تا به نحوی ناظر بر پرداخت سود و اصل سرمایه به دارندگان اوراق اعمال
باش��د و گاه نقش فعال در فرایند صکوک به عهده نمیگیرد بلکه صرفا بر کیفیت فعالیت سایر نهادها

خصوصا نهاد واسط که نقش اصلی خلق صکوک را ایفا میکند  ،اعمال نظارت نماید.
نهاد امین در دس��تورالعمل انتش��ار صکوک اجاره در سیس��تم بانکی به صراحت به عنوان یکی از
ارکان ذکر شده است و تعیین وظایف آن به قرارداد میان بانک مرکزی و امین احاله شده است .اما در
دستورالعمل انتشار اوراق بهادار اجاره مصوب شورای عالی بورس ،مشخصا این نهاد عنوان نشده است
بلکه شرکت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامي عام) با عنوان" عامل پرداخت
" مبالغ دریافتی از ناش��ر را دریافت و در مواعد معین به س��رمایه گ��ذاران پرداخت کرده و هم چنین
دیگر وظیفه این شرکت یعنی اخذ و نگه داری مدارک و قراردادهای مالکیت دارایی پایه ،گویای نقش
امین بودن آن است.
 - 4-4عامل فروش :
عامل فروش ،وكيل نهاد واس��ط در عرضه اوراق به عموم اس��ت .باني انتشار اوراق را به نهاد واسط
واگذار نموده است و او را وكيل خود در اين امر قرار داده و نهاد واسط پس از انتشار اوراق اجاره ،امر
فروش آن را به عامل فروش وكالت ميدهد .در واقع عامل فروش نماينده نهاد واس��ط بوده و تنها در
فروش اوراق از نهاد واس��ط وكالت دارد .در واقع از لحاظ حقوقي نهاد واس��ط امر فروش اوراق بهادار را
به صورت توكيل در وكالت به عامل فروش واگذار نموده است.
عامل فروش در بازار اوراق بهادار مطابق بند (ز) ماده يك دستورالعمل انتشار اوراق اجاره شخص
حقوقي اس��ت که نسبت به عرضه اوراق اجاره از طرف ناشر براي فروش اقدام مينمايد .در واقع عامل
فروش واسطه بين نهاد واسط و خريداران اوراق است .دخالت عامل فروش در مرحله اوليه انتشار اوراق
اجاره است و در تكميل فرآيند عرضه عمومي در بازار اوليه اوراق اجاره نقش دارد .عامل فروش شخص
حقوقي اس��ت که از بين بانکها يا مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي و شركتهاي
تأمين س��رمايه ،ش��رکتهاي کارگزاري بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران توسط باني تعيين
میگردد (ماده  7دستورالعمل انتشار اوراق اجاره).
عامل فروش در صکوک صادره در سیس��تم بانکی تحت عنوان کلی "عامل" نام برده ش��ده است
ک��ه از طرف ناش��ر اقدام به عرضه صک��وک میکند و دیگر وظیفه آن ،انج��ام پرداختهای مرتبط در
سررس��یدهای معین اس��ت که این وظیفه عامل پرداخت است.قابل ذکر است که نقش عامل پرداخت
را امین به عنوان نهاد ناظر و بی طرف باید ایفا کند زیرا حساسترین بخش فرایند صدور صکوک که
مربوط به حقوق س��رمایه گذاران میباش��د یعنی پرداخت اصل و س��ود اوراق با نوع فعالیت مربوط به
عرضه س��نخیت ندارد و در واقع عامل فروش ،نماینده ناش��ر و عامل پرداخت ،نماینده و حافظ منافع
سرمایه گذاران است.
- 4-5عامل پرداخت:
بر خالف قرارداد عامليت فروش ،در اين قرارداد ،واسط از جانب دارندگان اوراق به عامل پرداخت
وكالت ميدهد تا وجوه را از باني اخذ و به دارندگان اوراق پرداخت مينمايد .عالوه بر سود ،زماني كه
سررسيد اوراق به پايان رسيد ،اصل مبلغ اوراق كه ناشي از فروش دارايي مورد اجاره ميباشد پس از كسر
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هزينههاي استهالك و كارمزدهاي مختلف ،بين دارندگان اوراق توسط عامل پرداخت ،تقسيم میشود.
علت آن است كه نهاد واسط در اخذ سود اوراق و توزيع آن و نگهداري و اجاره و خريد و فروش دارايي
مورد اجاره ،وكيل دارندگان اوراق اس��ت و در زمينه پرداخت و توزيع س��ود ،وكالت اعطايي از جانب
دارن��دگان اوراق را ب��ه عامل پرداخت توكيل ميكند .عامل پرداخت در نگهداري وجوه و تقس��يم آن
بين دارندگان اوراق  ،وكيل واسط به حساب آمده و از اين رو امين محسوب میشود .امین در صورتی
مس��ئول اس��ت که ایجاد خسارت ،ناشی از تقصیر وی باش��د در غیر این صورت زمانی که خسارت به
دلیلی خارج از اراده امین ایجاد ش��ده باش��د یا او در ایجاد خسارت اهمال ننموده باشد  ،نمیتوان او را
مسئول در جبران خسارت نمود.
طبق ماده  8دس��تورالعمل انتش��ار اوراق اجاره مصوب  ،1389شرکت سپردهگذاري مرکزي اوراق
بهادار و تسویه وجوه ،پس از دريافت مبالغ از ناشر ،اجارهبها و حسب مورد سود ناشي از سرمايهگذاري
مجدد بخش��ي از اجارهبها و وجوه ناش��ي از فروش دارايي را در سررس��يدهاي معين به سرمايهگذاران
پرداخ��ت مينمايد .عامل پرداخت ني��ز در حدود اختيارات خويش مجاز به انجام امور اس��ت و انجام
فعاليتي غير از موارد مجاز ،تعدي از حدود اختيار و موجب ضمان اوست و قرارداد را تبديل به عقدي
فضولي و منوط به اجازه نهاد واسط مينمايد.
همان طور که گفته ش��د عامل پرداخت در صکوک سیس��تم بانکی با عامل فروش در یک عنوان
یعنی "عامل" جمع شده است و نقش حمایتی آن از حقوق سرمایه گذاران نادیده گرفته شده است.
- 4-6ضامن:
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ضام��ن در واق��ع نقش ارتقاء دهندههای اعتباری را ایفا میکند که انواع تضامین را برای پوش��ش
ریس��ک اعتباری بانی ارائه میدهد به همین س��بب وجود آن در اوراق صکوک الزامی است .حال آنکه
در مقررات موجود ایران وجود ضامن در صورتی الزامی اس��ت که اوراق فاقد رتبه اعتباری باش��د.رتبه
بندی اعتباری  ،وضعيت مالي و سرمايهاي باني را به لحاظ امکان ایفای تعهدات خویش معين مينمايد
و صالحيت مالي او براي پرداخت سود و اصل اوراق را تضمين ميكند.
مطابق ماده  23دس��تورالعمل انتشار اوراق اجاره  ،رتبه اعتباری عامل تعیین کننده وجود یا عدم
وجود ضامن است .اما به نظر میرسد هم سنگ دانستن ارزش وجودی رتبه اعتباری و ضامن نادرست
اس��ت .زیرا در صورتی که بانی رتبه اعتباری باالیی هم کس��ب کند اما اصل و س��ود اوراق را نپردازد ،
حقوق س��رمایه گذاران را با چالش جدی روبه رو میکند و با اصل سرعت و اطمینان در عرصه تأمین
مالی مغایرت دارد.
بر اساس ماده  6دستورالعمل صکوک اجاره در سیستم بانکی ضامن وظیفه تضمین پرداخت مبلغ
اجاره بها از بانی به ناشر و از ناشر به دارندگان صکوک را به عهده دارد.از سوی دیگر در تبصره آن ماده
مقرر میدارد که عامل میتواند ضامن نیز باشد .این تداخل ارکان موجب میگردد که فلسفه وجودی
هر یک زایل شود زیرا ضامن نهاد بی طرفی است که در صورت عدم پرداخت اصل و یا سود اوراق ذمه
آن مش��غول میش��ود و با مالئتی که دارد از عهده پرداختها بر میآید .حال آنکه عامل همان وظیفه
پرداخت را به عهده دارد وعدم انجام این وظیفه مجددا ً به عهده همین رکن مستقر میگردد .تمایز هر

یک از ارکان برای صدور اوراق به منظور حفظ حقوق س��رمایه گذاران و ارتقا کارایی این ش��یوه تأمین
مالی بوده است و این تداخل از کیفیت و شفافیت عملکرد هر یک میکاهد.
 - 5صکوک در چارچوب نظام حقوقی ایران
با گس��ترش ابزارهاي مالی غیر ربوی در كش��ورهاي اس�لامی ،در ايران نيز زمينههای الزم جهت
اس��تفاده از اين دس��ته از ابزارها پديد آمد .اوراق مشارکت که برای نخس��تین بار به عنوان ابزار مالی
اس�لامی در سال  1373بکار گرفته شد به عنوان نوعی از صکوک طبق "مقررات ناظر بر انتشار اوراق
مشاركت”مصوب مورخ 4/4/73شوراي پول و اعتبار  ،به عنوان جايگزين اوراق قرضه برای تامین مالی
ش��هرداری در طرح نواب صادر گردید. .پس از آن علی رغم مطرح ش��دن اوراق مش��ارکت به عنوان
ابزار مالی کارامد در تامین مالی طرحهای بزرگ  ،صرفا اوراق مش��ارکت مس��کن در برنامه دوم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كش��ور ( )1374-1378پیش بینی ش��د .اما وجود ابهامات مختلف در
مقررات به ويژه مقررات مالياتي ،س��ود و قابلیت تبديل اوراق مش��ارکت منجر به تصویب قانون “نحوه
انتشار اوراق مشاركت “ در مهرماه  1376توسط مجلس شد .به موجب مقررات مربوطه ،بانک مرکزی
به عنوان مقام ناظر و تجویزكننده صدور اوراق مش��ارکت تعیین گردید اما با تصويب قانون بازار اوراق
بهادار مصوب  ،1384نقش بانك مركزي و س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار به عنوان دو نهاد ناظر بازار
پول و سرمايه در حوزه اوراق مشاركت کام ً
ال از يكديگر مجزا و تامین مالی نهادها و موسسات عمومی
تحت نظر بانک مرکزی و نظارت بر تامین مالی اشخاص حقوقی بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق
مشارکت ،بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت .
با تصویب قانون بازار اوراق بهادار ،صالحیت “ تصویب ابزارهای مالی جدید” برای نخس��تین بار به
شورای عالی بورس و اوراق بهادار داده شد که پیش از تصویب این قانون  ،ریاست آن بر عهده رئیس
بانک مرکزی بود اما به موجب قانون جدید  ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ریاس��ت آن را به عهده دارد
که این امر نوید بخش نوعی از استقالل در عملکرد بازار سرمایه از بازار پول است و با تخصص سازمان
39
بورس در ابداع ابزارهای تامین مالی بلندمدت ،کارایی بیشتری به همراه خواهد داشت.
ب��ه موجب بند  4ماده  4قانون اخیر “”صک��وک” به عنوان ابزار مالی جدید مورد تصویب باالترین
رکن بازار اوراق بهادار واقع و رسما به بازار مالی 40کشور وارد شد :
 . 39قرار دادن این وظیفه به عهده ش��ورا مورد انتقاد بس��یاری از صاحب نظران قرار گرفت چرا که اصوال تصویب ابزارهای مالی جدید
را که میتواند تاثیر مهمی بر بازار پول و س��رمایه کش��ور داشته باش��د و دارای ابعاد فقهی و حقوقی متعددی است در صالحیت مقنن
میدانند نه ش��ورا .مصوبات ش��ورا نه تنها در سطح مصوبات هیات وزیران نمیباش��د بلکه برخالف مصوبات هیات وزیران توسط مجلس
کنترل نمیشود و طبیعتا ابعاد فقهی این ابزارها توسط شورای نگهبان نیز بررسی نمیشود(... .ابراهیمی،مریم » ،نقش صکوک در تامین
مالی پروژهها و تاملی بر قوانین و مقررات حاكم بر آن ،مجله پژوهشهای حقوقی ،شماره ،17نیم سال اول  ،1389ص  )385در جهت
رفع این ایراد  ،به موجب دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته تخصصی فقهی مصوب  1386/2/23پیش از تصویب دستورالعمل اوراق
اجاره  ،کمیته تخصصی فقهی تشکیل گردید.

. 40بازارهای مالی را میتوان به دو بازار سرمایه و بازار پول تقسیم نمود :بازار سرمایه عبارتست از بازاری که در آن اوراق بهادار بلند
مدت یعنی با سررس��ید بیش از یک س��ال مانند س��هام و اوراق قرضه بلندمدت مبادله میشود  .بازار پول عبارتست از بازاری که در آن
اوراق بهادار با سررس��ید کم تر از یک س��ال مانند اس��ناد خزانه و گواهی س��پرده مورد معامله قرار میگیرد(.فیروززارع وبرجی ،علی و
معصومه،تامین مالی ،انتشارات نص ،چاپ اول  ،1390،تهران ،ص)64
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 - 1-5بازار س�رمایه  :همان طور که گفته ش��د ،با تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال ،1384
بستر قانوني الزم جهت طراحي و انتشار ابزارهای مالي جديد در كشور فراهم شد  .در این قانون براي
نخستين بار اوراق بهادار يا همان ابزار مالي تعريف شد و وظيفه طراحي ابزارهاي مالي جديد بر عهده
سازمان بورس و اوراق بهادار و وظيفه تصويب آنها بر عهده شوراي عالي بورس قرار گرفت .بند 24
ماده  1قانون اوراق بهادار مقرر میدارد  « :اوراق بهادار عبارت اس��ت از هر نوع ورقه يا مس��تندي كه
متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين يا منفعت آن باش��د .ش��ورا ،اوراق بهادار قابل
معامله را تعیین و اعالم خواهد کرد .مفهوم ابزار مالي و اوراق بهادار در اين قانون معادل يكديگر قرار
دارند ».
در این راستا “ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره “به پیشنهاد هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
به تصویب ش��ورا رس��ید .برای نخستین بار در این دس��تورالعمل ارکان و فرایند انتشار صکوک مطرح
گردید که طی دس��تورالعمل اوراق مرابحه وهم چنین اوراق قرض الحس��نه نیز همین الزامات مبنای
صدور و انتشار اوراق تعیین شده است.
- 2-5بازار پول :
بس��تر قانونی الزم برای صدور صکوک در سیس��تم بانکی کشور طی قانون برنامه پنج ساله پنجم
توسعه جمهوری اسالمی ایران( )1394-1389فراهم گردید :
 - 1-2-5ماده 83ـ

الف ـ به بانک مرکزی اجازه داده میش��ود در چهارچوب قانون بودجه س��نواتی جهت تأمین مالی
پروژههای زیربنایی توس��عهای دولتی نس��بت به انتش��ار اوراق مش��ارکت و انواع صکوک اس�لامی در
بازارهای بینالمللی اقدام نماید.
ب ـ به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده میشود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای
س��رمایهگذاری خود ،پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی ،اقدام به انتشار اوراق
مش��ارکت و انواع صکوک اس�لامی نمایند .تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای
مذکور است.
 - 2-2-5بن�د (ب)ماده97ـ با توجه به بند ( )23سیاس��تهای کل��ی برنامه پنجم ابالغی مقام
معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:
ب-ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسالمی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی
اسالمی بانکهای کشور
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 - 3-2-5بند (ف) ماده  - 224قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال  1380و
اصالحات و الحاقات بعدي آن با اصالحات و الحاقات زير براي دوره برنامه پنجم تنفيذ میشود:
ف ـ ب��ه منظ��ور تأمین منابع ارزی مورد نی��از طرحهای دارای توجیه فن��ی و اقتصادی و مالی و

زیس��ت محیطی به ش��رکتهای دولت��ی اجازه داده میش��ود در حدود ارقام مق��رر در قوانین بودجه
س��نواتی حسب مورد نس��بت به صدور اوراق صکوک اسالمی و یا اوراق مش��ارکت ارزی در بازارهای
مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در س��قف مقرر در ماده ( )81این قانون اقدام
نمایند .صدور اوراق یادش��ده منوط به تأیید بانک مرک��زی و معاونت (برنامه ریزي و نظارت راهبردي
رئی��س جمهور) ب��وده و بازپرداخت و تضمین اصل و س��ود این اوراق با ش��رکتهای مربوط اس��ت.
صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسالمی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.
در راس��تای اجرای ماده  83و جزء (ب)ماده  ، 97دس��تورالعمل انتشار صکوک اجاره (ريالی) و در
راس��تای اجرای مواد اخیر مضافا جزء (ف) ماده ، 224دس��تورالعمل انتش��ار صکوک (ارزی) در تاریخ
1390/4/16به تصویب ش��ورای پول و اعتبار رسید س��پس در تاریخ 2/3/1391دستورالعمل اجرایی
انتشار صکوک استصناع ریالی و نوع ارزی آن بر مبنای مواد قانونی اخیرالذکر مصوب گردید.
با توجه به مبانی قانونی این دستورالعملها که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه میباشد  ،صرفا
نوع ارزی انتشار صکوک در سیستم بانکی به عنوان ابزار مالی نوین تجویز شده است؛در بند الف ماده
 83آن قانون صراحتا انتش��ار در بازارها بینالمللی را طرح کرده و در بند ب آن “تامین منابع ارزی “
را هدف تامین مالی از راه صکوک عنوان نموده اس��ت.در جزء (ف)ماده  224در جهت” تأمین منابع
ارزی مورد نیاز طرحها “ امکان صدور اوراق صکوک اس�لامی و یا اوراق مش��ارکت ارزی تحت ضوابط
بانک مرکزی به شرکتهای دولتی را مقرر نموده است.
.
 - 6انواع صكوك به اعتبار ماهيت پشتوانه آن
اگرچه مهندسي مالي ابزارهايي چون صكوك بر مبناي فرايند “اوراق بهادارسازي داراییها” مقرر
گرديده اس��ت اما خصوصيت متمايز كننده آن از اوراق رهني مرس��وم در غرب اينست كه هر يك از
انواع صكوك را به يكي از عقود مشروع نسبت دادهاند تا دغدغه شارع در رابطه با زايش پول و افزوده
شدن اعتباري سرمايه را مرتفع سازد.با لحاظ گوناگوني قراردادهاي پايه اين اوراق و تنوع موضوع اين
قراردادها ،خصوصيات و كيفيت صدور اين اوراق نيز تغيير میکند و از اين روست كه به نظر میرسد
تمام انواع صكوك را نمیتوان صرفا با تس��ري خصوصيات صكوك اجاره انتشار اوراق بهادار بر مبناي
داراي��ي( )asset-basedدانس��ت و آن را به کلی متفاوت از اوراق بهادار به پش��توانه دارايي(asset-
 )backedدانست.
به سبب آن که صكوك صرفا بر مبناي مصداق بارز آن يعني صكوك اجاره توصیف و تحلیل شده
اين تصور خالف واقع نس��بت به آن ايجاد شده است كه صكوك يكي از انواع تبديل داراییهای مادي
به اوراق بهادار میباشد از اين رو در اين نوشته با توجه به جميع حاالت مختلف صكوك اين نظريه
مورد انتقاد قرار گرفته و طبقه بندي نويني در خصوص انواع صكوك ارائه خواهد شد.
بر مبنای دارایی مورد تبدیل به اوراق صکوک که به عنوان پش��توانه اصلی این اوراق محس��وب
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میشود  ،صکوک را به سه دسته میتوان تقسيم كرد :
 - 1-6صکوک مبتنی بر دارایی مادی (اموال عینی)
در برخی از انواع صکوک ،فرایند تبدیل دارایی به اوراق بهادار مبتنی بر یک مال مشهود و ملموس
است که برخی از مصادیق آن به شرح زیر میباشد.
 - 1-1-6صکوک اجاره :

شاخصترین مصداق این دسته  ،صکوک اجاره است که سرمایه گذار با خرید سهمی از مال مورد
تبدیل به اوراق بهادار از شرکت با مقصد خاص (نهاد واسط) در قبال دریافت صکوک اجاره  ،در واقع
حق مالکیت عین معین را به نحو اشاعه به دست میآورد و به موجب فرایند صدور این صکوک  ،مال
مورد نظر با وکالت ش��رکت با مقصد خاص(نهاد واس��ط) به اجاره غیرقابل فس��خ بانی داده میشود و
بازدهی این اوراق تحت عنوان “اجاره بها” در مواعد معین توزیع میگردد.
 - 2-1-6صکوک مرابحه :

در فرایند صدور اوراق مرابحه ،ش��رکت با مقصد خاص از طریق انتش��ار اوراق بهادار ،وجوه مورد
نی��از برای خرید اموالی مورد نیاز بانی را که خ��ود منابع مالی کافی برای خرید آن را در اختیار ندارد
،گردآوری کرده و به وکالت از س��رمایه گذاران  ،اموال مورد نظر را خریداری میکند س��پس مالکیت
آن را از طریق قرارداد فروش به بانی انتقال میدهد و در قبال آن به س��رمایه گذاران  ،اوراق بهاداری
داده میش��ود که در واقع س��ند بدهی بانی بابت ثمن موجل این فروش اقساطی است و یا ابتدا اموال
مورد نیاز بانی توس��ط بانک ویا موسسات مالی خریداری و به صورت نسیه به بانی فروخته میشود و
بابت ثمن آن ،اوراق مرابحه صادر میشود که اقساط آن بنا بر توافق مطابق با سررسید اوراق پرداخت
میگردد.فروش��نده کاال میتواند این اورق را بابت ثمن قرارداد مرابحه تا زمان سررس��ید نزد خود نگه
دارد یا پیش از سررسید در بازار ثانویه با قیمت کم تر تنزیل نماید.
در مدل دیگری از مرابحه  ،دارایی فعلی بانی به بانک یا شرکت با مقصد خاص فروخته میشود و
وجوه حاصل از صدور و فروش صکوک بر آن مبنا  ،صرف تامین مالی بانی میگردد ؛ در مقابل،مالکیت
آن اموال مجددا به بانی باز میگردد و از این خرید و فروش صوری  ،س��ودی عاید س��رمایه گذاران
میگردد که پش��توانه تعهد قرض گیرنده یعنی بانی در برابر س��رمایه گذاران دارایی مادی متعلق به
بانی میباشد.
این مس��ئله ش��ایان ذکر است که س��ایر محققین  ،اوراق مرابحه را در زمره دسته بعد قرارداده و
بر مبنای بیع الدین تفس��یر نموده اند 41اما از آن جایی که هس��ته اصلی کارکرد صکوک ایجاد ماهیت
جدید برای “دارایی “ها در عالم اعتباری اس��ت  ،نگارنده انواع را بر اساس دارایی قابل تبدیل به اوراق
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 . 41تس��خیری  ،محمد علی  « ،مبانی ش��رعی اوراق بهادار اس�لامی (صکوک) «  ،فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد اسالمی  ،شماره
،27پاییز  ،1386ص12

بهادار تقس��یم بندی نموده تا راه ش��ناخت عمیقتري را نس��بت به مساله بگش��اید .بر این مبنا اوراق
مرابحه در دسته صکوک با پشتوانه دارایی مادی قرار داده شده است زیرا در واقع پشتوانه اوراق مرابحه
اموال مورد خرید و فروش بوسیله وجوه حاصل از فروش اوراق است.
- 3-1-6صکوک مزارعه و مساقات :

در فرایند صدور اوراق مزارعه  ،بانی به عنوان واسطهای میان سرمایه گذار(مزارع) و کشاورز (زارع)
مدیری��ت این طرح اقتصادی را به عهده میگیرد تا از طریق ش��رکت با مقصد خاصی  ،به عنوان نهاد
بی طرف ،تامین وجوه الزم برای خرید زمینهای زراعی را فراهم نموده و زمین خریداری ش��ده را در
اختیار کش��اورزان قرار داده تا به کش��ت و زرع و پرداخته و از محصوالتی که در این طرح به دس��ت
میآید هزینهها را پرداخته و سودی نیز برای خود و سرمایه گذاران فراهم نماید.
از آن ج��ا ک��ه این صکوک بر اموال غیر منقول ( زمینهای زراعی ) صادر ش��ده و دارندگان اوراق
مالک مش��اع این اموال محس��وب میش��وند ،صکوک مزارعه از انواع اوراق مبتنی بر دارایی مادی به
حساب میآید.
در صک��وک مس��اقات که اح��کام و موازین قرارداد پایه آن به عقد مزارعه بس��یار ش��باهت دارد ،
موضوع مورد تبدیل به اوراق بهادار ،باغهایی است که با وجوه به دست آمده از فروش صکوک مربوطه
خریداری میشود تا برای باغداری و تولید محصوالت باغی از درختان موجود در آن در اختیار باغبان
قرار گیرد و از فعالیت وی و محصوالت به عمل آمده ،منفعت کسب گردد.
 - 6-1-4صکوک وقف :

این اوراق از زمره صکوکهای سرمایه گذاری به حساب نمیآید زیرا هدف از بهکارگیری این ابزار
مالی کسب سود نیست اما از آن جا که با جذب وجوه نقد اندک در میان مردم میتوان امکان سرمایه
گذاری در امور خیریه را نیز فراهم نمود  ،فرایند انتش��ار صکوک موجب تس��هیل اهداف خیرخواهانه
میشود.
42
ب��ا توجه به خصوصیات خاص عین موقوف��ه (مال مورد وقف) که در ماده  58قانون مدنی به آن
تصریح ش��ده اس��ت ،این مال لزوما بایستی عین مادی باشد که با تحبیس آن ،به عبارت دیگر با فک
ملک از دارایی مالک  ،امکان اس��تفاده از منافع و حقوق ناش��ی از آن برای مصالحه عامه یا افراد خاص
فراه��م گردد .بنابراین ش��رط بقاء عین (علی رغم انتفاع از آن)ب��ه این معنا خواهد بود مال مورد وقف
نمیتواند حق  ،منفعت و دین باشد.
ب��ا این اوصاف ،صکوک وقف در دس��ته اوراق مبتنی بر دارایی مادی دس��ته بندی گردید اگرچه
دارندگان اوراق وقف ،مالک مش��اع دارایی پایه به حس��اب نمیآیند زیرا این اموال دارای ش��خصیت
حقوقی مستقل برای خود بوده و فاقد مالک میباشند.

 . 42متن ماده  58قانون مدنی  :فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد  ،اعم از این که منقول باشد یا غیر
منقول  ،مشاع باشد یا مفروز.
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 - 2-6صکوک مبتنی بر مطالبات

43

:

این اوراق به گونهای طراحی شدهاند که دارنده اوراق در مدت زمان مشخص به سود معینی دست
یابد و از آن جا که در زمان صدور این دسته از صکوک ،موضوع قرارداد پایه ایجاد نشده است و تولید یا
احداث آن در خالل مدت قرارداد انجام میگیرد  ،نمیتوان گفت که این اوراق بر مبنای دارایی صادر
شده است  .بنابراین تولید کاال یا احداث پروژه  ،تعهدی است که طرف قرارداد به بانی داده است و در
مقابل بانی متعهد به پرداخت عوض آن تحت هر عنوانی اعم از مبلغ قرارداد ،دستمزد  ،اجرت  ،جعل
و غیره میباشد  .از آن جا که بانی برای پرداخت این وجه دارای منابع مالی کافی نمیباشد  ،اقدام به
انتشار صکوک مینماید و در مقابل تعهد مالی خود  ،در واقع سند بدهی مدت داری را به طرف قرارداد
میدهد که دارنده میتواند تا زمان سر سید آن را نگه دارد یا در بازار ثانویه تنزیل 44کند.
از انواع این صکوک به دو مورد شاخص یعنی صکوک استصناع و صکوک جعاله اشاره میگردد:
 - 1-2-6صکوک استصناع (سفارش ساخت) :

عقد اس��تصناع که مبنای این اوراق است در میان حقوقدانان چندان شناخته شده نیست زیرا در
میان فقهای امامیه مورد توجه و مداقه واقع نش��ده و در زمره عقود معین قانون مدنی مطرح نگردیده
اس��ت اگرچه در عرف از جمله قراردادهایی اس��ت که هم میان عامه مردم سفارش ساخت کاال بسیار
مت��داول بوده و هس��ت و ه��م چنین در عرصه صنعت  ،س��فارش اجرای طرحه��ا و پروژهها در قالب
قراردادهای پیمانکاری مرسوم است.
45
با چش��م پوش��ی از نظر ش��یخ طوس��ی که به ظاهر قائل به بطالن قرارداد استصناع میباشد ،
 . 43نگارنده در این مقاله به جای اصطالح مالیه « دارایی مالی» ) )financial assetکه اش��اره به اوراق بهادار و دیگر اس��ناد مالی
دارد ،عنوان «مطالبات» را برگزیده است
زیرا در ادبیات حقوقی دارایی غیرمالی معنا و اعتبار ندارد و صرفا اموال و حقوق مالی میتواند مورد تملک واقع ش��ود ازاین رو به نظر
میرسد اصطالح دارایی مالی که بر اموال نامشهود داللت میکند در واقع انتخاب نامناسبی بر آن مفهوم باشد به همین سبب « دارایی
غیر مادی" به عنوان جایگزین آن پیشنهاد میشود با این حال در نوع دوم صکوک از عنوان مطالبات به جای دارایی غیر مادی استفاده
ش��ده اس��ت تاش��امل اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت فکری(به عنوان نوعی از دارایی غیرمادی) آن طور که در غرب حقوق مربوط به
مالکیت فکری مبنای صدور اوراق قرضه قرار میگیرد  ،نش��ود  .گرچه تبدیل داراییهای فکری به اوراق صکوک تاکنون مطرح نش��ده
است اما با لحاظ مالیت داشتن داراییهای فکری صدور این نوع از صکوک نیز قابل تصور به نظر میرسد.

 . 44تنزیل با«بیع دین» در فقه اس�لامى ،به جز اختالف در برخی مس��ائل فرعی ،ماهیتى یکسان دارد  .از تنزیل اسناد و اوراق تجارى
که سررسید آنها در آینده است در بانکدارى اسالمى به» فروش یا خرید دین «یاد مىشود .بیع دین به معناى فروش دِین مدتدار،
بهمبلغى کمتر اس��ت .مش��هور فقهای شیعه بیع دین را مطلقا جایز دانسته و بر همین مبنا عملیات مربوط به خرید دین  ،طبق «آیین
نامه موقت تنزیل اس��ناد و اوراق تجاری و مقررات تجاری آن» مصوب ش��ورای پول و اعتبار انجام میپذیرد که در ش��ورای نگهبان با
اکثریت آرا ،مخالف با شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.از این رو به کارگیری این شیوه در سایر بخشهای بازارهای مالی با منع
قانونی روبه رو نمیباش��د .برای مثال براس��اس تکليف مقرر در ماده ( )98قانون برنامه پنجس��اله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران،
عقود سهگانه استصناع ،مرابحه و خريد دين ،به فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) افزوده شد و دستورالعملاجرايي آن در
تاریخ  90/05/25توسط شورای پول و اعتبار به تصويب رسید.
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. 45ش��یخ طوس��ی در کتاب المبس��وط خود بیان میدارد«:س��فارش س��اخت چکمه و کفش و ظروف چوبی و رویی وآهنی و مس��ی
جای��ز نیس��ت و س��ازنده اختیار دارد ان را س��فارش بدهد یا ندهد و اگر س��فارش داد  ،س��فارش دهنده اختی��ار دارد آن را بپذیرد یا
نپذیرد».طوس��ی،محمد بن حسن،المبس��وط،جلد،2المکتبه المرتضویه ،چاپ س��وم،تهران 1378،ه.ق ،ص194و در کتاب الخالف خود
علت عدم صحت را این چنین عنوان میکند«:دلیل ما بر بطالن اس��تصناع آن اس��ت که به اجماع مذهب ما بر س��ازنده الزم نیست که
ماالی س��اخته ش��ده را تس��لیم کند یا بهای آن را برگرداند و از طرفی قبض آن بر مش��تری الزم نیست و اگر این عقد صحیح بود نباید
چنین باش��د ».طوسی،محمد بن حسن،الخالف،جلد،2شرکت دار المعارف االس�لامیه،قم ،ص .93علی رغم تصریح شیخ بر عدم صحت
عقد استصناع  ،به نظر نمیرسد استدالل وی خالی از اشکال باشد زیرا دلیل مورد استناد ایشان یعنی اجماع فقهای امامیه ،بر جواز عقد

صحت آن با مخالفت جدی دیگری رو برو نیس��ت و صرفا تردیدها در باب تعیین ماهیت این عقد در
قال��ب عقود معینی هم چون بیع  ،بیع س��لف  ،اجاره  ،جعال��ه  ،صلح و نیز ترکیبی از چند عقد معین
و یا تبیین آن به عنوان قرارداد غیرمعین اس��ت که ماهیت مس��تقل خود را دارد و طبق ماده 10قانون
مدنی معتبر میباشد.
صکوک استصناع به دو شیوه قابل اجرا میباشد :
شیوه نخست) استصناع مستقیم :
وزارتخانهها و س��ازمانهایی كه میخواهند طرحهایی را در س��طح ملی يا منطقهای اجرا كنند،
ام��ا اعتب��ارات الزم براي اجراي آن را در زمان حاضر ندارن��د همچنين بانکهای تجاري و تخصصي و
مؤسسههای پولي و اعتباري كه به عللي به اجراي طرحها و پروژههای گوناگون تمايل دارند ،میتوانند
با پیمانکار قرارداد اس��تصناع ببندند .در مقابل نهادهاي پيش گفته  ،به جاي پرداخت همه يا بخش��ي
از مبالغ قرارداد ،به پيمانكار اوراق اس��تصناع با سررس��يد مش��خص كه طرح در آن سررسيد به اتمام
میرس��د ،در يك زمان بندي متناسب با قرارداد میدهند.در سررسيد با تحويل اوراق استصناع ،مبالغ
را از سفارش دهنده دريافت میدارد و در صورتي كه به هر دليل نياز به پول نقد داشته باشد ،میتواند
همه يا بخش��ي از اين اوراق را در بازارهاي ثانويه يا بانکهای عاملي كه واس��طه هستند ارائه كرده و با
45
فروش همراه تنزيل آن اوراق ،به مبالغ مورد نظر دست يابند
شیوه دوم) استصناع غیر مستقیم :
وزارتخانهها يا س��ازمانهای دولتي میتوانند با يك بانك معتبر وارد قرارداد اس��تصناع ش��وند .در
مقابل اين تعهد  ،بخش��ي يا همه مبالغ قرارداد به صورت اوراق اس��تصناع به بانك داده میشود .بانك
اكنون خود با پيمانكاران جزء طرف حس��اب میش��ود و میتواند همه اوراق يا برخي از آنها را تنزيل
كند و به تناسب كار و پيشرفت طرح به پيمانكاران جزء بپردازد .در صورتی كه بانك بتواند صبر كند
تا اين مبالغ را تا سررسيد دريافت دارد  ،اين كار را انجام داده و اگر نياز به همه يا مبالغي از آن داشت
 ،میتوان��د در بازار ثانويه به پول نقد تبديل كند .خري��داران اين اوراق نيز میتوانند به همين صورت
46
اقدام كنند.
 - 2-2-6صکوک جعاله :

اوراق جعاله ،47اوراق بهاداري اس��ت كه بر اساس عقد جعاله طراحي میشود.بانی با انعقاد قرارداد
جعاله اولیه انجام عمل خاصی را از نهاد واس��ط مطالبه میکند  .به دلیل فقدان منابع مالی الزم ،نهاد
واس��ط با واگذاري اوراق ،وجوه متقاضيان اوراق را به عنوان وکیل جمعآوري كرده  ،در قالب قرارداد
جعاله دومی با پیمانکار ،خدمات موضوع اوراق را تهیه نموده و به بانی تحویل میدهد و در مقابل ،با
استصناع است نه آن چنان که او مدعی است بر بطالن آن عقد.
 . 46همان ،ص99

 . 47قرارداد مبنای اوراق جعاله از نوع جعاله خاص است یعنی تعهد برای طرف معین است و انجام آن از سوی دیگری اجری ندارد.
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دریافت جعل ،اصل سرمایه و سود صاحبان اوراق را میپردازد.

48

 - 3-6صکوک مبتنی بر مشارکت :
خری��د و ف��روش این اوراق در واقع خرید و فروش س��هم مش��اعی از دارایی اس��ت که به صورت
مش��ارکتی در احداث یک طرح یا فعالیت اقتصادی س��رمایه گذاری شده و جریان در آمدی انتظاری
دارد که در پایان فعالیت قطعی میش��ود و بر اس��اس پیش بینیها از س��ود انتظاری  ،س��هم مش��اع
49
داراییها و به تبع آن  ،اوراق بهادار قیمت پیدا میکند.
 - 1-3-6صکوک مشارکت  :طبق تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی
در اس��تاندارد ش��ماره ، 18صکوک مشارکت عبارتست از اسناد و گواهیهای با ارزش یکسان که برای
تجمیع وجوه الزم جهت راه اندازی طرحهای جدید  ،توس��عه طرحهای موجود یا تامین مالی کس��ب
و کارهای مبتنی بر مش��ارکت منتش��ر میش��وند.دارندگان صکوک مش��ارکت به میزان سهم خود از
مشارکت  ،مالک طرح یا دارایی آن میشوند .
صاحبان اوراق بهادار به صورت مش��اع در جایگاه صاحبان س��رمایه در احداث پروژه یا انجام یک
فعالیت اقتصادی مشارکت میکنند و به تبع آن در سود حاصله سهیم میشوند و اگر چنان چه پروژه
50.
با زیان رو به رو شود به تناسب میان صاحبان سرمایه تقسیم میشود
صکوک مشارکت از حیث ماهوی با اوراق مشارکتی که اولین بار در سال  1373در ایران با هدف
نوسازي بافت فرسوده و اجراي پروژه بزرگراه نواب توسط شهرداری تهران منتشر شد  ،تفاوتی ندارد
51و شاهدی بر این مدعی است که ایران از پشگامان ابداع اوراق بهادار اسالمی بوده است  .در توصیف
ابعاد حقوقی اوراق مش��ارکت چنین باید گفت؛ مدت قرارداد مشاركت مشخص است ،دارندگان اوراق
به نس��بت قيمت اس��مى و مدت زمان مشاركت ،در سود حاصل از اجراى طرح مربوط شريك خواهند
بود ،س��ود اوراق را میتوان انتهاي دوره يا با سررس��يدهاي ماهانه ،فصلي يا س��االنه پرداخت كرد .از
آنجا كه اوراق مشاركت اوراق بهاداري است كه بيانگر مالكيت مشاع فرد است ،میتوان آن را در بازار
ثانويه معامله كرد .بنابراين اوراق مش��اركت در گروه ابزارهاي مالي انتفاعي با درآمد متغير قرار دارد و
میتوان از آن براي تأمين مالي انواع پروژههایی كه امكان طراحي آنها بر اساس عقد مشاركت وجود
52
دارد استفاده كرد .
 . 48برگرفته از صورت جلسه مشروح مذاکرات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ  89/4/2با موضوع اوراق جعاله،
قابل دسترس در آدرس44=www.rdis.ir/NegDetail.asp?NegID :

 . 49تسخیری  ،پیشین  ،ص 15
. 50همان  ،ص 14

 . 51براس��اس ماده  2قانون انتش��ار اوراق مش��اركت ،اوراق مشاركت عبارت اس��ت از :اوراق بهادار با نام يا بي نامى كه به موجب قانون
مشاركت به قيمت اسمى مشخص براى مدت معين منتشر میشود .دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمى و مدت زمان مشاركت،
در سود حاصل از اجراى طرح مربوط ،شريك خواهند بود.
با تعریف فوق از اوراق مش��ارکت و مقایس��ه آن با صکوک مش��ارکت اختالف ماهیتی به چشم نمیخورد و صرفا در ارکان اصلی دخیل
در فرایند صدور اوراق مشارکت تفاوتی جزئی وجود داد که در مقاله ابوذر سروش «اوراق مشاركت رهني ابزاري نوين در تامين مالي
بانکها» فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي ،سال هشتم  ،شماره  ،29بهار  ،1387ص  177شرح داده شده است.
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 . 52موسویان و سروش ،عباس و ابوذر "،آسيب شناسي فقهي ،اقتصادي و مالي انتشار اوراق مشاركت در ايران» ،فصلنامه بورس اوراق

اوصافی که ش��رح آن رفت با اوراق مش��ارکتی که در قالب قانون نحوه انتش��ار اوراق مش��ارکت
مصوب ،1376 /6 /30تطبیق میکند وصرف وجود تفاوتهای شکلی نمیتواند ماهیت مستقلی برای
صکوک مشارکت ایجاد نماید
 - 2-3-6اوراق مضاربه :

این اوراق از حیث ش��کلی بر قرارداد مضاربه اس��توار است .بر طبق ماده  546قانون مدنی ،مضاربه
عقدی اس��ت که به موجب آن احد متعاملین س��رمایه میدهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت
کرده و در سود آن شریک باشد.
این اوراق تفاوت قابل توجهی با اوراق ( صکوک) مش��ارکت ندارد اما از ماهیت قرارداد پایه به نظر
میرس��د که با س��رمایه صاحبان اوراق  ،بانی صرفا حق دارد در انجام فعالیت تجاری اقدام به فعالیت
نماید .
ب��ا توجه به ماده  2قان��ون تجارت مصوب  1311طیف وس��یعی از فعالیتهای اقتصادی در زمره
اعمال تجارتی احصا ش��ده است اما انجام پروژههای اقتصادی که از طریق اوراق مشارکت تامین مالی
میگردد  ،در مصادیق س��نتی تجارت که در قانون اخیر ذکر ش��ده اس��ت نمیگنجد ،در نتیجه از این
اوراق که از حیث ماهوی با اوراق مشارکت شباهت دارد میتوان به منظور تامین مالی در قلمروهایی
53.
که طبق قانون اعمال تجارتی به حساب میآید  ،استفاده نمود
نتیجه:
هم��ان طور که بحرانه��ای پس از جنگ جهان��ی دوم موجب کمبود منابع کاف��ی برای اعطای
تس��هیالت مورد نیاز مردم جهت وامهای مس��کن  ،نظام بانکی را به ابداع ابزار مالی جدیدی رهنمون
کرد که از آن طریق بتواند وامهای طوالنی مدت مسکن را به جریان نقدی مجددی تبدیل کرده و از
این فرایند وامهای بیشتری اعطا کند و همان طور که فقدان اوراق قرضه پس از انقالب موجبات ابداع
اوراق مش��ارکت به عنوان ش��یوهای نوین در بازار تامین مالی را ایجاد کرد  ،حرمت ربا در کش��ورهایی
که مردم آن حاضر به دریافت بهره از طریق سرمایه گذاری در شیوههای بانکداری متعارف نبودهاند ،
مهندسی ابزارهای تامین مالی منطبق با شریعت اسالم را فعال نمود که ماحصل آن با نام " صکوک"
به بازار پول و سرمایه کشورهای اسالمی و غیر اسالمی عرضه شده است.
در این مقاله با بررسی فرایند تبدیل داراییهای غیر مادی و به عبارت دیگر تعهدات مالی به اوراق
بهادار در بخش نخست  ،اصل فرایند را بر مبنای اوراق بهادار با پشتوانه وامهای رهنی تبیین نمودیم
و در بخش بعد به فرایند تبدیل دارایی مادی به اوراق بهادار با تاکید بر صکوک پرداختیم.
از بررس��ی نخستین تجربیات نظامهای بانکی در توسل به ش��یوه تبدیل داراییها به اوراق بهادار
بهادار ،شمارة 14 ،تابستان  90سال چهارم ،ص 34

 . 53میان فقهای ش��یعه و اهل س��نت در تبیین قلمرو عقد مضاربه اختالف وجود دارد .به اعتقاد مش��هور فقهای ش��یعه  ،مضاربه به
تجارت و بازرگانی اختصاص دارد و سایر فعالیتهای اقتصادی مانند زراعت  ،باغ داری ،دام پروری و صنعت نمیشود(.موسویان و کاوندو
ردادی ،عباس و مجتبی و علی « ،اوراق بهادار مضاربه ،ابزاری مناسب برای توسعه صادرات»  ،دو فصلنامه علمی – پژوهشی جستارهای
اقتصادی  ،شماره  ،13بهار و تابستان  ،1389ص )156
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و ش��باهت صک��وک در بکار گیری ارکان و اش��کال این فرایند به نظر میرس��د ک��ه تجربه غربی این
فرایند ،اوراق بهادار با پش��توانه دارایی( )asset-backedاست اما صکوک ،اوراق بهادار مبتنی بر دارایی
( )asste-basedب��وده و با این اوصاف احتمال ایجاد جریانهای نقدی مبتنی بر معامالت غیرمولد در
عرصهه��ای اقتصادی و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده صوری ناش��ی از بازتوزیع پول در بازارهای مالی
ک��ه به عبارتی مفهوم ربا را به ذهن متبادر میکند،وجود نخواهد داش��ت .البته با توجه به این امر که
نخستین نظریه پردازی در این خصوص بر مبنای صکوک اجاره بوده است و سایر انواع صکوک متعاقبا
بر مبنای آن تعریف شده است  ،این شبهه خالی از وجه نباشد اما با بررسی اقسام صکوک و تفاوتهای
مش��هود آنها  ،نگارنده بر آن ش��د که انواع صکوک را در سه دسته جای داده که تبدیل دارایی مادی
به اوراق بهادار صرفا یکی از آنها میباش��د و در بخش اوراق بهادار مبتنی بر مطالبات و اوراق بهادار
مبتنی بر مشارکت که دارایی فیزیکی در زمان سررسید پرداخت سود هنوز ایجاد نشده است و رسیدن
به مرحله حصول بازدهی پس از س��اخت عین(صکوک اس��تصناع)  ،ارائه خدمت (صکوک جعاله) ،راه
اندازی پروژه (صکوک مش��ارکت) اتفاق میافتد  ،نمیتوان صکوک را به عنوان ابزار مالی صرفا مبتنی
بر دارایی مادی توصیف نمود.
به نظر میرسد در ادامه تجربه تبدیل وامهای رهنی به اوراق بهادار در حقیقت صکوک تالشی در
جهت ایجاد ارتباط میان اوراق بهادار صادره و یک قرارداد است که به طور واقع در عالم خارج منعقد
شده است تا نشان گر فعالیت اقتصادی حقیقی و مشروع باشد.
تمام این تالشها برای احتراز از ربا زمانی نتیجه بخش خواهد بود که نظارت دقیق و کامل بر روند
هزینه نمودن وجوه وجود داش��ته و صرف تضمین بازپرداخت اصل سرمایه و سود آن موجب غفلت از
بهکارگیری سرمایه در عرصههای سودآور اقتصادی نشود.
قض��اوت درباره ميزان كارايي صدور صكوك ب��راي جلوگيري از ايجاد ارزشهای افزوده صوري در
بازاره��اي مال��ي و به عبارتي مرتبط نمودن اين اوراق با بخش حقيقي اقتصاد كش��ور منوط به اعمال
مق��ررات نظارتي قویتر از س��وي نهاد بي طرفي اس��ت كه حاكم بر هر دو ح��وزه صدور اوراق يعني
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و يا بانك مركزي به عنوان ناظران ص��دور اوراق و نيز وزارت صنعت و
معدن و بازرگاني به عنوان بخش ناظر بر فعالیتهای اقتصادي كشور باشد.
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Abstract
One of the investment – base method of financing is “Securitization” that leads to innovate brand new financial instrument like Islamic bonds named “Sukuk”in terms of attracting foreign investments and foreign cooperation specially muslim”s, which are necessary
for implementing economic foundation-building projects.
Nowadays sukuk is so popular in Islamic country because in contrast of conventional
banking it keeps existing Islamic finance laws intact esp prohibition of ribah .Hence Iranian Legislative decide to recognize that as a financing and monetary policy instrument
, though we were pioneer in innovating Islamic kind of bonds through experience of
Musharakah securities to financing Navvab project.
Process of issuing sukuk is learnt from process of securitization that has been using to
issue mortgage-backed securities that leads to subprime crisis of USA.
The goal of my research-based article is to examine the different strategies of sukuk and
securitization in the areas of structured finance, and to present the essence of sukuk and
procedural matters.

Keywords:
sukuk,securitization, Mortgage- backed securities, Special Purpose Vehicle(SPV)
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Surveying Risk Management in Islamic and Conventional
Banking
Modarres Pedram

Abstract
Risk is an inevitable category in banking. Market changes, macroeconomic variables effects, efficiency of law and so on are increasing risk of banking operations. In order to
this, researchers shouldput into effect proactive management of banking risks. Islamic
banking for reasons such as prohibition of riba, shariah compliance and complexity ofIslamic financialtools in comparison with conventional banking having been exposed to
high level of risks and in order to globalization of financial markets and banks competition, Islamic banks should use more efficient mechanisms for risk management. For this
purpose, from the point of view of risk managementfirst we explain Islamic banking
characteristics and its differences with conventional banking, then classify common risks
between conventional and Islamic banking and study unique risks for Islamic banking.
Finally present some conclusions and suggestions.
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Relationship between guarantor and applicant in bank
guarantees Rasoul Amirpour
M.A in International Trade Law

Abstract:
The characteristic feature of the relationship between applicant and bank is that the bank
issues the guarantee for the risk and account of the applicant. because of this, the bank has
to issue the guarantee in a manner and with terms and conditions as instructed or agreed
to by the applicant .based on this principle that, right to repayment exists, however, on
the assumption that the bank has properly carried out the instructions of the applicant,
Breach of this duty debars the bank from claiming reimbursement. European law classifies the relationship between applicant and bank as a mandate . this classification can be
accepted in our law too .but, Because of the the fact that a mandate may relate to a wide
range of very dissimilar contracts, one should be cautious when considering applying
particular rules of mandate in relation to specific issues which may arise in the context of
independent guarantees.

Key words:
Bank guarantees – applicant - guarantor bank – beneficiary – standby letter of credit
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Documentary Credit from the view point of Legal Nature

Abstract:
Documentary credit is considered to be intensely used as a method of payment in internal as well as international trade, as a result followingly brings some rights and obligations for involved parties. Considering inconclusive discussions about the legal nature
of documentary credits, the question seeked to be responded in this paper is which of
the recognized legal arrangements in the dominant legal systems, documentary credit together with its rules and legal effects as a whole, belong to. Here, after a brief study of the
documentary credit construction, adversarial previous comments put forward in respect
to its legal nature, will be criticized and eventually the author’s approach accompanied by
reasons is discussed. Note that the term documentary credit as used in this paper refers to
this specific concept: the issuer’s obligation to the beneficiary.

Key words:
Documentary credit- legal nature- issuer- beneficiary
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Abstract
As much as the governments tend to the electronic fund transfer (EFT), the necessity of
existence of regulations to support the performance of such these systems evolves. Many
countries according to their requirements , ratified the rules governing the relationship
between the banks and customers.
United states of America among the countries, has the special position in this respect .
In the article, by examining the historical background and the present condition of legal
system of US, we tried to show the general position of US legal system with more than
3 decades experience.
In the legal system of Iran, in the absence of ratified laws by parliament , the regulations
published by Central bank of Iran , can be considered as binding rules that makes the relationship between the banks and their customers clear. Specially, the circulation called issue of payment order and transfer of fund is the most significant regulation in this field.
Finally, comparative study between US and Iran legal system concerning EFT, shows the
profound existing difference . In this article it has been suggested that by considering the
solid experience of US legal system in EFT matters and the characteristics of legal system of Iran, ratification of a special law containing the rules governing the relationship
between the banks and customers in EFT in parliament is inevitable.
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Abstract
Banking crimes
The significance of economic role of the Banks in economic life of the people could not
be ignored. This role could be inferred from their functions mentioned in their articles of
association. The economic safety of the society is in a close relationship with the safety
of banking system, so that the economic brightness of the society seems impossible or at
least very difficult in absence of Banks. Banks are regarded as a confidential and reliable
place to save the assets and using the assets in the process of production and presenting
services to the society. In other words, although the Banks do not create new assets, but
their activity brings brightness in production, distribution, exchange and consumption
which in turn lead to employment and economic development. Regarding the economic
significance of the Banks, the legislator has considered some criminal protection vis-avis some criminal actions which might are being committed against this economic being.
These crimes might are being directly or indirectly. The current paper is trying these
crimes.

Key words:
Bank, crime, economic, currency, money-order
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Hl Legal challenges of secure maintenance oh the bank
electronic records
(A comparative study in French law)
Sattar Zarkalam PhD. 1

Abstract :
With ever-increasing expansion of electronic banking, one of the leading problems bank
encounter is the methods of secure archiving and maintenance of electronic records from
one side and solving the difficulties arising from it from the other side. Particularly concerning Fifth program of development Act( part a, 46 section) which has bind the banks
to establish a centralized banking system thoroughly, secure maintenance of electronic
records and prediction of legal problems arising from that, has been more important since
the establishment of such a system is merely possible by electronic methods.
The electronic commerce law (2003) described secure electronic records as well as conditions of maintenance of electronic records. Nevertheless, mentioned rules have no
responded all legal questions propounded in this case. The writer of this article plants
to describe the concept and kinds of filing and electronic maintenance followed by the
studying the terms of their secure maintenance.
At the second stage, the dominant principals of secure maintenance of electronic records
should be taken into consideration and finally determine the commitments of the banking system as well as the people in charge of processing and maintenance the electronic
documents and records.
Since the Iranian legal rules in term of secure maintenance of electronic records have lots
of defects whereas the French law has comprehensive and appropriate legal principles in
this field, French law has been set as a base for assessment of intern legal rules.

Key words:
Electronic records, secure electronic records, electronic original, professional secrets, integrity of electronic documents, banking system, lapse of time.
1 . Assistant professor at law group of shahed University.

154

