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سرمقاله
رسیدگی به دعاوی بانکی در دادگستری؛
آزمونی مهم و سرنوشتساز برای دستگاه قضایی
پیش از این درباره لزوم تخصصی شدن مسائل حقوق مرتبط با بانکداری به ویژه در
بحث نحوه رسیدگی به این دعاوی و مراجع رسیدگی کننده به آنها سـخن

گفتـیم1.

واقعیت این است که سیستم بانکی با چـالشهـای مهـم و عمـدهای در ایـن حـوزه
روبهروست ،مشکالتی که شاید از نظر حجم و انـدازه و گسـترة شـمول ،در تـاریخ
ایران بیسابقه باشند ،لکن همانند بسیاری مسائل دیگـر هـیچگـاه مـورد واکـاوی و
بررسی عمیق و دقیق قرار نگرفته و معلوم نشده کـه سـر منشـ ایـن همـه فسـاد و
نادرستی چیست؟ تصور اینکه این مسائل ،حاصل فساد و سـودجویی و سـوداگری
عدهای در داخل و بیرون سیستم بانکی است ،قدری سادهاندیشی است .واقعیت این
است که اینها همه ،حکایت از یک فساد سیستمی میکند که مت سـفانه مـورد اغفـال
واقع شده است 2.آسیبشناسی و توجه به علل و عوامل آن حداقل میتواند از بروز
موارد مشابه در آینده و توسعه این موارد جلوگیری کند .مقدمه قـانون اساسـی ،بـه
منظور پیشگیری از انحرافات موضعی درون امـت اسـالمی ،قضـا را امـری حیـاتی
دانسته که به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن ،الزم است به دور از
هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد و اصل  597قانون اساسی نیز قوه قضـائیه را

پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت دانسته اسـت.
 .1سرمقاله مجله حقوق بانکی شماره .9
 .2فساد سیستماتیک فسادی است که در وهله نخست به دلیل ضعف در یک سـازمان یـا فراینـد
اتفاق میافتد و میتوان آن را در تقابل با فسادی دانست که فقط تعدادی از کارمندان یـا کـارگزاران
یک سازمان درگیر فساد هستند .عوامل مشوق فساد سیسـتماتیک شـامل منـافع متعـارد ،قـدرت
انحصاری ،عدم شفافیت ،پرداخت دستمزد کم و فرهنـ

از جملـه فرهنـ

مصـونیت از مجـازات

میباشد ( .)https://fa.wikipedia.org.wikiالبته به همه اینها باید ضـعف مبـانی اخالقـی و اخـالق
عمومی را هم اضافه کرد.
7
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سوال اینجاست که قوه قضائیه چقدر در تحقق اهداف خود موفق بوده است؟ پـس
از پیروزی انقالب اسالمی ،تشکیالت دادگستری دگرگون شد و تشکیالت جدیدی
با داعیه اسالمی شدن دادگستری به وجود آمد ولی به تصـدیق عـالیترین مقـام ،در
دادگستری جمهوری اسالمی سه دهه آزمون و خطا داشتهایم 3.پیش از ایـن در ایـن
باب سخن گفتهایم 4اما ظاهراً اگر باز هم بخواهیم بگوییم و بنویسـیم ،بایـد دوبـاره
همانها را تکرار کنیم .بانک جهانی در جدیدترین تعریف خود ،حکمرانی خوب را
اینگونه تعریف میکند :حکمرانی خـوب در اتخـاذ سیاسـتهای پیشبینـی شـده،
آشکار و صریح دولت ـ کـه نشـاندهنـده شـفافیت فعالیتهـای دولـت اسـت ـ
بوروکراسی شفاف ،پاسخگویی دسـتگاههـای اجرایـی در قبـال فعالیتهـای خـود،
مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابـری همـه افـراد در برابـر
قانون تبلور مییابد 5.و دادگستری نیز به عنوان جزئی از مجموعه دولت ـ به مفهـوم
عام آن ـ باید بتواند این مسائل را محقق گرداند.
مت سفانه قوه قضائیه نتوانسته وظیفه و مسؤولیت خود را در این راستا به درستی
انجام دهد .صرفنظر از ضعف اخالق عمومی و افزایش نـزاع اجتمـاعی کـه نهایتـاً
 .3رهبر معظم انقالب ،در حکم انتصاب آقای صادق آملی الریجانی به عنوان رئیس قوه قضـائیه

در تاریخ  ،99/9/55با ت کید بر گذشت سه دهه از آغاز تشـکیالت نـوین در دادگسـتری و کسـب
تجربیات گرانبها و آزمون و خطاهای اجتنابناپـذیر ،سـالمت ارکـان ،اتقـان احکـام و سـهولت در
اجرای عدالت را از مطالبات جدیاز دستگاه قضایی دانستهاند (.)www.leader.ir/fa/content/5750
لکن مشخص نیست که در پایان دوره پن ساله اول ریاسـت ایشـان و تمدیـد آن بـرای یـک دوره
پن ساله دیگر و در نتیجه عملکرد قوه قضائیه ،آیا انتظارات یادشده برآورده شده یا بـاز هـم درگیـر
آزمون و خطاهایی دیگر هستیم؟
 .4راه اصالح دادگستری ،ایمان و حرکت (.)www.drmasoudi.com/articles
 ،good governance .5حکمرانی خوب یا حکمرانـی مطلـوب در سـه دهـه اخیـر مـورد توجـه
محققان علوم اجتماعی بوده است .گـزارش بانـک جهـانی حـاکی از آن اسـت کـه ضـعف در بـه
کارگیری و عملی نمودن اصول حکمرانـی خـوب ،یکـی از مهـمتـرین موانـع رشـد و توسـعه در
کشورهای آفریقایی است .اصول حکمرانی خوب عبارتند از :مشارکت ،حاکمیت قـانون ،شـفافیت،
پاســخگویی ،شــکلگیــری وفــاق عمــومی ،حقــوق مســاوی (عــدالت) ،اثربخشــی و کــارایی و
مسؤولیتپذیری .نک. https://fa.wikipedia.org/wiki :

سرمقاله
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منتهی به افزایش تعداد پروندههای ورودی به دستگاه قضایی و بار سـنگین قضـات
رسیدگیکننده به این پروندهها میشود ،با ادای احتـرام بـه خیـل بـیشـمار قضـات
شریف ،پاکدامن و درستکاری که بار اصلی دادگستری را به دوش میکشند ،به نظـر
میرسد که در حوزه سیاسـتها و مـدیریت کـالن بـه ویـژه در پرونـدههای مهـم،
مشکالت جدی وجود دارد:
 -5دستگاه قضایی باید بر مدار قانون حرکت کند لذا نباید اسـیر جنجالهـا و
هیجانات شود .هیجانات کاذب و احساسگرا سبب میشود که تصـمیمات
شتابزدهای برای ارضای هیجانات و احساسات عمومی اتخاذ شود که لزوماً
منطبق بر قـانون نخواهنـد بـود .مصـاحبه مسـؤوالن دسـتگاه قضـایی نیـز
مت سفانه به این روند دامن میزنـد .پرونـدههای قضـایی بایـد در محیطـی
بیتنش و تشن بررسی شده و در مورد آنهـا وفـق مقـررات قـانون حکـم
صادر

شود6.

 -5به طور سنتی ،نظامیان و قضـات از مداخلـه در سیاسـت و وارد شـدن در
جریانات سیاسی منع شدهاند چرا که به واسطه قدرتی که برای حفاظـت و
صیانت از جامعه به این دو نهاد داده شده است ،استفاده از ایـن قـدرت و

 .6باید توجه داشت که هر حرکت و اقدامی که در جامعه انجام میشود بایـد از نظـر علمـی در
مورد کفایت ،لزوم و اثربخشی آن بررسیهای الزم صورت گیرد .جنجالی که چندی اسـت دربـاره
انتشار فیشهای مدیران در گرفته است از این منظر قابل بررسی است اوالً؛ فیش حقوقی مـدیران و
کارمندان ،جزء حریم خصوصی شخص و دستگاه دولتی است و انتشـار آن صـحیح نیسـت .ثانیـاً؛
حتماً در این فرایند عدهای مرتکب خطا شدهاند ولی تصمیمگیری در مورد آن و برخورد هیجانی با
این موضوع ،موجب دلسردی و ی س مدیران کارآمد ،مجرب و دلسوز میشود .مضافاً آنکه اگر این
اقدامات و دریافت حقوقهای سنگین با استناد به قانون صورت گرفته باشد ـ که ظاهراً چنین است
ـ باید راه چاره را در جای دیگر جست و نمیتوان همه تقصیرها را به گردن مـدیران انـداخت .در
نهایت اینکه گفته میشود ،علنی کردن حقوق مـدیران ،باعـث کـم شـدن درآمـدهای نجـومی آنهـا
نمیشود که بر عکس ،آن را افزایش نیز میدهد .نک :رولف دوبلی ،هنر شفاف اندیشـید  ،ترجمـه

عادل فردوسیپور ،بهزاد توکلی و علی شهروز ،تهران :نشر چشمه ،چاپ بیست و نهم ،5519 :ص

.71
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وارد شدن در جریانات سیاسی ،هم کارآمـدی را از آنهـا مـیگیـرد و هـم
جامعه را دچار تشویش و آسیب میگرداند .صاحبمنصبان قضایی در هـر
جایگاه و با هر عنوان ،باید از اظهار نظر در مسـائل سیاسـی منـع شـوند و
سیاست را به اهل آن واگذارند .استدالل به اینکه مسؤوالن قضایی به عنوان
یک شهروند میتوانند در این مسائل سخن گویند نیز صحیح نیسـت زیـرا
آیا همه شهروندان از تریبون و قدرت و مصونیت اینـان بـرای اظهـار نظـر
برخوردارند؟7

 -5مسائل قضایی کامالً تخصصی بوده و باید بر مدار قانونی پیش برود اظهـار
نظر سایر صاحبمنصبان حکومتی اعم از ائمه جمعه و غیره در این مسائل
نه تنها به حل معضـالت کمکـی نمیکنـد بلکـه مشـکالت را مضـاعف و
پیچیدهتر کرده به تشدید جو احساسی ـ که برای دستگاه قضایی مانند سم
است ـ دامن

میزند8.

 -6به نظر میرسد که درک دقیق و عمیقی از مسائل ماهیتی حقوقی و اصـول
حاکم بر نظام حقوقی ایران در بین صاحبمنصبان قضایی وجـود نـدارد و
همین مس له به یک نوع شکلگرایی افراطی و عدم توجه به محتوا و عمـق
 .7در مورد ممنوعیت دخالت نظامیان در سیاست ،ماده  56قانون انتخابات ریاسـت جمهـوری و

ماده  57قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و تبصره  6ماده واحـده قـانون حضـور نماینـدگان
نامزدهای ریاست جمهوری و ماده  68قانون مجازات جـرائم نیروهـای مسـلح و مـاده  51قـانون

ارتش و ماده  57قانون استخدامی سپاه پاسداران و ماده  57قانون استخدام نیروی انتظـامی و مـاده

 69اساسنامه سپاه پاسداران عمدهترین مقررات قانونی هستند .به عالوه به موجب مـاده  95الیحـه
اصالح قسمتی از قانون اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات مصوب  ،5555بـه منظـور

حفظ بیطرفی کامل و رعایت احترام شؤون قضایی ،عضویت متصدیان مشاغل قضـایی در احـزاب
و جمعیتهای سیاسی وابسته به آنها  ...ممنوع است .البته این مقررات را باید حمـل بـر ممنوعیـت
هرگونه فعالیت سیاسی برای نظامیان و قضات کرد و نمیتوان با تفسیر ظاهری فقـط ممنوعیـت را
شامل عضویت احزاب دانست ،چرا که ما در حال حاضر حزب به مفهوم دقیق کلمـه نـداریم ولـی
دستهبندیهای سیاسی مشخصی وجود دارند که قضات و صاحبمنصبان نبایـد نـه در آنهـا عضـو
باشند و نه از آنها جانبداری کنند.
 .8از قضا سرکنگبین صفرا فزود  /روغن بادام خشکی میفزود (موالنا ،م نوی معنوی ،دفتر اول)

سرمقاله
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قوانین و مقررات دامن زده است .قوانین ،برای هدف خاصی وضع شدهاند
و در بین روشهای تفسیر قـانون نیـز در نهایـت بایـد بـه احـراز منظـور
قانونگذار و فلسفه وضع قـوانین توجـه داشـت 9.یـک قـانون را مجـرد از
قوانین دیگر نمیتوان تعبیر و تفسیر کرد .قانون در کلیت نظام حقوقی معنا
و مفهوم مییابد و فهم آن نیز حداقل مستلزم احاطـه و اشـراف نسـبی بـر
کلیت نظام حقوقی است.

 -9در پروندههای بزرگ مربوط به جرائم اقتصـادی و بـانکی کـه مربـوط بـه
فعاالن اقتصادی است ،هرگونه تصمیمی که توسط دستگاه قضایی در مورد
متهم اتخاذ میشود ،مستقیماً بر فعالیتهای اقتصـادی و تجـاری وی تـ ثیر
گذاشته به عالوه ادامه فعالیت اقتصادی متهم نیـز مـیتوانـد دامنـه اعمـال
مجرمانه را توسعه دهد .رویهای که در دادگستری بـدان عمـل شـود و بـر
اساس آن امور اقتصادی متهم و شرکتهای زیرمجموعه آن را یک قاضـی
ویژه عهدهدار شده و مدیریت میکند نیز نمیتواند ت یید شود .طبیعی است
که قضات در امور تجاری و اقتصادی تبحر و تجربهای ندارنـد و تمشـیت
امور اقتصادی و تجاری نمیتوانـد در مسـیر درسـت و صـحیح آن انجـام
شود .شاید بهتر باشد که بـا همکـاری وزارتخانـههای اقتصـادی همچـون
وزارت کار و وزارت صنعت ،و اتاق بازرگانی ،نهادی جهت مدیریت ایـن
امور تشکیل شود که پس از تصمیم دستگاه قضایی ،این امـور را عهـدهدار
شود.
دکتر علیرضا مسعودی
سردبیر مجلۀ حقوق بانکی

 .9روشهای تفسیر قانون شامل تفسیر لفظی یا تحلیلی ،تفسیر منطقی و احراز نظر مقنن است.
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مقاالت
 نقد و بررسی وصف تجریدی در چک

 تقلب در اعتبارات اسنادی رویه قضایی -از تردید تـا تصـمیم چـالش
جدید :حمایت از ثالث

نقد و بررسی
وصف تجریدی در چک
منصور رحمدل
تاریخ دریافت5516/58/55 :

*

تاریخ پذیرش5516/55/59 :

چکیده:

در ماده  55مقررات متحدالشکل ژنو مصوب  51مـارس  5155در مـورد
چک به وصف تجریدی اسناد تجاری اشاره شده اسـت .دولـت ایـران بـه
کنوانسیون مزبور ملحق نشده است و با ایـن کیفیـت کنوانسـیون مزبـور از
شمول ماده  1قانون مدنی که عهدنامههای بینالمللی را فقط در صورتی که
دولت ایران به آنها ملحق شده باشد ،در حکم قانون داخلی میداند خـارج
است .استناد به کنوانسیون مزبور به عنوان اصول کلی حقوقی نیـز بالوجـه
است .به این اعتبار که ،اوالً ،دلیلی وجود ندارد که مقـررات کنوانسـیونی را
که شرط التزام به مقررات آن ،الحاق به آن است ،جزء اصول کلی حقـوقی
بدانیم ،چون اگر چنین میبود برای الزماالجرا شدن مقررات آن در حقـوق
داخلی ،نیازی به الحاق نبود .ثانیاً ،در یک سـند رسـمی و الزماالتبـاع قیـد
نشده است که مقررات کنوانسیون مزبور اصول کلی حقوقی تلقی میشوند.
ثال اً ،در فرضی هم که به عنوان منبعی حقوقی بدان نگریسته میشود ،شرط
توجه به آن ،انطباق یا عدم مغایرت آن با مقررات داخلـی اسـت .رابعـاً ،در
فرضی هم که مورد استناد قرار میگیرد ،باید به مبنای آن توجه نمود و اگر
به عنوان قاعده مورد استناد قرار میگیرد ،باید بتوان به کلیت قاعـده مزبـور
در همه مصادیق استناد نمود و مورد استفاده قرار داد و مفهوم مستفاد از آن
* عضو هی ت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
Email: m_rahmdel@yahoo.com

نگارنده از آقایان دکتر علی آزمایش و دکتر سید عباس موسوی ،رئیس شعبه  99دادگـاه تجدیـد
نظر تهران به خاطر بازخوانی مقاله و ارائه نظرات ارزشمندشان قدردانی مینماید.
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را غیرقابل تجزیه تلقی کرد .رویه قضایی ایران به تبعیت از حقوق فرانسـه
که توسط برخی از نویسندگان حقوق تجارت وارد حقوق ایران شده است،
وصف تجریدی را در معنای عدم توجه ایرادات در مقابل ثالث مورد توجه
قرار داده و به نحو موسعی آن را اعمال مـیکنـد .وصـف تجریـدی اسـناد
تجاری میتواند در مورد چک صدق کند ،ولی معنـای آن ایـن نیسـت کـه
مطلق چک در کلیه کشورها و در قوانین غیرتجاری هـم از همـان وصـف
برخوردار است .مضاف بر اینکه وجود وصـف تجـاری در یـک سـند کـه
مستلزم ایجاد امتیازاتی برای آن سند است ،است ناء است و نیاز بـه تصـریح
دارد و در این مقام یا باید این مقررات در قانون داخلی تصریح شده باشـد
یا یک کشور به این کنوانسیون ملحق شده باشد و در نظـام حقـوقی ایـران
هیچکدام از ایـن دو موجـود نیسـت .مقالـه حاضـر صـرفاً در مقـام تبیـین
جنبههای مختلف بحث وصف تجریدی و قابلیت یا عدم قابلیت استناد بـه
آن در حقوق داخلی است و به آنچه که است ناآت اصل عدم قابلیت اسـتناد
ایرادات گفته میشود ،نمیپردازد.

واژگا کلیدی:
وصف تجریدی ،اسناد تجاری ،ثالث با حسن نیت.

مقدمه
چک حسب تعریف ماده  558قانون تجارت «نوشـتهای اسـت کـه بـه موجـب آن
صادرکننده وجوهی را که در نزد محالعلیه دارد ،کالً یا بعضاً مسترد یـا بـه دیگـری
واگذار مینماید ».به این اعتبار ،چک وسیلهای که است که به موجب آن صادرکننده
دستور پرداخـت وجهـی را بـه محـالعلیـه صـادر مـیکنـد و گیرنـده (دارنـده یـا
دریافتکننده) ممکن است خود صادرکننده یا شخص ثالث باشـد .بـه ایـن ترتیـب
«برای صدور چک وجود دو نفر کفایت میکند :صادرکننده و محـالعلیـه .ولـی در
غالب موارد ،سه طرف در آن شرکت دارند :صادرکننده ،دارنده و محالعلیـه 1».هـر

چند ماده  5قانون صدور چک ،چک را در حکم سند الزماالجرا تلقی کـرده و تنهـا
 .1قائم مقام فراهانی ،بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک ،ص .58

نقد و بررسی وصف تجریدی در چک
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«در بعضی موارد به اعتبار مقام صادرکننده آن ،یک سند رسمی اسـت» 2ولـی چـک
اساساً سند عادی است و نمیتوان سایر اوصاف سند رسمی ـ غیر از قدرت اجرایی
ـ را در مورد چک جاری دانست .بنابراین ،بر خالف سند رسـمی کـه در مقابـل آن
فقط میتوان ادعای جعلیت نمود و ادعای انکار یا تردید مسموع نیسـت ،در مقابـل
چک میتوان هم ادعای جعل ،هم انکار و هم تردید نمود« 3.از نقطـه نظـر تـاریخی
چک سابقه بسیار قدیمی ندارد و تنها در قرن هفدهم ابتدا در انگلستان و سـپس در

کشورهای دیگر اروپایی ظاهر میگردد .در فرانسه چک با قـانون  56ژوئـن 5979
وارد حقوق فرانسه میشود و همچون انگلستان به عنوان یک برات به رؤیـت از آن
استفاده میشود 4».قانونگذار ایران به قدری برای چک اهمیت قائل اسـت کـه آن را
به عنوان وسیله پرداخت فوری مورد توجه قرار مـیدهـد و در قسـمت اخیـر مـاده

 555قانون تجارت مقرر میدارد که «پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد» و
در ماده  555آن قانون ضمن ت کید بر مطلب مزبور مقرر مـیدارد کـه «وجـه چـک
 .2جلیلوند« ،بررسی تطبیقی مقررات چک در حقوق ایران ،فرانسه و آلمان» ،صص .9-96

 .3طبق نظریه شماره  9/9517مورخ  5591/9/57اداره حقوقی قوه قضـائیه «انکـار و تردیـد و
جعل هر کدام معنی خود را به شرح زیر دارند:

 -5انکار آن است که کسی نوشته یا امضاء منتسب به خود را منکر شود و بگوید ایـن نوشـته و

امضاء از من نیست.

 -5تردید آن است که کسی امضاء و یا نوشتهای منتسب به غیر را با حالت تردید و شک ببیند و

در صحت انتساب آن به غیر ،شک و تردید نماید و در این حالـت صـحت سـند را نفـی نکـرده و
کسی را نیز متهم نمیکند ،چه در صورت انکار یا تردید ،انکار یا تردیدکننده نیاز بـه ارائـه اسـناد و
دالیل ندارد بلکه استنادکننده به سند باید صحت و اصالت آن را با دالیل اثبات نماید.

 -5دعوای جعل که ممکن است نسبت به سند منتسب به خود یـا دیگـری بشـود آن اسـت کـه

نسبت به سند منتسب به خود یا دیگری ،م الً بگویـد ایـن سـند یـا نوشـته یـا امضـاء سـاختگی و
غیراصیل و مجعول است خواه جاعل را معرفی نماید یا معرفی ننماید .در مورد جعل ،مدعی باید با
دالیل ادعای خویش را اثبات نماید .فرق دیگر ادعای جعل با انکار و تردیـد آن اسـت کـه ادعـای
جعل نسبت به هر سندی اعم از رسمی و عادی ممکن است انجام گیرد ولی انکار و تردید فقط در
اسناد عادی قابل قبول است».

 .4اسکینی ،حقوق تجارت تطبیقی ،ص .571
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باید به محض ارائه کارسازی شود 5».هر دو مـادة مزبـور داللـت بـر آن دارنـد کـه
قانونگذار اهمیت خاصی برای چک قائل شده و نظر بر آن داشته که چک در روابط
اقتصادی و تجاری امروزی نقش مهمی را ایفا نماید.
دارنده چک با اعتماد به وسیله مزبور و به عنوان اینکه منتهـی بـه وصـول مبلـ
مندرج در آن خواهد شد ،اقدام به پذیرش آن میکند .دارنده ممکن است بالواسـطه
آن را از صادرکننده دریافت کرده باشد که در این صـورت دارنـده بالفصـل نامیـده
میشود و یا با واسطه .در این صورت دارنده اولی با ظهرنویسـی ،آن را بـه دارنـده
بعدی انتقال میدهد و به این اعتبـار ظهرنویسـی ظهـور در انتقـال دارد .طبـق رأی
اصراری شماره  1مورخ  71/5/51هی ت عمومی دیوان عالی کشور «واگذاری چک
داللت بر تعلق وجه به دارنده چک دارد و مـیتوانـد وجـه آن را مطالبـه و وصـول
نماید ».ولی باید بین ضامن و ظهرنویس قائل به تفصـیل شـد .طبـق نظریـۀ شـمارة
 9/5589مورخ  5595/9/6اداره حقوقی قوة قضائیه «امضاء شخص ثالث در ظهـر

چک یا سفته در وجه حامل ،ظهرنویسی موضوع قانون تجارت نیست و این امضـاء
به منزله ضمانت تلقی میشود و طرح دعوا علیه ضامن مـذکور محـدودیت زمـانی

ندارد ».و طبق نظریه شماره  9/58855مـورخ « 5595/58/59اگـر امضـای ظهـر
چک توسط دارنده آن انجام شده باشد ،ظهرنویسی است و اگر توسط شخص ثالث
باشد ،ضمانت است».
علیرغم اینکه چک سند عادی تلقی میشود ،قانونگذار به چک به عنـوان سـند
عادی که نماینده طلب است ،به اعتبار اینکه هدف قانونگذار از ایجـاد آن در قالـب
فرم و اوصاف خاص ،جایگزینی آن به جای پول نقد و جلـوگیری از گـردش پـول
نقد در جامعه بوده است ،اعتبار خاصی بخشیده است .این اعتبارات را مـیتـوان بـه
شرح زیر بر شمرد:
 -5اعتبار سند رسمی را از حیث قدرت اجرایی بدان بخشیده است،
 .5به نظر میرسد این ماده به موجب ماده  5مکرر قانون صدور چک اصالحی سـال  5595کـه
مقرر داشته «چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهـد
بود» نسخ ضمنی شده است.
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 -5در صورت طرح دعوا ،با رعایت شرایط مقـرر در مـاده  558قـانون آیـین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ،برای ت مین خواسـته،
دارنده از ایداع خسارت احتمالی معاف است،

 -5با رعایت شرایط مندرج در قـانون صـدور چـک ،دارنـده مـیتوانـد علیـه
صادرکننده شکایت کیفری مطرح نماید.
بنابراین ،چک سند عادی است که قانونگذار به آن اعتبارات فوقالـذکر را اعطـا
کرده است .حال سوالی که مطرح میشود آن است که آیا چک سند تجاری اسـت؟
وصف تجریدی چیست و دارنده با حسن نیت کیست؟ قانونگذار بـه چـک اعتبـار
عدم قابلیت استماع ایرادات را هم بخشـیده اسـت یـا رویـه قضـایی بـا اقتبـاس از
کنوانسیونهای ژنو ،چنین اعتباری را ایجاد کرده است؟ دارنده با حسن نیت در نظام
حقوقی ایران چه جایگاهی دارد؟ اعتبار بخشیدن به دارنده با حسـن نیـت در بـاب

چک به استناد کنوانسیونهای  5158و  5155ژنو در مورد چک و نیز کنوانسـیون
آنسیترال در حقوق ایران چه جایگاهی دارد؟ مقاله حاضـر در مقـام پاسـخ دادن بـه
سواالت مزبور به تبیین این موارد میپردازد.
گفتار اول :چک به عنوان سند تجاری
برخی نویسندگان ،چک را سند تجاری تلقی کرده و نوشتهاند «در حقوق تجارت ما
برات ،سفته و چک از مصادیق اسناد تجاری به معنای خاص به شمار میآیند 6».بـه
نظر برخی دیگر «اسناد تجاری اسنادی هستند که بین تجار رد و بدل میشوند و در

روابط تجارتی سندیت دارند 7».به نظر میرسد اطالق این نظر بـا حکـم مـاده 556
قانون تجارت که مقرر داشته «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگـر باشـد،
ذاتاً عمل تجارتی محسوب نمیشود» انطباق نداشته باشد .قانونگـذار در هـیچ مـتن
قانونی سند تجاری را تعریف نکرده و به طـور مشـخص از چـک بـه عنـوان سـند

تجاری یاد نکرده است .در ماده  558قـانون آیـین دادرسـی دادگاههـای عمـومی و
 .6اخالقی« ،بح ی پیرامون توثیق اسناد تجاری» ،ص .9

 .7خزاعی ،حقوق تجارت ،اسناد تجارتی ،جلد سوم ،ص .57
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انقالب در امور مدنی هم که در مقام بیان موارد معافیت از ایداع خسـارت احتمـالی
است ،به چک و سفته و برات اشاره میکند بدون آنکه آنها را اسناد تجـاری بنامـد.
طبق ماده مزبور «در دعاویی که مستند آنها چک یا سـفته یـا بـرات باشـد ،خوانـده
نمیتواند برای ت مین خسارات احتمالی خود تقاضای ت مین نماید ».در بند (ج) ماده

 589قانون مزبور نیز قانونگذار از عبارت «اوراق تجاری واخواسـتشـده» اسـتفاده

میکند و نه از اسناد تجاری و باید دید آیا منظور از ورق تجاری همان سند تجـاری

است؟ اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریۀ شمارة  9/119اعالم داشته «با عنایت بـه

ماده  556قانون تجارت ،چک ذاتاً از اسناد یا اوراق تجاری نیست مگر اینکه حاکی
از بدهی ناشی از معامالت تجاری باشد لکـن مقـررات قـانون تجـارت از ضـمانت
صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراد راجع به بروات شامل چک نیز میشود و لـذا
در صورتی که ظرف  59روز از تاریخ صـدور ،واخواسـت و یـا منجـر بـه صـدور

گواهی عدم پرداخت وجه آن شود ،مانند اوراق تجاری واخواستشده ،مشمول بنـد

«ج» ماده  589قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و انقـالب در امـور مـدنی
مصوب  5591/5/55خواهد بود و صدور قرار ت مین خواسته علیه ظهرنویس بدون
سپردن خسارت احتمالی انجام میشود ».به این ترتیب ،مقصود قانونگذار از عبارت
«اوراق تجاری واخواستشده» آن نیست که چک ،سند تجاری تلقی میشود ،بلکـه

همانگونه که اداره حقوقی اعالم کرده ،چک تنهـا در صـورتی سـند تجـاری تلقـی
میشود که حاکی از بدهی ناشی از معامالت تجاری باشد .لذا «اگر چک بـین تجـار
مبادله شود ،عملی تجاری است و در صورتی که بین اشخاص عـادی مبادلـه شـود،
عملی تجاری

نیست8».

ماده  5قانون تجارت که در مقام احصـاء عملیـات تجـاری اسـت ،اشـارهای بـه

صدور چک به عنوان عمل تجاری نمیکند و ماده  5آن قانون نیز معـامالت مـذکور
در آن ماده را به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنهـا تجـاری محسـوب کـرده

است .طبق ماده  9قانون مزبور «کلیه معامالت تجار تجارتی محسـوب اسـت مگـر
اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست ».بنابراین ،اگر چک در رابطـه
 .8جلیلوند ،پیشین ،ص .55
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بین تجار صادر نشود یا حتی در روابط بین تجار برای امـور تجـاری صـادر نشـود،
نمیتوان آن را سند تجاری تلقی نمود« .زیرا امروزه چک فقط از طرف تجار مـورد
استفاده قرار نمیگیرد ،بلکه اغلب اشخاص ،دارای حساب جاری در بانـک بـوده و
پرداختهای عمده خود را به وسیله چک انجام میدهند 9».به نظر برخی «باید رکن
سازنده وصف تجریدی را اصل سرعت و امنیت معامالت تجاری دانست ،اصلی که
با گردش سند پررن تر میشود .اما بدون آن نیز جریان دارد و اجرا شدنی

است10».

گفتار دوم :وصف تجریدی
تجرید در لغت به معنی مجرد بودن است و در اصطالح حقوق تجارت ،منتزع بودن
چک از ایراداتی است که از طرف صادرکننده در مقابل دارنده مطـرح مـیشـود .بـه
نظر برخی «وصف تجریدی در اسناد تجاری به معنـای جـدایی دو رابطـه حقـوقی
است :رابطه حقوقی مبنای صدور سند تجاری که به آن تعهد پایه میگویند و رابطـه
حقوقی که با تنظیم سند شکل میگیرد .همین جا باید گفت عالوه بـر صـدور ،هـر
انتقال نیز خود مبتنی بر یک تعهد پایه است که واگذاری آن را توجیه میکنـد .پـس
جدایی میان دو رابطه حقوقی پیشگفته در هر مرتبه انتقال سند نیز صادق

اسـت11».

نظر برخی از حقوقدانان نیز بر آن است که «موضوع قانونی بـودن معاملـه فقـط در
روابط بین صادرکننده و گیرنده چک تـ ثیر دارد ،مـ الً اگـر چکـی بـرای معـامالت
نامشروع صادر شود ،صادرکننده چک میتوانـد علیـه گیرنـده چـک اقامـه دعـوای
استرداد آن را کند .ولی اگر چک به جریان افتاد نسبت به کسانی که چـک بـه آنهـا
منتقل شده است ،دعوا ت ثیری ندارد .به همین ترتیب صرف صدور چـک در اغلـب
قوانین ،ذمه بدهکار را نسبت به بدهی خود بری نمیکند و اگر چک پرداخت نشود،
طلبکار میتواند طلب خود را از بدهکار که چک صادر نموده است ،مطالبه کند .بـه
عبارت دیگر ،تسلیم چک تبدیل تعهد محسوب نمیشود .قانون تجارت ایران راجع
 .9ستوده تهرانی ،حقوق تجارت ،جلد سوم ،ص .585
 .10جنیدی و شریعتینسب« ،وصف تجریدی در حقوق ایران با ت کید بر رویه قضـایی» ،صـص

.57-5

 .11هما  ،صص .57-5
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به این موضوع ساکت است و در معامالت عادی ،اشخاص اغلب ترجیح مـیدهنـد
طلب خود را به وسیله مقررات چک بیمحل وصول کنند ،تا برای طلب اصلی خود
اقامه دعوا نمایند ،زیرا مقررات مربوط به چک بیمحل خیلی سهلتـر و آسـانتـر و
بیشتر به نفع طلبکار است 12».به نظر برخی دیگر از نویسندگان «تعهـد امضـاءکننده
سند تجاری در برابر دارنده سند ،مستقل از تعهد اولیه یا رابطه حقوقی اولیه است و
تعهد پایه هر چه باشد و هر طبیعتی داشته باشد به یک تعهد برواتی تبدیل میگـردد
و وصف تجریدی به خود میگیرد13».به نظـر نویسـندگان دیگـری «کیفیـت رابطـه
حقوقی منش که علت صدور یا به گردش درآمدن اسناد تجاری شده است ،تـ ثیری
در تعهد ناشی از سند

ندارد14».

قانونگذار در برخی از مواد قانون تجارت به گونهای انشای حکم کرده کـه ایـن
تصور را ایجاد میکند که به عدم توجه به دفاعیات صادرکننده در مقابل دارنده نظـر
دارد .برای م ال ،در قسـمت دوم مـاده  556مقـرر داشـته «مقـررات ایـن قـانون از

ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراد و اقامه دعوای ضمان و مفقـود شـدن

راجع به بروات ،شامل چک نیز خواهد بود» و طبق ماده « ،561براتدهنـده ،کسـی
که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابـل دارنـده بـرات مسـؤولیت تضـامنی
دارند .دارنده برات در صورت عدم ت دیه و اعتراد میتواند به هر کدام از آنها کـه
بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید .همین حـق را هـر
یک از ظهرنویسها نسبت به براتدهنده و ظهرنویسهای ماقبـل خـود دارد .اقامـه
دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسـؤولین ،موجـب اسـقاط حـق رجـوع بـه سـایر
مسؤولین برات نیست .اقامهکننده دعوا ملـزم نیسـت ترتیبظهرنویسـی را از حیـث
تاریخ رعایت کند .ضامنی که ضمانت براتدهنـده یـا محالعلیـه یـا ظهرنویسـی را
کرده ،فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نمـوده اسـت ».و طبـق

ماده « 558قبولکننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده ت دیه نماید» و طبق ماده
 .12ستوده تهرانی ،پیشین ،ص .559

 .13بهرام بهرامی ،اوصاف اسناد تجاری ،ص .15

 .14دمرچیلی ،حاتمی و قرائی ،قانو تجارت در نظم حقوقی کنونی ،ص .659
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« 555قبولکننده حق نکول ندارد ».اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بـه ت سـی از مـواد

مزبــور ،طــی نظریــه شــماره  9/5895مــورخ  5595/5/59اعــالم نمــوده «ادعــای
صادرکننده چک در مورد امانی و  ...بودن آن نزد واگذارنده به خواهان دعوا ،ت ثیری
در حقوق خواهان که چک با ظهرنویسی به وی واگذار شده ندارد ،لکن میتواند بـا
تقدیم دادخواست دیگر به طرفیت واگذارنده ،در مقام استیفای حقوق خود برآید».
حال سوالی که مطرح میشود آن است که آیا نفس صدور چک یـا ظهرنویسـی،
صادرکننده را ملزم به پرداخت وجه چک تحـت هـر شـرایطی مـیکنـد؟ در اینکـه
بدهکار باید بدهی خود را پرداخت نماید ،تردیدی نیست .ولی اگر خوانده در مقـام
دفاع اعالم نماید که چون بدهکار نیست و نبایـد بپـردازد چـرا نبایـد بـه دفـاع وی
ترتیب اثر داد؟ برای م ال ،خوانده دعوای مطالبه وجه چک اعالم میکند که دارنـده
اولیــه چــک نســبت بــه چــک ،خیانــت در امانــت کــرده اســت یــا آن را از طریــق
کالهبرداری به دست آورده و در اختیار ثالث با حسن نیت قرار داده است ،یا چـک
مزبور تضمین انجام کاری بوده و چون شرط موضوع تضمین محقق نشده ،نباید در
اختیار ثالث قرار میگرفت .به نظر میرسد هیچ توجیهی وجود ندارد کـه صـرفاً بـه
استدالل اینکه ثالث با حسن نیت شناخته میشود ،صادرکننده را ملـزم بـه پرداخـت
وجه کنیم و وی را به اقامه دعوا علیـه ظهرنـویس (دارنـده اولیـه) هـدایت نمـاییم.
ارجاع صادرکننده به دارنده اولیه ،مستلزم صدور حکم محکومیت وی بـه پرداخـت
وجه در حق دارندهای است که با حسن نیت شناخته میشـود و نتیجـه آن تحمیـل
تکلیف به صادرکننده است که وی را دچار مشکالت عدیدهای مـیکنـد .در مقابـل
این استدالل که ثالث با حسن نیت شناخته میشـود ،بایـد گفـت مگـر صـادرکننده،
بدون حسن نیت است؟ صادرکنندهای که صادقانه ادعا میکند که نسـبت بـه چـک
خیانت در امانت یا کالهبرداری صورت گرفته اسـت نیـز بـا حسـن نیـت اسـت و
ترجیح دارنده بر صادرکننده ،ترجیح بالمرجح است.
راه حل میانـه بـرای رفـع مشـکل ،صـدور قـرار اناطـه و توقـف رسـیدگی بـه
دادخواسـت مطالبـه وجـه جهــت رسـیدگی بـه ادعــای صـادرکننده اسـت .ادعــای
صادرکننده ممکن است جنبه جزایی داشته باشد مانند ادعای خیانـت در امانـت یـا

کالهبرداری یا جعل و سایر مواردی که در ماده  56قانون صـدور چـک پیشبینـی
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شده یا جنبه مدنی؛ مانند اختالف حساب بین صادرکننده و دارنـده اولیـه یـا ماننـد
فرد رابطه بین کارفرما و پیمانکار که کارفرما مدعی است چون پیمانکار به شرایط
پیمان عمل نکرده ،چک تضمین حسن انجام کار را در اختیار ثالث قرار میدهد ولی
پیمانکار مدعی انجام صحیح کار است.
رویه قضایی غالباً به طور کلی اصل عدم توجه ایرادات را در مورد دارنده چـک
مورد توجه قرار میدهد .به موجب این اصل گفته میشـود «ایـرادات خصوصـی و
پایه قابل استناد نیست و دارنده میتواند بدون توجه به این ایرادات ،طلـب خـود را
از مسؤوالن وصول نماید 15».و «مسؤوالن سـند تجـاری نمـیتواننـد بـا توسـل بـه
ایرادات مختلف در برابر دارنده اسناد ،از خود رفع مسؤولیت کنند .روابـط حقـوقی
ناشی از سند ،جزء مستحکمترین روابط بوده و مسؤوالن آن نمیتوانند روابط خـود
را با دارندگان قبلی در حقوق دارنده فعلی مورد استناد قـرار دهنـد 16».و «در اسـناد
تجاری قاعدهای غلبه پیدا کرده که متعهد سند (مدیون) نمیتواند در برابر دارنده آن
دفاعی کند که به روابط او و ظهرنویسان پیشین با صادرکننده مرتبط باشـد 17».ولـی

در پروندهای که شـعبه  589دادگـاه عمـومی حقـوقی تهـران بـه اسـتدالل وصـف
تجریدی چک حکم بر محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چـک صـادر کـرده

بــود ،شــعبه  91دادگــاه تجدیــدنظر اســتان تهــران بــه اســتدالل آنکــه «اوالً اصــل
ایرادناپذیری اسناد تجاری در رابطه مستقیم و بالفصل صـادرکننده و دارنـده محـل
اعتنا نمیباشد .ثانیاً تا زمانی که اختالفات طرفین دعوا حل نشود ،بررسی اسـتحقاق
دارندگان چک به مطالبه آنها امکـانپـذیر نیسـت» 18قـرار رد دعـوا را صـادر کـرده
 .15نوروزی« ،نقد و بررسی رأی اصراری هی ت عمومی دیوان عالی کشور ،دعوای دارنده چـک

علیه صادرکننده» ،صص .56-59

 .16عامری و طالباحمدی« ،مسؤولیت ظهرنویس در چک وعدهدار» ،صص .565-599
 .17مرتضوی ،قواعد عمومی اسناد تجاری ،ص .55

 .18به دنبال صدور رأی مزبور برای قضات صادر کننده رأی اعـالم تخلـف انتظـامی میشـود و
دادسرای انتظامی قضات با پذیرش شکایت اقدام به صدور کیفرخواست میکند .دادسرای مزبور در
توجیه صدور قرار مجرمیت و النهایه صدور کیفرخواست به دو نکته اشاره کرده است:

 -5وصف تجریدی اسناد تجاری مورد قبول علمای حقوق بوده و بر اسـاس آن صـرف وجـود
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است19.

گفتار سوم :ثالث (دارنده) با حسن نیت
ثالث در چک ،شخصی است که چک به موجـب ظهرنویسـی بـه وی انتقـال یافتـه
است .در فرضی که چک در وجه حامل بدون ظهرنویسی در اختیار شخصـی قـرار
میگیرد چنین شخصی ثالث تلقی نمیشود« .چک در وجه حامـل آن اسـت کـه در
متن چک ،گیرنده آن حامل نوشته شده یا آنکه اصوالً نام گیرنده نوشته نشده باشـد،
چنــین چکــی بــدون آنکــه احتیــاج بــه ظهرنویســی داشــته باشــد بــا تســلیم آن بــه
چک نزد دارنده دلیل بر ذیحق بودن او است مگر اینکه دالیل قوی و محکم بـر خـالف آن اقامـه
شود.

 -5صرف تشکیل پرونده در یک مرجع قضایی به خواسته ابطال معامله بدون صدور حکم دلیلی

بر بطالن معامله نیست و نمیتوان به دلیل تشکیل پرونده صحت وقوع عقد را زیر سوال بـرد و آن
را باطل حساب کرد.
به نظر میرسد صدور کیفرخواست واجد اشکال است .زیرا:

 -5قانون تجارت ایران هیچ صراحتی در اشاره به ثالث با حسن نیت و اصل عدم توجه ایـرادات

در مقابل دارنده ندارد ،مضاف بر اینکه در مانحن فیه دارنده ثالث هم نبـوده بلکـه دارنـده بالفصـل
بوده است.

 -5قاضی در تفسیر قانون آزاد است و در نبود صراحت قانون باید به تفسیر قانون بپردازد .طبـق

اصل  95قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلـس شـورای اسـالمی اسـت.
مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین میکنند نیست».

 -5حکم ماده  556قانون تجارت نیز مشعر بر آن است که صـدور چـک «ذاتـاً» عمـل تجـاری

محسوب نمیشود .لذا بر تحمیل آثار اسناد تجاری بر چک باید نهایت احتیاط را به کار برد.
بنابراین ،کیفرخواست صادره مخالف اصل  95قانون اساسی است .تفسـیر قـانون باعـث تحـول
حقوق میشود و ممنوع کردن این امر با اعالم تخلف انتظامی سد راه تحول حقوق خواهد شـد .در
اینگونه موارد معموالً دادسرا و دادگاه انتظامی به قید «محمـول بـر اسـتنباط قضـایی اسـت» عمـل
قاضی را فاقد وصف تخلف انتظامی اعالم میکنند.
 .19تجدیدنظرخواهی بر این اساس صورت گرفته که چکهای مرقوم و تعدادی چک دیگـر بـر
اساس موضوع قرارداد معاوضه و تقسیمنامه مورخ  ...فیمـابین طـرفین دعـوا صـادر شـده و چـون
زمینهای موضوع قرارداد ملی اعالم شده و متعلق به دولت است وجه چکها قابل مطالبه نیستند.
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انتقالگیرنده ،قابل انتقال است و اگر دارنده چک پشت چک را امضا کند ،امضای او
به منزله ضمانت از صادرکننده

است20».

ثالث ممکن است با حسن نیت یا فاقد حسن نیت باشد .دارنده وقتی بـا حسـن
نیت است که از عدم استحقاق دارنده اولیه بیاطالع باشد و به عنـوان طلـب خـود،
چک را در اختیار گرفته باشد« .دارندهای دارای حسن نیت است که حین انتقال سند
به او ،از چگونگی روابط شخصی میان متعهدین آن ،که به اعتبار سند و مالکیـت آن
لطمه وارد میسازد ،آگاهی نداشته باشد 21».به تعبیر برخی دیگر «دارنـده بـا حسـن
نیت کسی است که مرتکب تقلب و تقصیر سنگین نشده اسـت» 22و دارنـده بـدون
حسن نیت کسی است که از عدم استحقاق دارنده اولیه بـا خبـر باشـد .منشـ عـدم
استحقاق دارنده اولیه ممکن است واجد وصف مجرمانه باشد مانند تحصـیل چـک
در اثر خیانت در امانت یا کالهبرداری یـا جعـل یـا فاقـد وصـف مجرمانـه ،ماننـد
اختالف حساب بین صادرکننده و دارنده اولیه.
سوالی که مطرح میشود آن است که آیا نظام حقوقی ایران مفهوم ثالث با حسن
نیت را به رسمیت میشناسد؟ به نظر میرسد قانون مدنی به عنوان قـانون مـادر بـه
این سوال پاسخ منفی میدهد .توضیح آنکه طبق ماده  585قانون مـدنی «کسـی کـه

مال غیر را منغیرحق دریافت کرده است ،ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه
به عدم استحقاق خود عالم باشـد یـا جاهـل» و طبـق مـاده « 557اگـر کسـی مـال

مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز م ل غاصب سابق ضامن است اگـر
چه به غاصبیت غاصب اول جاهل باشد ».یا «در فرضی که در جرم انتقال مال غیر یا
سرقت ،وقتی که خریدار ،جاهل به تعلق مال به غیر باشد ،رویـه قضـایی حکـم بـه
استرداد [رد] مال به صاحب آن صادر میکند و به اعتبار با حسن نیت بودن خریدار
حکم به ابقاء مال در ید خریدار نمیدهد 23».برخی با این نظر به مخالفت برخاسـته
نوشتهاند «توجه به ضرورت حفظ نظم و امنیت معـامالت و ضـرورت کوشـش در
 .20ستوده تهرانی ،پیشین ،ص .589

 .21نوری« ،اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری» ،صص .599-597
 .22حسنزاده ،حقوق تجارت :اسناد تجاری ،ص .589
 .23آزمایش ،تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی.
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تقلیل دعاوی در شرایطی که معامالت با سرعت و بـه فراوانـی صـورت مـیپـذیرد
زمینههای ایجاد یک اندیشه جدید را شکل میدهـد .توضـیح آنکـه از نظـر حقـوق
کالسیک اگر یک سارق ،اتومبیل مسروقه را بفروشد و این اتومبیل به دفعات مـورد
معامله قرار گیرد ،همه ایـن معـامالت بنـا بـر اصـولی کـه در حقـوق مـدنی ایـران
آموختهایم محکوم به بطالن است .زیرا اولین فروشنده مالک اتومبیل نبوده است .در
م ال سرقت اتومبیل به جای اینکه از منظر مالباخته به مس له بنگریم از منظر شخصی
به مس له بنگریم که بدون آگاهی از مسروقه بـودن اتومبیـل آن را خریـداری نمـوده
است .از این منظر میتوان به قاعدهای کامالً متفاوت دست یافته ،چنین حکـم کـرد:
انتقال اتومبیل از مالک به سارق باطل است اما کلیه معامالت بعدی که بدون اطـالع
از مسروقه بودن مبیع صورت پذیرفته ،صحیح تلقی میگردد .بنا بر این قاعده ،مالک
حقیقی مال مسروقه فقط میتواند به سارق مراجعه کرده و قیمت اتومبیل را مطالبـه
کند و درواقع اتومبیل گرچه موجود است ،اما به منزلـه مـال تلـف شـده اسـت .بـه
عبارت دیگر ،در تقابل منافع مالک حقیقی با منافع شخصی که با اعتماد به ظاهر ،آن
را تحصیل نموده ،منافع شخص اخیر مقدم شمرده شده است و حال آنکه در نظریـه
سنتی ،تردیدی در حمایت از مالک حقیقی وجود ندارد ولو آنکـه ایـن حمایـت بـه
بطالن چندین معامله و وقوع دعاوی متعدد بینجامـد .هضـم نظریـه جدیـد دشـوار
است .اما فراموش نکنیم که وظیفه حقوق ،یـافتن نقطـه تعـادل میـان منـافع متقابـل
اشخاص در زندگی اجتماعی است .در نظریۀ جدید ،حمایت از دارنده ظـاهری بـه
زیان دارنده حقیقی ،نقطه تعادل مناسبتری تلقی گردیده

است24».

این نظریه که در قالب نظریه مدرن و در مقام تخطئه نظریه سنتی ارائه شـده ،بـا
اصول و مبانی حقوقی ما سازگاری ندارد و به رغم آنکه به ضـرورت حفـظ نظـم و
امنیت معامالت متکی شده ،کامالً در مقام تقابل با نظم عمومی مقرر در قانون مدنی
و مبانی فقهی و امنیت معامالت است .تجویز معامله به مال غیر ،صرفاً بـه اسـتدالل
جاهل بودن خریدار نسبت به مالکیت فروشنده ،به نوعی تجویز خارج کردن امـوال
از مالکیت افراد با توسل به چنین نهاد ابداعی است .به طوری که مالحظه مـیشـود
 .24کاویانی ،حقوق تجارت ( 9حقوق اسناد تجارتی) ،ص .566
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این نظریه حقوق مالک را در مقابل ثالث جاهل قربانی میکند .البته با توجه به اینکه
مستند نظریه اصل عدم توجه ایرادات ،حمایت از نظم عمـومی قلمـداد شـده ،بایـد
ببینیم نظم عمومی در حمایت از ثالث با حسن نیت است یا صادرکننده غیرمـدیون؟
در این مورد توجه به نکات زیر الزم است:
 -5صادرکننده ادعا میکند که بدهکار نیست،

 -5دارنده اولیه چک بر خالف واقع و بدون آنکه استحقاق داشته باشـد چـک
را به ثالث منتقل کرده است،

 -5ثالث یا از عدم استحقاق دارنده اولیه با خبر است یا اطالعی ندارد،
 -6اگر ثالث مطلع باشد ،با حسن نیت نیست.

 -9در فرضی که ثالث جاهل است ،دارندة اولیه که مفـرود ایـن اسـت کـه
حقوق انتقال داده شده به ثالث را از صادر کننده دریافـت کـرده ،ثالـث بـا
حسن نیت را با ادعای استحقاق خود در دریافت وجه چک از صادر کننده
مغرور نموده است.

 -7المغرور یرجع الی من غره
بنابراین ،به نظر میرسد رسمیت بخشیدن به اصل عدم توجه ایرادات در مقابـل
دارنده ثالث با حسن نیت ،خالف نظم عمومی باشد و میتواند در عمل راهی بـرای
بردن اموال دیگران ایجاد نماید .برای م ال ،اگر (الف) آپارتمان متعلق به (ب) را بـه
(ج) منتقل نماید و (ج) چکی را به عنوان ثمن معامله در اختیار (الف) قرار دهـد و
(الف) چک را با ظهرنویسی در اختیار (د) قرار دهد و بعد معلوم شـود کـه (الـف)
اصال مالک آپارتمان نبوده و مـال غیـر را بـه (ج) فروختـه اسـت ،آیـا در صـورت
برگشت خوردن چک میتوان به (ج) گفت چون (د) از عدم مالکیت (الف) نسـبت
به مورد معامله بی اطالع بوده ،دارنده ثالث با حسن نیت است (ج) باید وجه چـک
را به (د) بپردازد و بعد به (الف) مراجعه کند و وجه چک را از الف مطالبـه نمایـد؟
به نظر میرسد تردیدی در نادرست بودن این استدالل وجود ندارد .چه کسی باعث
توجه زیان به (د) شده است؟ (الف) یا (ج)؟ و در این صورت تکلیف مالکیت (ج)
بر مالی که با حسن نیت خریده چیست؟ و چگونه میتوان از یک دارنده بـا حسـن
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نیت حمایت کرد و از دارنده با حسن نیت دیگر حمایت نکرد؟ و کدام یک از ایـن
فرود با نظم عمومی تناسب دارد؟

در این مورد میتوان از مالک ماده « 575هرگاه مالک معاملـه را اجـازه نکنـد و

مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد ،حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامـات
به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حـق رجـوع بـرای ثمـن را

خواهد داشت ».و ماده « 559اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع
نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگرچه مبیع
نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به م ل یا قیمت رجوع بـه بـایع
کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت ».قانون مدنی استفاده نمود.
ممکن است گفته شود مقررات قانون مدنی (قانون مادر) را نمیتوان در حقـوق
تجارت اعمال کرد .ولی به نظر میرسد وقتی قانون گذار در قـانون خـاص «قـانون
تجارت» حکمی وضع نکرده باشد ،باید به قانون عام «قانون مدنی» مراجعه نمـود و
«قانون تجارت ایران نیز اساساٌ اشاره به اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات

ندارد»25

و ایران به کنوانسیونهای ژنو هم ملحق نشده است.
عالوه بر موارد مزبور ،وقتی رویه قضایی به اعتبار وصف تجریدی ،صادر کننـده
چک را ملزم به پرداخت وجه به دارنده ثالث با حسن نیت میکنـد اوالٌ ،همچنانکـه
گفته شد ،این امر متضمن تحمیل هزینه و ایجاد مشکل برای صادر کننده است ،ثانیاٌ
ترجیح بالمرجح دارنده بر صادر کننـده اسـت .چـرا دارنـده بـه طـرح دعـوا علیـه
واگذارنده هدایت نمیشود؟ مگر واگذارنده در مقابل واگذاری چک ،وجه یا کاال یا
خدمتی را از ثالث دریافت ننموده است؟ چه کسی ثالث با حسن نیت را بـه سـمت
صادر کننده هدایت کرده است؟ پس چرا تاوان تقصیر یا عمد واگذارنده بـه دارنـده
را صادر کننده باید تحمل کند؟ به نظر میرسد ترجیح دارنده ثالث با حسن نیت بـر
واگذارنده ،تجویز استیفای ناروا است.

 .25هما  ،ص .565
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گفتار چهارم :جایگاه دارنده ثالث با حسن نیت باستناد کنوانسیونهای ژنو
در حقوق ایران
گفتیم که طبق ماده  1قانون مدنی «مقررات عهودی که بر طبق قـانون اساسـی بـین
دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قـانون اسـت ».دولـت ایـران بـه

کنوانسیونهای  5158و  5155ژنو در مورد چـک ملحـق نشـده اسـت و بـا ایـن
کیفیت ،احکام کنوانسیون مزبور و هر معاهده یا کنوانسیونی که دولت ایـران بـه آن
ملحق نشده باشد از شمول ماده  1قانون مدنی خارج است و برای دادگاههای ایران

الزماالتباع نیست .استناد به اصول کلی حقوقی نیز در این مورد به این اعتبـار فاقـد
وجاهت است که اگر قرار باشد کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی به اعتبـار اینکـه
اصول کلی حقوقی هستند مورد استناد قرار گیرنـد ،دیگـر ضـرورتی بـه الحـاق بـه
کنوانسیونهای مزبور وجود نخواهد داشت ،چون در هر حال مفاد کنوانسـیونها در
حقوق داخلی الزم االتباع خواهد بود .حتی در فرضی که بتوان مفاد کنوانسـیونهای
مزبور را اصول کلی حقوقی خارجی تلقی کـرد ،بایـد ببینـیم مفـاد کنوانسـیونهای
مزبور با حقوق داخلی انطباق دارند یا مخالفتی با حقوق داخلی ندارند؟
به نظر میرسد علی رغم استدالالتی که در مورد پذیرش مفهوم دارنده ثالـث بـا
حسن نیت و اصل عدم توجه ایرادات در حقوق داخلی مطـرح مـیشـود ،بـه نطـر
برخی «در حقوق ایران مقررات مربوط به عدم تـ ثیر ایـرادات بالصـراحه در قـانون
تجارت در نظر گرفته نشده است .لکن با توجه بـه مـاده  561قـانون تجـارت کـه

یکایک مسؤولین برات را به اعتبار استقالل امضای آنـان و تعهـد مسـتقیمی کـه در
نتیجه تضامن در مقابل دارنده برات دارند و نمیتوانند به استناد روابط حقوقی خود

با ظهرنویسان قبلی با برات کش از پرداخت وجـه خـودداری کننـد و مـواد  558و

 555قانون مزبور در مورد عدم امکان نکول پس از قبولی برات از طرف براتگیـر و
استفاده از ماده  589قانون یاد شده که حاکی است حق حامل یـا دارنـده ،ناشـی از

سفته است و ارتباطی با ظهرنویسان ندارد و با عنایت به ماده  556قانون تجارت که
مقررات مربوط به بروات را شامل چک نیز میداند ،میتوان گفت مقررات مزبـور و
اصل عدم ت ثیر ایرادات تلویحاٌ مورد توجه مقنن ایران قرار گرفته است .لکن دارنده
چک در صورتی میتواند از اصل عدم ت ثیر ایرادات استفاده کند کـه سـوء نیـت او
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ثابت نشده و چک مورد دعوا قبل از برگشت یا قبل از انقضای مهلـت مقـرر بـرای
مطالبه ارائه شده باشد 26».و به نظر برخی دیگر «قانون تجارت ایـران فاقـد هرگونـه
حکم صریح یا ضمنی در این زمینه است .بعضی حقوقدانان کوشیدهاند اطالق مـاده

 561قانون تجارت و بعضی دیگـر مـواد را م بـت اصـل تلقـی نماینـد» 27و گفتـه
میشود که اساساٌ نظام حقوقی ایران به مفهوم دارنده ثالث با حسن نیت توجه ندارد.
«حسن نیت در حقوق ایران اصطالح چندان شناخته شدهای نیست و تنهـا از طریـق
دکترین به ادبیات حقوقی ایران راه یافته اسـت28».و بـه تعبیـر یکـی از حقوقـدانان
«اصل عدم توجه ایرادات از حقوق تجارت فرانسه به حقوق تجارت ایران وارد شده
است و چون وارداتی است ،طریق مصرف آن به درستی مشخص نشده

است29».

اصل عدم قابلیت استناد ایرادات بطور صـریح در مـوادی از کنوانسـیون ژنـو 9

ژوئن  5158در مورد سفته و برات و چک پیشبینی شده است .از جملـه در مـاده
 59مقرر میدارد «امضاکنندگان براتی که علیه آنها طـرح دعـوا شـده نمیتواننـد در
مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارنـدگان قبلـی بـرات
استناد کنند .مگر آنکه دارنده هنگام دریافت برات با سوءنیت به زیـان بـدهکار [یـا

مسؤول پرداخت] عمل کرده باشد ».و بر طبق ماده « 55امضـاء کننـدگان چـک کـه
علیه آنها طرح دعوا شده است ،نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی
خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کننـد ،مگـر آنکـه دارنـده هنگـام

دریافت چک عالماً به زیان بـدهکار عمـل کـرده باشـد ».و بـه نـوعی در مـاده 55
کنوانسیون  51مارس  5155ژنو نیز با این عبارت مورد ت یید واقع شده است «هـر

گاه متن چکی که هنگام صدور ناقص بوده ،به نحوی خـالف توافـق قبلـی طـرفین
کامل شود ،عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند قابل استناد نیست ،مگر اینکه
شخص اخیر چک را با سوءنیت تحصیل کرده و یا در به دسـت آوردن آن مرتکـب
تقصیر فاحش شده باشد».
 .26جلیلوند ،پیشین ،ص .59

 .27کاویانی ،پیشین ،ص .565
 .28هما  ،ص .551

 .29خزاعی« ،تفسیر یک رأی ،ایرادات در اسناد تجاری» ،صص .579-598
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طبق ماده  56قانون صدور چک «صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قـانونی
آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کالهبرداری
یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده ،مـیتوانـد کتبـاً دسـتور عـدم
پرداخت وجه چک را به بانک بدهد .بانک پس از احراز هویـت دسـتور دهنـده ،از
پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک ،بانک گواهی عـدم
پرداخت را با ذکر علت اعالم شده صادر و تسلیم مینماید.
دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عـدم پرداخـت داده شـکایت کنـد و
هرگاه خالف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد ،دستور دهنده عالوه
بر مجازات مقرر در ماده  9این قانون ،به پرداخت کلیه خسـارات وارده بـه دارنـده

چک محکوم خواهد شد».
با توجه به اینکه مبنای حمایت از دارنده ثالث ،عدم سوء نیـت وی در تحصـیل
چک یا جهل وی به عدم استحقاق واگذارنده اعالم میشود با ایـن کیفیـت اگـر در

فرود مذکور در ماده  56قانون صدور چک و کلیه مـواردی کـه چـک از طریـق
مجرمانه تحصیل میشود ،به اصل عدم توجه ایرادات استناد شود ،این استناد با روح
قانون و نیز صراحت مقررات قانونی موجود در تعارد قرار میگیرد .از جمله ماده

 556که مقرر میدارد «مجرم باید مالی را که در اثـر ارتکـاب جـرم تحصـیل کـرده
است ،اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد ،م ل آن را و در صورت عدم
امکان رد م ل ،قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآیـد.
هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلـق گیـرد ،اسـترداد امـوال یـا ت دیـه

خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقـدم اسـت» ،و نیـز مـاده  559قـانون مجـازات

اسالمی که مطابق آن «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قـرار منـع یـا موقـوفی
تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده
و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب ،استعمال و یا بـرای اسـتعمال اختصـاص
داده شده است ،تعیین کند تا حسب مورد ،مسترد ،ضبط یـا معـدوم شـود .درمـورد
ضبط ،دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین میکند .همچنین بازپرس و یـا دادسـتان
مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضـای ذینفـع و بـا رعایـت
شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
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الف -وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و امـوال در بازپرسـی یـا دادرسـی الزم
نباشد.
ب -اشیاء و اموال ،بالمعارد باشد.
پ -جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعـم
از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد ،در مورد اشـیاء و
اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شـده یـا حـین ارتکـاب،
استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ،باید رأی مبنی بر اسـترداد ،ضـبط
یا معدوم شدن آن صادر نماید ».چون طبق مواد مزبور مجرم باید مالی را که در اثـر
ارتکاب جرم تحصیل کرده مسترد نماید ،ولی الزمه اعتبار بخشـیدن بـه اصـل عـدم
توجه ایرادات آن خواهد بود که اگر مجرم مال حاصل از جرم را به شخص ثالث که
با حسن نیت تلقی میشود واگذار نماید ،مال حاصل از جرم نباید مسترد شود.
به نظر میرسد در این حالت ممکـن اسـت بـین رأی صـادره از طـرف دادگـاه
کیفری و دادگاه مدنی نیز تعارد حاصل شود .دادگاه کیفری حکم به اسـترداد مـال
صادر کرده و دادگاه مدنی حکم بر محکومیت صادر کننده به پرداخـت وجـه چـک
داده است .با توجه به ماده  59قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه رأی قطعی کیفری

مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد ،برای دادگاهی که به امر حقوقی یـا ضـرر و زیـان
رسیدگی میکند ،الزماالتباع است ».باید حکم دادگاه کیفری را بر حکم دادگاه مدنی
حاکم دانست.
نتیجه
تفسیر مقررات قانونی به صورت انتزاعی و بدون توجه به سایر مقـررات حـاکم بـر
یک نظام حقوقی و بدون توجه به روح نظام حقوقی یک کشور ،به بیراهـه مـیرود.
آنچه روح حاکم را در نظام حقوقی ما تشکیل میدهد ،احترام به حق اسـت .سـلب
حق و خروج مال از مالکیت اشخاص ،دلیل میخواهد .طبق اصل  69قانون اساسی

«مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم اسـت .ضـوابط آن را قـانون معـین
میکند».
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صورت ساده مس له در بحث وصف تجریدی چک آن اسـت کـه چـون ثالـث،
دارنده با حسن نیت شناخته میشود و قرار است چک نقش پول را در جامعـه ایفـا
کند و اگر اصل عدم توجه ایرادات اعتبار نداشته باشد ،گیرنده چـک نمـیتوانـد بـه
چک اعتماد کند ،بنابراین چک باید وصف تجریدی داشته باشد و دارنـده ثالـث بـا
حسن نیت به اعتبار اعتمادی که به ظاهر چک کرده اسـت ،بـدون آنکـه نیـازی بـه
ورود به بحث روابط شخصی بین صادر کننده و واگذارنده داشته باشد ،بتواند وجـه
چک را وصول نماید و صادر کننده هر ادعایی در این مورد داشته باشد ،باید پس از
ایفای تعهدات خود در مقابل دارنده ثالث با حسن نیت به گیرنده چک مراجعه کند.
اینجا محل تالقی دو حق و در واقع تعارد بین دو حق اسـت :حـق اول از آن
صادر کننده است که مدعی مدیون نبودن است و حـق دوم از آن دارنـده ثالـث (بـا
حسن نیت یا بدون حسن نیت) است که مدعی طلبکاری است .در مورد ثالث گفته
میشود که به ظاهر اعتماد کرده و گردش امور در جامعه حمایـت از اعتمـاد وی را
ایجاب میکند .صادر کننده نیز به گیرنده اولیه چک اعتماد میکند ،لکن اگر چک از
ید او از طریق سرقت یا طریق مجرمانه دیگر خـارج شـده یـا بـه واسـطه اخـتالف
حساب یا منفسخ شدن قرارداد یا اعمال خیار فسـخ و کلیتـاٌ بـه هـر سـبب قـانونی
دیگری نباید وجه چک را بپردازد ،هیچ دلیلی برای ترجیح ظاهر (دارنده ثالـث) بـر
ماهیت (صادر کننده) وجود ندارد.
به نظر میرسد ترجیح صورت و شکل بر ماهیت ،خطای بزرگـی اسـت کـه در
بحث وصف تجریدی رخ میدهد .تردیدی نیست که دارنده ثالث بـا حسـن نیـت،
حقی را از دست داده است .ولی باید دید چه کسی باعث از بین رفتن حـق مزبـور
شده است .دریافت کننده اولیه چک یا صادر کننـده چـک؟ و نیـز هـر چنـد گفتـه
میشود که در حق دارنده ثالث با حسن نیت اجحاف میشود ،ولـی بایـد دیـد آیـا
میتوان به اعتبار رفع خسارت از دارنده و به عبارت دقیقتر بـه اعتبـار رفـع ظلـم از
دارنده ثالث با حسن نیت ،به صادر کننده ظلم نمود؟
در این میان حلقه مفقوده همان «حق» است .باید از طرف صادر کننده ،حقی بـه
دریافت کننده اولیه چک انتقال یافته باشد تا او بتواند حق مزبور را به دیگران انتقال
دهد .تردیدی نیست که مدیون باید از عهده دین خود برآید .ولی وقتـی کـه صـادر
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کننده مدیون نباشد و بتواند ادعای خود را در مقابل دارنده چک یا بـا جلـب ثالـث
«دریافت کننده اولیه» اثبات نماید ،چرا نباید به دفاع وی توجه نمود؟ چـون «تعهـد
بدون علت با منطق حقوقی قابل جمع

نیست30».

بنایراین ،به نظر میرسد راه حل میانه برای حل مشکل ،توجه به ایرادات اسـت.
نتیجه رسیدگی آن خواهد بود که اگر ایرادات به اثبات نرسند ،صادر کننده ملـزم بـه
پرداخت خواهد شد و اگر به اثبات برسند ،دارنده چک به کسی مراجعه خواهد کرد
که چک را از او دریافت نموده است .حداک ر آنکه وصف تجریدی را باید ناظر بـه
موردی بدانیم که صدور چک به اعتبار معامله تجاری صـورت بگیـرد و نمـیتـوان
وصف تجریدی را در همه موارد ساری و جاری دانست.
فهرست منابع
آزمایش ،علی .تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی ،دوره کالسهای آزاد ،نیمسال

دوم سال تحصیلی  5599-97دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

اخالقی ،بهروز« .بح ی پیرامون توثیق اسناد تجـاری» ،مجله دانشـکده حقـوق و علـوم

سیاسی ،شماره  ،56سال .5579

اسکینی ،ربیعا ،حقوق تجارت تطبیقی ،تهران :انتشارات مجد ،چاپ دوم.5515 :

بهرامی ،بهرام .اوصاف اسناد تجاری ،تهران :انتشارات نگاه بینه.5515 ،

جلیلوند ،یحیی« .بررسی تطبیقی مقررات چک در حقوق ایران ،فرانسه و آلمـان» ،مجله

کانو وکال ،پاییز  ،5599شماره .587

جنیدی ،لعیا ،و صادق شریعتینسب« .وصف تجریدی در حقوق ایران با ت کید بر رویه

قضایی» ،فصلنامه حقوق ،شماره  ،5بهار .5515

حسنزاده ،حیدر .حقوق تجارت ،اسناد تجاری ،تهران :انتشارات مجد.5515 ،

خزاعی ،حسین« .تفسیر یک رأی :ایرادات در اسناد تجاری» ،فصـلنامه حقـوق ،مجلـه

حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،شماره  ،5سال .5599

خزاعی ،حسین .حقوق تجارت :اسناد تجارتی ،جلد سوم ،تهران :مؤسسه نشـر قـانون،

.5599

دمرچیلی ،محمد ،علی حاتمی ،و محسن قرائی .قانو تجارت در نظم حقوقی کنـونی،
 .30صقری ،حقوق بازرگانی :اسناد ،ص .515
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تهران :انتشارات خلی فارس ،چاپ اول.5598 :
ستوده تهرانی ،حسن .حقوق تجارت ،جلد سوم ،تهران :انتشارات دادگستر ،چاپ سوم:

.5597

صقری ،محمد .حقوق بازرگانی :اسـناد ،تهـران :شـرکت سـهامی انتشـار ،چـاپ دوم:

.5599

عامری ،پرویز ،و حبیب طالـباحمـدی« .مسـؤولیت ظهرنـویس در چـک وعـدهدار»،

مدرس علوم انسانی ،زمستان  ،5595شماره .55

قائم مقام فراهانی ،محمدحسین .بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک ،تهران :انتشارات

میزان.5599 ،

کاویانی ،کوروش .حقوق تجارت ( 3حقوق اسناد تجارتی) ،تهـران :انتشـارات میـزان،

چاپ دوم.5599 :

مرتضوی ،عبدالحمید .قواعد عمومی اسناد تجاری ،تهـران :انتشـارات جاودانـه ،چـاپ

دوم.5516 :

نوروزی ،رضا« .نقد و بررسی رأی اصراری هی ت عمومی دیوان عالی کشـور ،دعـوای

دارنده چک علیه صادرکننده» ،مجله وکالت ،آذر  ،5591شماره .6

نوری ،حسن« .اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسـناد تجـاری» ،مجلـه حقـوق:

الهیات و حقوق ،پاییز  ،5595شماره .55

تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی،
از تردید تا تصمیم ـ چالش جدید؛ حمایت از ثالث
علیرضا مسعودی
تاریخ دریافت5516/85/56 :

*

تاریخ پذیرش5516/89/89 :

چکیده:
هر چند که در مورد مفهـوم و آثـار تقلـب در اعتبـارات اسـنادی در ایـران
نوشتههای زیادی وجود ندارد ولی دادگاهها با فراست ،تقلب را بـه عنـوان
است نایی بر اصل استقالل اعتبار از معامله و یا معامالت پایه پذیرفتهاند .بـر
این اساس و از آنجایی که اعتبار اسـنادی ،معاملـه اسـناد اسـت ،تقلـب در
اعتبار اسنادی به این معناست که اسنادی که توسط ذینفـع بـرای دریافـت
وجه اعتبار ارائه شدهاند ،علیرغم ظاهر صحیحشان ،صحیح نبوده و جعلی
هستند .تقلب سبب میشود که جریان عادی اعتبار اسـنادی و تعهـد بانـک
گشاینده به پرداخت وجه اعتبار متوقف شود (البته با دسـتور دادگـاه) .اگـر
ذینفع اعتبار اسنادی با استناد به ماده  51مقررات  UCPو البته با توجه به
قانون حاکم بر اعتبار اسنادی ،عواید ناشی از اعتبـار را بـه دیگـری منتقـل
سازد و یا بانکی اعتبار را تنزیل کند ،به واسطه اینکه انتقـالگیرنـده عوایـد،
جانشین ذینفع شده و همان طلب با تمامی اوصاف و شرایط و ایرادات به
وی منتقل میشود ،لذا است نای تقلب در مقابل منتقلالیـه عوایـد نیـز قابـل
استناد است.

واژگا کلیدی:
اعتبار اسنادی ،تقلب ،اصل استقالل ،ثالث ناآگاه ،عواید اعتبار ،انتقال گیرنده.

* استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال و سردبیر مجله حقوق بانکی
Email: alireza@drmasoudi.com
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مقدمه
اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مهمترین و کارآمدترین ابـزار پرداخـت ثمـن در
تجارت بینالملل ،در معامالت بینالمللـی میـان منـافع طـرفین معاملـه (خریـدار و
فروشنده) تعادل نسبی برقرار کرده است .ایجـاد موازنـه و تعـادل در منـافع طـرفین
اعتبار ،در اصولی که بر این سند حاکم گشته نیز نمود پیدا کرده است؛ در حالی کـه
اصل استقالل اعتبار اسنادی ،ت مین کننده منافع فروشنده بوده و دسترسـی وی را بـه
وجه اعتبار تضمین میکند ،دکترین رعایت دقیق مفاد اسناد ،بیشتر ت مین کننده منافع
خریدار بوده و با این هدف ایجاد شده که او را از اجرای تعهدات متقابـل فروشـنده
مطمئن سازد.
نباید از نظر دور داشت که ت کید اعتبارات اسنادی بر اینکه فقط بـا اسـناد سـر و
کار داشته و به معامالت حقیقی و واقعی ارتباط ندارد ،در عین اینکه باعـث تسـهیل
است1.

معامالت شده است ،مسائل و مشکالتی را ایجاد کرده

از یک طرف به واسطه نقش و جایگاه بانکها در اعتبارات اسـنادی ،نمـیتـوان
تعهداتی خارج از صالحیت و وظیفه آنها به عهده بانکها گذاشت و بررسی و ت یید
اینکه فروشنده ،تعهدات خود موضوع قرارداد بیع را اجـرا کـرده اسـت ،از عهـده و
توان بانک خارج است و از طرف دیگر ت کید صرف بـر نقـش اسـناد در اعتبـارات
اسنادی ،حتماً توالی فاسدی را در پی خواهد

داشت2.

 .1ماده  9مقررات  UCP 600به صراحت اعالم میکند که بانکها با اسناد سروکار دارند و نه بـا
کاالها و خدمات مرتبط با اسناد .به همین خاطر اعتبار اسنادی ،معامله اسناد خوانده میشود.
در میان روشهای پرداخت ثمن ،روش وصولی نیز چنین جایگاه و موقعیتی دارد و در آنجا نیـز
به جای اینکه ت کید بر اجرای عین تعهدات باشد ،با اسنادی سـروکار داریـم کـه حـاکی از اجـرای
تعهدات فروشنده هستند و مقـررات متحدالشـکل وصـولیها (

Uniform Rules for Collections-

 )URCکه آخرین ویرایش آن در سال  5119تدوین و منتشر شده است ،چگونگی اجرای تعهدات
خریدار و فروشنده و نقش بانکها در این رابطه را تبیین میکند.
 .2اسنادی که در جریان اعتبار اسنادی باید ارائه شوند ،نوعاً حاکی از اجرای تعهـدات فروشـنده
بوده و در یک رابطه معامالتی صحیح و بدون فریب ،حتمـاً میتوانـد خیـال خریـدار را از جهـت
اجرای تعهد فروشنده راحت سازد .عمدهترین این اسناد شامل بارنامه ،بیمهنامـه ،گـواهی بازرسـی،
گواهی مبدأ ،سیاهه تجاری هستند و البته بـه واسـطه اینکـه کفایـت و اعتبـار اسـنادی کـه توسـط

تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی ...
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در هنگامی که دریافت وجه اعتبار در مقابل ارائه اسـنادی کـه ظـاهر صـحیحی
دارند ،امکانپذیر باشد ،ممکن است فروشنده را دچار این وسوسه گرداند که اسنادی
واقعاً بی اعتبار ،ولی ظاهراً صحیح را جهت دریافـت وجـه اعتبـار ارائـه دهـد و از
طرف دیگر هرچند که بانک اعتبار اسنادی را به عنـوان یـک خـدمت بـانکی انجـام
میدهد و منافع مستقیمی در اجرا یا عدم اجرای صحیح اعتبار اسنادی ندارد  ،3ولـی
در برخی موارد میتواند منافع بانک گشاینده اعتبار را نیز درگیر سازد.
آنچه که تحت عنوان تقلب در اعتبار اسـنادی خوانـده مـیشـود در واقـع سـوء
استفاده از این وضعیت است که قصد دارد صرفاً با اتکاء به ظاهر ،اجـرای تعهـداتی
را گواهی و ت یید کند که در واقع اجرا نشدهاند .تقلب در اعتبارات اسنادی از یکسو
کارآمدی و قابلیت اتکای اعتبار اسنادی به عنوان یک روش و ابزار مطمئن پرداخت
در تجارت بینالملل را زیر سوال میبرد و از سوی دیگر خریدار یا متقاضی اعتبـار
را با این خطر بالقوه و یا بالفعل مواجه میسازد که علیرغم اینکـه تعهـدی قطعـی و
مشخص در مقابل بانک گشاینده اعتبار دارد و به واسطه آن باید وجـه اعتبـار (و در
واقع وجه کاالهای خریداری شده) را پرداخت کند ،کاالیی مابـه ازای وجـوهی کـه
بصورت بالقوه یا بالفعل پرداخته است ،دریافت نمیکند.
اما در این میان ،شکل جدیدی از تقلب در اعتبـار اسـنادی نیـز وجـود دارد کـه
بیشتر حاصل تبانی خریدار و فروشنده بوده و با هدف فریب بانک گشاینده اعتبار و

فروشندگان در کشورهای مختلف ارائه میشود ،همیشه میتواند مورد مناقشه باشد ،اتاق بازرگـانی
بین المللـی بـا تـدوین و انتشـار اسـتانداردهای بانکـداری بـینالمللـی (

International Standard

 )Banking Practice- ISBPبه عنوان راهنمایی برای کاربران اعتبـار اسـنادی ،راه را بـر تفسـیرها و
تعبیرهای مختلف و متعارد در این خصوص بسته است.
 .3بانکها بنا به وظایف و مسؤولیتهایی که به عهده دارند ،گاهی اوقات عملیاتی انجام میدهند
که در آن از منابع مالی خود استفاده کرده و بـه مشـتری (در هـر قالـب و عنـوان حقـوقی) اعتبـار
میدهند که مابه ازای آن بهره یا سود دریافت میکنند و در دسته دوم ،خدماتی ارائـه میدهنـد کـه
کارمزد محور بوده و درآمدهایی را تحت عنوان کارمزد برای بانک در پی دارد ولی مسـتقیماً منـابع
بانک را درگیر نمیسازد و آنچه که بانک در ایـن فراینـد پرداخـت میکنـد ،در واقـع و در تحلیـل
نهایی ،به حساب مشتری بوده و توسط او ت مین و پرداخت میشود.
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بردن وجوه آن انجام میشود و البته بیشتر در جایی میتواند مصداق داشته باشد کـه
به واسطه محدودیت و کمبود منابع ارزی ،تخصیص ارز ،دارای نظام مشخصی بوده
و ضمن ایجاد رانت در این خصوص ،زمینه ارتکـاب تقلـب را بـرای خـروج غیـر
قانونی ارز فراهم

مینماید4.

تقلب در اعتبار اسنادی با هر هدف و انگیزهای که انجام شـود ،سـوء اسـتفاده و
 .4در نظام کنترل ارزی به واسطه محدودیت منابع ارزی ،ورود و خروج ارز تابع مقررات خاصی
است و علیالخصوص در مورد خروج ارز ،مقـررات محدودکننـده بیشـتری حـاکم اسـت .مطـابق
بندهای ج و ه ماده  ،55قانونی پولی و بـانکی کشـور مصـوب  ،5595بانـک مرکـزی بـه عنـوان

تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به تنظیم مقررات مربوط به معامالت ارزی و نظارت
بر صدور و ورود ارز و پول رای کشور است .تجارت خارجی نیز به موجب ماده  5قانون انحصار

تجارت خارجی مصوب  5555در انحصار دولت است و البته طبق مـاده  5همـان قـانون ،دولـت
میتواند حق وارد کردن محصوالت خارجی را که خـود نمیخواهـد مسـتقیماً عهـدهدار شـود ،بـه
اشخاص واگذار کند و در جهت اجرای این قانون ،ورود کاال به کشور توسط اشخاص خصوصـی،
مستلزم ثبت سفارش نزد وزارت بازرگانی و پرداخت وجوهی تحت عنوان سود بازرگانی به دولت
است (در این مورد نک :عبدالحسین شیروی ،حقوق تجارت بینالملل ،تهـران :سـمت ،چـاپ دوم:

 ،5515ص  )559و نهایت اینکه طبق ماده  59قانون امور گمرکی مصـوب 5518خـروج کـاال از
اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است که این تشریفات مطابق ماده  51قانون یادشـده
با اظهار کاال و تسلیم اظهارنامه آغاز میشود و مطابق ماده  ،69در مورد کاالهـایی کـه بـه صـورت

قطعی به کشور وارد میشوند ،کاالهای وارده برای استفاده در قلمرو گمرکـی بـا پرداخـت حقـوق
ورودی و هزینه انجام خدمات و با انجام کلیه تشـریفات ،تـرخیص میشـوند و پـس از تـرخیص،
پروانه سبز گمرکی صادر میشود که حاکی از ورود کاال به کشور و ترخیص آن از مبـادی گمرکـی
طبق قانون است و این فرم برای رفع تعهدات ارزی واردکنندگان کاال طبق مقـررات ارزی تنظیمـی
توسط بانک مرکزی ضرورت دارد .اگر واردکننـدگان کـاال نتواننـد بـا ارائـه پروانـه سـبز گمرکـی،
تعهدات ارزی خود را رفع کنند ،در این صورت تخلف ارزی تلقی شده و مشمول ماده  58قـانون

تعزیرات حکومتی میشوند .این ماده اشعار میدارد :عـدم اجـرای تعهـدات واردکننـدگان در قبـال
دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقـررات تعیـین شـده دولـت در
مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمّی و کیفی کاال یا خروج ارز از کشـور
گردد و در ادامه ،تعزیرات این تخلف ،شامل جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رای در بـازار و
یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات ،تعلیق کارت بازرگانی ،جریمه تا پن
برابر مبل سوء استفاده (در صورت وقوع سوء استفاده) اعالم شده است.

تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی ...
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نسبت به قانون بوده و حقوق به عنـوان علمـی کـه بـه دنبـال تنظـیم روابـط

اجتماعی و تصحیح روندها و رویههای نادرست و جبران خسـارت کسـانی کـه در
این میان آسیب دیدهاند ،میباشد ،نمیتواند نسـبت بـه ایـن کـژی و نادرسـتی بـی
تفاوت بماند و لذا در حقوق کشورهای مختلف ،رویههای کمابیش یکسانی از ایـن
موضوع دیده میشود .منتهی از آنجایی که اعتبار اسـنادی ابـزاری اسـت کـه بیشـتر
زاییده عرف و رویه بازرگانی بوده و ذاتاً به تجارت بینالملل تعلق دارد ،لذا ضوابط
مربوط به اعتبارات اسنادی به قوانین ملی راه نیافته است و طبعاً بحـث از تقلـب در
اعتبار اسنادی هم ،هم در ایجاد و هم در تکامل ،مرهـون نگـاه ویـژه رویـه قضـایی
است .آنچه در پی میآید ،بررسی برخی آراء صادره از دادگاههـای ایـران در مـورد
تقلب در اعتبار اسنادی است.
نمی توان انتظار داشت در مورد نهادی همچون اعتبار اسنادی که در مفهوم و اثر
و اعتبار ،هنوز به طور کامل در حقوق ما شناخته شده نیست ،رویه قضایی موضـعی
مشخص ،یکسان و یا حتی صحیح در این مسیر داشته باشد ولی میتوان متوقع بـود
که با نقد و بررسی آراء و رویکردها ،درصدد تصـحیح آن و تطبیـق آنهـا بـا اصـول
حقوقی برآییم.
 رأی مورخ  94/77/1صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی تهراندر خصوص دعوای بانک  ...به طرفیت شررکت  ...و بانرک  ...بره خواتر ه
مطالبه وجه اع بار اتنادی و دعوای م قابل بانک ( ...خوانده ردیف دوم) به
طرفیت خواهان دعوای اصلی به خوات ه اعالم بطالن و بیاع باری و فساد
تند عادی اع بار اتنادی شماره  ...و اعالم بطالن تند عادی شماره ...
دادگاه در رتیدگی به دعوا ،جهات ات داللی زیر را مطمح نظر دارد:
 -4یکی از روشهای مطمئن و رایج برای پرداخت ثمن خصوصاً در تجارت
بینالملل ،روش اع بار اتنادی اتت که فروشندگان و خریداران کراال برا
ات فاده از این مکانیسم پرداخت مطمئن ،اقدام به انجام معامله میکننرد.
آنچنانکه حقوقدانان در تعریف اع بار اتنادی گف ه اند :قراردادی اتت که
به موجب آن وارد کننده یا خریدار که م قاضی نامیده میشرود بره بانرک
گشاینده اع بار دت ور میدهد به مجرد ارائه اتناد مقرر ،مس قیماً یرا برا
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واتطه بانک دیگری که در کشور فروشنده واقع اترت ،ثمرن را پرداخرت
نماید .در مورد این روش پرداخت (اع بار اترنادی) عرفهرا و رویرههایی
یکنواخت از تال 4999میالدی توتط اتاق بازرگانی بینالمللی که در واقع
یک قانونگذار خصوصی اتت ،جمع آوری و مدون شده که آخرین بازنگری
آن مربوط بره ترال  6337مریالدی اترت کره تحرت عنروان مقرررات
م حدالشکل اع بارات اتنادی  ucp600نامبرده میشود .این مقرررات کره
برگرف ه از رویه و عرف ات اندارد بانکرداری در برا اع برارات اترنادی
اتت ،قانون نیست که برای طرفین الزامآور باشد لکرن ماننرد هرر شررط
دیگری ،طرفین میتوانند این مقررات را بصورت شرط ضمن عقد پذیرف ه
و بر روابط خود حاکم نمایند و بدین ترتیب بین طرفین الزامآور میشود و
حقوق و مسؤولیتهای افراد مرتبط با آن ،بر اتاس این مقررات مشرص
میگردد.
 -6از مهمترین اصول حاکم بر حقوق اع برارات اترنادی کره در مراده 1
 ucp600نیز به آن اشاره شده ،اصل ات قالل اتت که بر اتراس آن تعهرد
ناشی از اع بار اتنادی ،یک تعهد مجرد و منفک از قرارداد پایه و قرارداد
بانک با درخواتت کننده اتت و نمیتوان حقوق قابل اعمرال نسربت بره
قرارداد پایه را به اع بار اتنادی تسری داد اما ات ثناء بر این اصل ،تقلرب
اتت و پرداخت وجه اع بار اتنادی تنها در صورت تقلب و اثبات و احرراز
آن قابل توقف اتت ،لکن چنانچه دارنده ثالث با حسن نیت ،وجه ترند را
مطالبه کند ،با وجود تقلب اثبات شده در معامله ،پرداخرت بایرد مطراب
شروط اع بار صورت گیرد و ایراد تقلب در برابر دارنده ثالث با حسن نیرت
قابل ات ناد نیست.
 -9یکی دیگر از اصول بنیادین حقوق اع برارات اترنادی ،اصرل انطبراق
اتناد اتت .بر مبنای این اصل هریک از افراد طرف معامله اع بار اتنادی
که بصواهد وجه اع بار را وصول نماید ،ملزم اتت اتناد منطب با اع بار را
ارائه نماید .بنیان این اصل بر مبنای حمایت از م قاضری اع برار اترنادی
اتت تا مطمئن شود که مجبور به پرداخت وجه نصواهد بود ،مگر در مقابل
اتنادی که به حسب ظاهر ،با شروط اع بار مطاب اترت .بنرابراین بانرک
گشاینده اع بار باید نهایت دقت را داش ه باشد؛ اگر اتناد ارائره شرده از
توی ذینفع بر حسب ظاهر با شروط اع برار مطراب نباشرد ،از پرذیرش

تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی ...
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بانک در باره مطابقت یا مغایرت اتناد حائز

اهمیت باالیی اتت و کوچکترین اش باه بانک در تشصی  ،ممکن اترت
موجبات مسؤولیت آن را در مقابل م قاضی یا ذینفع فراهم آورد .ماده 41
 ucp600این اصل را مورد توجه قرار داده اتت.
 -1از آنجایی که طلب ،جزئی از دارایی طلبکار قلمداد مریشرود ،مطراب
اصل ان قال پذیری حقوق مالی ،طلب قابل واگذاری به دیگری اترت ولری
مطاب این قاعده که "هیچ کس نمیتواند بیش از آنچه کره داراترت بره
دیگری ان قال دهد" در اثر واگذاری طلب ،طلب با کلیه عیو

و ایررادات

به من قل الیه من قل میشود .بنابراین در صورت واگذاری طلب به دیگری،
بدهکار همچنان ح دارد که به کلیه ایرادات و دفاعیاتی که میتوانسرت
در برابر طلبکار تاب توتل نماید ،در برابر من قرل الیره نیرز مریتوانرد
ات فاده کند .لکن از آنجا که در تجارت ،اصول بنیادین ترعت ،اع ماد بره
ظاهر و امنیت حاکم اتت که موجب رشد و شکوفایی اق صاد میشرود ،در
عرف و قوانین و مقررات تجاری برای اتنادی که در تجارت کاربرد زیرادی
دارد ،در جهت رغبت اشصاص به ات فاده از این اتناد ،مزایای خاصی قائل
شدهاند از جمله اینکه طلب مندرج در تند تجراری ،عراری از ایررادات و
دفاعیات ناشی از رابطه بالفصل اتت .بعبرارتی ،ایراداتری کره در روابرط
بالفصل بر فرض وجود ،قابل تمسک و توتل اتت ،در رابطره برا اشرصاص
ثالث که دارنده با حسن نیت تلقی میشوند ،قابل اتر ناد نیسرت و ایرن
ام یازی اتت که در واگذاری مدنی طلب تجاری مجری نصواهد بود.
 -1واگذاری عواید ورقه اع بار ،ان قال بدهی قابل پرداخرت آینرده طبر
ورقه اع بار از دینفع به واگذار شونده (شص

دیگر) اتت که وی را قرادر

میتازد بجای ذینفع ،پرداخت را طب ورقره اع برار دریافرت کنرد .در
واگذاری عواید ،ان قال گیرنده طرف قرارداد محسو

نمیشرود بنرابراین

تعهدی به ارائه اتناد و نیز تحویل کاال نصواهد داشرت و از تروی دیگرر،
واگذاری عواید اع بار ،ح اجرای قرارداد را به ان قال گیرنده نمریدهرد.
ح وی نسبت به دریافت عواید اع بار هنگامی مس قر میشود که ذینفع
اصلی اع بار ،تعهد خود را مبنی بر ارائه اتناد انجام دهد .واگذاری عوایرد
اع بار طب ماده  99مقررات م حدالشکل اع بار اتنادی مجاز میباشد.
در ما نحن فیه قرارداد اع بار اتنادی مس ند ادعا از نوع مردتدار و غیرر
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قابل برگشت به درخواتت شرکت  ...توترط بانرک  ...گشرایش یاف ره و
ذینفع آن شرکت  ...بوده اتت و رابطه طرفین به صراحت بند  8قسمت ج
قرارداد تابع مقررات م حدالشکل اع برارات اترنادی (بروشرور )ucp600
میباشد و مطاب بند دال قرارداد ،مقرر شرده پرس از دریافرت اترناد و
مدارک خوات ه شده مطاب شرایط اع بار ،وجه اتناد در صورت مطابقرت
اتناد توتط بانک گشاینده به ذینفع پرداخت شود .با عنایت بره اینکره
تعهد ناشی از اع بار اتنادی ،تعهد مس قل از تعهد پایره اترت و م عهرد
پرداخت وجه اع بار در فرض صحت و تحق شرایط ،بانک گشاینده اتت،
خوانده ردیف اول که عواید اع بار را به خواهان واگذار نموده ،بره موجرب
اع بار اتنادی دین جدیدی در برابر تنزیل کننرده پیردا نمیکنرد ترا در
صورت ات نکاف بانک گشاینده اع بار ،وجه تند را از آن مطالبه کند .لذا
دعوا توجهی به خوانده ردیف اول ندارد .مس نداً به بند  1ماده  81قرانون
آیین دادرتی مدنی قرار رد دعوا صادر میگردد.
نظر به اینکه در هر قراردادی طرف قرارداد ملزم به انجرام تعهردات خرود
اتت و خروج مدیران و مسؤولین شعبه از حدود اخ یارات یا عدم رعایرت
تشریفات داخلی در اخذ وثای مع بر و صدور تند ،بنا بره جهرات پریش
گف ه در برابر خواهان که شص

ثالث و دارنده برا حسرن نیرت محسرو

میشود ،قابل ات ناد نیست و موجب بی اع باری قرارداد نصواهرد شرد و
ماده  91قانون پولی و بانکی کشور مصو  4914و اصالحات بعدی آن کره
مقرر داش ه ":هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیرات آن م وجره
مش ریان شود ،مسؤول و م عهد جبران خواهد بود" 5مؤید این نظر اترت

 .5ماده  59قانون پولی و بانکی کشـور مشـتمل بـر  5بنـد و یـک تبصـره اسـت .در بنـد الـف
محکومان به برخی جرائم مالی را از تصدی اداره امور بانکها به هر عنوان ممنـوع کـرده ،بنـد ب،
ناظر به ممنوعیت داشتن سهم یا سمت توسط مدیران بانکی در بانک دیگر است و در نهایت بند ج
ناظر به مسؤولیت بانکها و مدیران آن است .این بند اشعار میدارد :هر بانـک در مقابـل خسـاراتی
که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود ،مسؤول و متعهد جبـران خواهـد بـود .مـدیر عامـل،
رئیس هی ت مدیره ،اعضای هی ت عامل و اعضای هی ت مدیره هـر بانـک نیـز در مقابـل صـاحبان
سهام و مشتریان ،مسؤول خساراتی هستند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و
آییننامههای مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود.

تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی ...
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و رأی دادگاه کیفری خصوصاً رأی دیوان عالی کشور صرراح ی بره جعرل
مادی یا مفادی تند مورد ادعا ندارد و اگر چنین مفهومی از جعرل مرورد
نظر صادر کننده مح رم رأی ات نادی بود ،دادگاه تکلیف داشت در اجرای
ماده  418قانون آیین دادرتی کیفری و ماده  664قانون آیرین دادرتری
مدنی 6دت ور امحاء تند را صادر نماید در حالی که چنین دت وری صرادر
نشده اتت .با عنایت به اینکه طی نامه شماره  ...مورخ  ...بانک گشراینده،
وصول اتناد اع بار و تعهد خود به پرداخت وجه را تأییرد نمروده اترت.
بنابراین ح ی در فرض نق

اتناد باتوجه به پرذیرش و تأییرد آن ،دیگرر

حقی در عدم قبول و ات ناد به مغایرت ندارد .نظر به اینکه عواید اع بار بر
طب مقررات  ucp600به خواهان واگذار شده و دت ورالعمل یا بصشنامهای
مبنی بر منع تنزیل اع بار اتنادی قبل یا همزمان صدور اع برار و تنزیرل
آن از توی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر صادر نشده وتنزیل این اتناد
از توی بانکهای م عدد نیز به معنی پذیرش عرفی این شیوه میباشد لذا
بنا به مراتب فوق چون دلیل و مدرکی که مبین بی اع باری اتناد موضوع
دعوای م قابل باشد ،ارائه نگردیده اتت دادگاه با اتر ناد بره مرواد  43و

 .6ماده  569قانون آیین دادرسی کیفری اشعار میدارد :بازپرس در صـورت صـدور قـرار منـع،
موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسایل
ارتکاب جرم بوده ،از جرم تحصیل شده ،حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصـاص
داده شده است تعیین تکلیف کند ...

ماده  555قانون آیین دادرسی مدنی نیز اشعار میدارد :دادگاه مکلف است ضـمن صـدور حکـم

راجع به ماهیت دعوا ،نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است ،تعیین تکلیف نموده،
اگر آن را مجعول تشخیص ندهد ،دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نمایـد و در صـورتی
که آن را مجعول بداند ،تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسـمت مجعـول در روی
سند ابطال گردد یا کلماتی محو و تغییر داده شود ،تعیین خواهد کرد ...
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 649و  74617قررانون مرردنی و مررواد  498و  149و  8 166قررانون آیررین
دادرتی مدنی ضمن حکم به بطالن دعوای م قابل با رد دفاعیات غیر موثر
وکیل خوانده و با احراز دین و ات صحا بقای آن ،دعوای مطروحه را وارد
و ثابت دانس ه و حکم به محکومیت خوانده (بانک  )...به پرداخت مبلر ...
و  ...در ح خواهان صادر میکند.

با تجدیدنظر خواهی بانک از دادنامـه یـاد شـده ،پرونـده بـه شـعبه  59دادگـاه
تجدیدنظر استان تهران ارسال گردیـده و شـعبه مرقـوم بـه موجـب دادنامـه مـورخ
 19/5/59رأی صادره را ت یید و به شرح زیر انشای رأی نمود:

"دادنامه تجدیدنظر خوات ه در اتاس مواف قانون و مقررات موضروعه و
مدارک ابرازی بوده و اع راض بره شررل الیحره اع راضریه وارد نبروده و
مس وجب نقض آن نمیباشد زیرا که اوالً اع برار اترنادی یرا  LCیکری از
 .7متن کامل مواد مورد اشاره دادگاه به شرح زیر است:

ماده  58قانون مدنی :قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی
که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ است.

ماده  551قانون مدنی :عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قـائم مقـام آنهـا

الزماالتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

ماده  5599قانون مدنی :هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعیعلیـه هرگـاه در

مقام دفاع ،مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد ،اثبات امر به عهده اوست.
 .8متن مواد یادشده به شرح زیر است:

ماده  519قانون آیین دادرسی مدنی :در صورتی که حق یا دینی به عهده کسی ثابت شـد ،اصـل
بر بقای آن است مگر اینکه خالف آن ثابت شود.

ماده  951قانون آیین دادرسـی مـدنی :خسـارات دادرسـی عبـارت اسـت از هزینـه دادرسـی و

حقالوکاله وکیل و هزینههای دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبـات دعـوا یـا
دفاع الزم بوده است از قبیل حقالزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

ماده  955قانون آیین دادرسی مدنی :در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایـ بـوده و

با مطالبه داین و تمکن مدیون ،مدیون از پرداخت امتناع نموده ،در صورت تغییـر فـاحش شـاخص
قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ،دادگـاه بـا رعایـت تغییـر
شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایـران تعیـین میگـردد محاسـبه و مـورد
حکم قرار خواهد داد ،مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی ...



فنون نوین بانکداری میباشد که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگرانی
خارجی کارکرد دارد که این فن یک مکانیسم تسویه مالی با کارایی باال در
معامالت بازرگانی میباشد که انجام آن بدون وجود بانکهرا قابرل تحقر
نیست که در این زمینه مقررات م حدالشکل م عددی وضع شده اتت که
عبارتند از  URC323- ucp500- ucp600میباشند .ثانیاً بره موجرب مراده 6
مقررات م حدالشکل  ،ucp600اع بارات اترنادی اینگونره تعریرف شرده
اتت ":اع بار یعنی هرگونه ترتیباتی به هر نام یا توصیفی که در بردارنده
تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش اتناد ارائره
شده طب شرایط اع بار اتت ".بنابراین مس فاد از تعریف مذکور ،تعهرد
بانک گشایش دهنده اع برار اترنادی ( )Issuing Bankقطعری و برگشرت
ناپذیر میباشد و از زمره ویژگیهای این بانکداری ،آن اتت که به محرض
گشایش اع بار ،بانک گشایش دهنده در مقابرل ذینفرع اع برار مسرؤول
پرداخت میباشد .ثالثاً اع بار اتنادی دارای انواع م عردد مریباشرد کره
اع بار اتنادی مص لفٌ فیه در دوتیه مطمح نظر ،از نوع اع برار اترنادی
داخلی -ریالی میباشد که این گشایش اع بار بر اتاس بصشرنامه شرماره
 23/4391مورخ  81/6/42بصرش اول از مجموعره مقرررات ارزی بانرک
مرکزی تصریح شده که این گشرایش بره منظرور واردات کراال از طریر
کشورهای همسایه میباشد که این اع برار اترنادی برا ترایر اع برارات
م فاوت بوده بلحاظ اینکه ارز اع بار ،ریال ایران اتت یعنی ذینفع در روز
معامله اتناد یا در تر رتید پرداخت ،وجه اتناد را طب شرایط اع بار به
ریال دریافت خواهد نمود .رابعاً باتوجه به اینکه گشرایش اع برار بلحراظ
ماهیت برگشت ناپذیری آن مس قل از قررارداد تنظیمری اولیره ذینفرع
میباشد لذا به محض تررتید ،بانک گشایش دهنرده در مقابرل ذینفرع
اع بار ،مسؤول پرداخت میباشد که این پرداخت ممکرن اترت در زمران
گشایش به صورت مدت دار  483روزه یا  923روزه باشد .بنابراین هرگونه
ادعا مبنی بر صوری بودن گشایش اع بار قابلیت پذیرش را ندارد .خامسراً
تنزیل یا دیسکانت اع برار اترنادی امرری مرتروم و م رداول فیمرابین
بانکهای ایرانی و خارجی میباشد که ذینفع اع بار با مراجعره بره بانرک
ثالث ،با کسر مبلغی از وجه اع بار ،الباقی آن را دریافرت و عمرالً اع برار
گشایش یاف ه را به آن بانک ان قال و با پرداخت وجه از ناحیره آن بانرک،
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این ح را برایش م صور بوده که به بانک گشایش کننده مراجعه و نسبت
به مطالبه وجه مندرج در اع بار اترنادی اقردام نمایرد .از تروی دیگرر
مقررات ماده  ucp6009 99بحث تنزیل یا دیسکانت را مورد پرذیرش قررار
داده اتت از این رو اقدام بانک  ...در جهت تنزیل اع بار مواف قانون بوده
با پرداخت وجه اع بار ،ات حقاق دریافت وجه پرداخ ی را با مراجعره بره
بانک گشایش دهنده را دارد.

در تحلیل این آراء موارد زیر قابل طرح است:
 -5شعبه محترم بدوی تحلیل دقیقی از فرآیند و مراحل اعتبارات اسنادی ارائه
داده و هرچند که تقلب را به عنوان است نایی بر اصل استقالل میپذیرد ،اما
در مقابل دارنده ثالث با حسن نیت این دفاع را قابل استناد نمیداند هرچند
که در واگذاری طلب نیز اعتقاد دارند که طلب با تمامی عوارد و عیـوب
و ایرادات منتقل میشود ولی در نهایت با استناد بـه ضـرورت سـرعت در
اعمال تجاری و اعتماد به ظاهر ،حقیقـت را فـدای ظـاهر نمـوده و ثالـث
ناآگاه را مستحق دریافت وجه میداند .در این مورد در ادامه مقاله صحبت
خواهیم کرد.

 -5دادگاه محترم به بند ج ماده  59قانون پولی و بـانکی اسـتناد کردهانـد کـه
امکان توسل و تمسک به ماده مرقوم در این قضیه ،محل تردید است ،چرا
که ظاهراً ماده یاد شده در این قسمت ،در خصوص خساراتی که در نتیجه
عملیات بانکی (و خارج از روابط قراردادی) بـه مشـتریان وارد مـیشـود،
تعیین تکلیف نموده است لذا در جایی کـه بـین طـرفین قـرارداد معتبـری
وجود داشته و در آن قـرارداد ،طـرفین در خصـوص حقـوق ،تعهـدات و
مسؤولیتهای خود توافق نموده یا این مسؤولیتها ناشی از حکم قـانونی
 .9ماده  51مقررات  UCP 600اشعار میدارد :صرف اینکه اعتباری فاقد عنوان قابل انتقال باشـد،
به حق ذینفع در واگذاری عواید که به موجب قانون حاکم به دست آورده یـا خواهـد آورد ،خللـی
وارد نمیکند .این ماده فقط ناظر به واگذاری مطالبات (عواید حاصل از اعتبار) بوده و ارتبـاطی بـه
حقوق مربوط به انجام کار تحت خود اعتبار ندارد.

تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی ...
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نیست10.

 -5اعتبارات اسنادی موضوع دعوا ،اعتبارات اسنادی ریالی -داخلی بودهاند که
در واقع وسیلهای برای اعطای اعتبار بوده و برای ت مین مالی از آن استفاده
میشود و بحثهای مهمی در مورد چگونگی و حدود اعمال اصول حاکم
بر اعتبارات اسنادی در مورد آنها وجود

دارد11.

 -6هم در دادگاه بدوی و هـم در دادگـاه تجدیـدنظر و از جهـت موضـوعی،
تردید جدی در مورد وقوع تقلب وجود داشته و اساساً وقوع تقلب ظـاهراً
اثبات نشده ولی تحصیل اعتبار از بانک گشاینده ،ظاهراً بر مقدماتی استوار
بوده که مبتنی بر نیرن

و تبانی بوده است.

 -9دادگاه تجدیدنظر این نکته را به صراحت اعالم نکرده ولی در رأی دادگـاه
بدوی به صراحت آمده که این دادگاه ،تقلب را به عنوان است نایی بر اصـل
استقالل و مانع پرداخت اعتبار اسنادی قبول دارنـد منتهـی آن را در مقابـل
ثالث قابل استناد نمیدانند  .پذیرش مفهوم تقلب ،از جهت حقوق حاکم بر
اعتبارت اسنادی ،اتفاق میمون و خوشایندی است.
 رأی صادره از شعبه  22دادگاه عمومی تهرانشعبه  55دادگاه عمومی تهران نیز در رایی مشابه ،تقلب در اعتبارات اسـنادی را بـه
عنوان است نایی مهم بر اصل استقالل اعتبار میپذیرد .رأی مورخ  15/55/59شـعبه

مرقوم چنین است:
" در خصوص دعوای خواهان شرکت  ...برا وکالرت آقرای  ...بره طرفیرت
خواندگان  -4شرکت بازرگانی  -6 ...شرکت حمل و نقل  -9 ...بانک  ...بره
خوات ه صدور حکم به ابطال دو فقره ال تی  LCیوزانس به شمارههای ...
و ات رداد پیش دریافت تپرده نقدی و اتناد ترهینی.

 .10برای مطالعه بیشتر ،نک :مسعودی ،حقوق بانکی ،صص  91و 18؛ و السان ،حقـوق بـانکی،

ص  515و بعد.

 .11در این مورد ،نک« :اعتبار اسـنادی داخلـی؛ یـک نهـاد جدیـد یـا الگـوبرداری ناشـیانه» در:
www.drmasoudi.com/bankingarticles.aspx
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خالصه دعوای خواهان به این شرل اتت که وکیل خواهان اعرالم داشر ه
موکل وی به منظور خرید مواد اولیه انواع پلی اتیلین از شرکت  ،...از بانک
 ...در خواتت دو فقره ال تی  LCیوزانس به شمارههای مذکور مرینمایرد
تا پس از دریافت کاال ،شرکت یاد شده وجه ال تیها را از بانک  ...وصرول
نماید .لکن کاشف به عمل آمده که شرکت  ...بردون اینکره کراالیی را بره
مقصد شرکت خواهان ارتال و تحویل دارد ،از شرکت بازرتی ( ...شررکت
بازرتی تعیین شده در اع بار) گواهی بازرتی خرالف واقرع و از شررکت
حمل و نقل  ...گواهی حمل خالف واقع و م قلبانه اخذ تا با ارائره آنهرا بره
بانک نسبت به دریافت وجه ال تی اقدام نماید .لکن در مکاتبات بانرک و
شرکت حمل و نقل مشص

گردیده نه تنها کاالی مذکور از توی شررکت

 ...به شرکت حمل و نقل به مقصد ایران تحویرل نگردیرده ،بلکره بارنامره
مورخ  ...نیز به درخواتت شرکت ( ...ذینفع اع بار) ابطال شرده ،از طررف
دیگر گمرک شهید رجایی بندرعباس نیز اعالم داش ه که کراالی دو فقرره
بارنامه وارد نگردیده اتت ،در ن یجه مراتب نشان دهنرده آن اترت کره
خوانده ردیف اول ات حقاق در اخذ وجه دو فقره ال تری را نردارد لکرن
خواندگان ردیفهای اول و دوم با ارتکا عمرل م قلبانره و ارائره اترناد
مجعول و تقلبی (جعل مفادی) تعی دارند مبل پنجاه میلیرون درهرم ارز
دول ی را بطور م قلبانه از بانک خارج و تحصیل نمایند که بنا بره مراترب،
صدور حکم به شرل خوات ه را درخواتت دارند .خواندگان ردیفهای اول
و دوم با وصف ابالغ وقت دادرتی به نحو قانونی ،حضور نیاف هاند و ایراد یا
دفاعی در قبال دعوای خواهان به عمل نیاوردهاند و خوانده ردیرف تروم
(بانک  )...در مقام دفاع ضمن تأیید ادعاهای خواهان به خصوص گشرایش
دو فقره اع برار اترنادی مردت دار یکسراله بره شرمارههای منردرج در
دادخواتت ،اعالم داش ه که پس از دریافت اتناد حمرل از طریر بانرک
کارگزار و مطابقت آن با شرایط اع بار ،بارنامه کاالها بنام شرکت خواهران
ظهرنویسی و همراه با تایر اتناد ،تحویل خواهان گردیرد ترا نسربت بره
ترخی

کاالهای موضوع اع بار اتنادی مورد اخ الف اقدام نماید .م عاقباً

خواهان پرونده با ادعای اینکه اتناد حمل کاالها جعلری بروده و کراالیی
توتط فروشنده از امارات به مقصد ایرران ارترال نگردیرده ،درخواترت
ابطال اع بارات مورد ترافع و آزادتازی وثای را نمروده اترت .دادگراه از

تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی ...
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توجه به مح ویات پرونده و مدارک و مس ندات ابرازی خواهران ،دعروای
مطروحه را ثابت میداند زیرا مکاتبات انجام یاف ه بین بانرک  ...و شررکت
حمل و نقل  ...به نحوی که در نامه شماره  ...آمده ،بیانگر آن اتت کره نره
تنها کاالیی از توی شرکت  ...به شرکت حمل و نقل  ...بره مقصرد ایرران
تحویل نشده بلکه بارنامه مورخ  ...نیز به درخواتت شرکت  ...ابطال شرده
اتت .از طرف دیگر نامه شماره  ...معاونت قضایی گمررک شرهید رجرایی
بیانگر آن اتت که کاالهای موضوع دو فقره بارنامره ادعرایی ،اصروالً وارد
کشور نگردیده اتت .به عبارت دیگر هرچند به ظاهر ،اترناد حکایرت از
حمل کاالهای موضوع اع بار به مقصد ایران دارد ،لکن اصوالً هیچ کراالیی
به ایران حمل و تحویل نشده اتت و اصوالً قبالً شرکت  ...بارنامه را ابطرال
نموده اتت و در ن یجه مسلم اتت که گواهی بازرتی کاال و گواهی حمرل
ارائه شده به بانک  ...غیر واقع تنظیم و فاقد هرگونه منشأ و اثرر حقروقی
بوده ،در ن یجه دادگاه دعوای خواهان را ثابت و قانونی دانس ه و با وحدت
مالک از ماده  921قانون مدنی و ات ناد به ماده  934قانون مردنی و مراده
 4688از قانون مذکور 12و مواد  498و  149قانون آیین دادرتی مردنی،13
حکم به ابطرال دو فقرره ال تری  LCیروزانس بره شرمارههای  ...و مرالالً
محکومیت خوانده (بانک) به ات رداد  %63پیش دریافت و ات رداد اترناد
ترهین موضوع دو فقره ال تی یوزانس فوق صادر و اعالم میدارد.
با واخواهی خواندگان ردیفهای دوم و توم ،دادگاه بدوی ضمن تأکید برر
ات داللهای مطروحه در دادنامه واخوات ه و با اشاره به نکرات زیرر ،رأی
واخوات ه را تأیید میکند:
" آنچه مبرهن اتت این اتت که دریافت وجه ال تیها منوط و مشرروط
به ارائه اتنادی اتت که مطاب مقررات اع بار اتنادی باشد و در صرورتی

 .12مواد مورد اشاره به شرح زیر است:

ماده  579قانون مدنی :بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده  585قانون مدنی :کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است ،دریافـت کنـد،

ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
ماده  5599قانون مدنی :مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
 .13متن مواد یاد شده در صفحات پیشین آمده است.
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که شروط محق نگردد و دت ورات داده شده مطاب مقررات م حدالشکل
اع بارات اتنادی رعایت نگردد ،هیچ تعهدی برای بانک گشاینده اع برار
ایجاد نمینماید ،بلکه بانک م عهد اتت در قبال دریافت اتناد بدون عیب
و بدون مغایرت ،پرداخت را م قبل شود و صررفنظر از اینکره اع برارات
اتنادی در مقابل قراردادهایی که آنها را تشکیل میدهند قرار دارد ،با این
وصف ،اصل تقلب از موارد ات ثناء بر مقررات م حدالشکل ژنو بوده که در
تمام نظامهای حقوقی پذیرف ه شده اتت .به عبارت دیگر ات ثناء بر اصل
عدم ایرادات در مقابل تند تجاری اتت".

خواندگان به رأی صادره اعتراد نموده و رسیدگی در مرحلـه تجدیـدنظر ،بـه

شعبه  55دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردید .این شعبه به موجـب دادنامـه
مورخ  15/7/56با استدالل زیر ،حکم بدوی را ت یید نموده است:

تجدیدنظر خواهی وارد و محمول بر صحت نمیباشد و دادنامه تجدیردنظر
خوات ه مواف مقررات و (با) رعایت اصول دادرتری و اتر نباط صرحیح
اصدار یاف ه و خدشهای بر اع بار آن وارد نیست تجدیدنظر خرواه در ایرن
مرحله از رتیدگی ،دلیل و مدرکی که نقض دادنامه را ایجرا کنرد ابرراز
ننموده و الیحه اع راضیه م ضمن جهت موجه در نقض نمیباشد زیررا اوالً:
این محکمه در جهت رتیدگی به ادعای تجدیدنظر خواه مبنی بر توقیرف
محموله موضوع دو فقره اع بار اتنادی از توی تجدیدنظر خوانده ،پرونده
شعبه اول بازپرتی دادترای عمومی و انقال بندرعباس را جهت مالحظه
مطالبه نموده و مندرجات پرونده مذکور دالل ی بر توقیف محموله موضروع
دو فقره اع بار اتنادی نداش ه ،از طرفی بارنامههای محمولرههای توقیرف
شده با شماره بارنامههای دو فقره ال تی فوق م فاوت میباشد.
ثانیاً :دو فقره ال تی صادر شده از توی بانک  ...باتوجه به فلسفه صردور
ال تی و گشایش اع بار ،همانا تعهد بانک صادر کننده ال تی به پرداخت
مبل آن به فروشنده یا ذینفع به درخواتت خریدار و در مقابل خرید کاال
و ورود آن به کشور میباشد .کما اینکه خریدار به عنوان درخواتت کننده
ال تی ،مکلف به ارائه اتناد مثب ه مبنی بر ورود کاال به کشور میباشد که
مالحظه میگردد برابر مح ویات پرونده و از جمله مفاد نامه شماره  ...اداره
گمرک شهید رجایی بندرعباس ،کاالی موضروع دو فقرره بارنامره مرورد

تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی ...
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ادعای تجدیدنظر خوانده وارد کشور نشده اتت .ثالثاً ،شرکت حمل ونقرل
 ...به موجب نامه شماره  ...که اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده اترت،
اعالم داش ه که کاالهای موضوع بارنامههای مورد ادعا از توی تجدیردنظر
خوانده برای حمل به مقصد کشور ایران به شرکت حمل و نقرل  ...تحویرل
نشده اتت و مضافاً بارنامه به درخواتت تجدیدنظر خواه ابطال شده اتت.
رابعاً :صرف صدور گواهی بازرتی در صورتیکه اصالت داش ه باشد ،دلیرل
صدور بارنامه و حمل کاالهای موضوع بارنامه تلقی نمیگرردد و اتر حقاق
تجدیدنظر خواه برای دریافت وجه دو فقره ال تی موضوع پرونرده منروط
به رعایت شرایط قانونی و از جمله حمل کاال و ورود آن به کشور اتت کره
باتوجه به مح ویات پرونده ،تجدیدنظر خواه دلیلی برر حمرل کراال ارائره
ننموده اتت".

در این رأی هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر به مقولـه تقلـب در اعتبـار
اســنادی و آثــار و احکـام آن توجــه جــدی معطــوف داشــتهاند .توجــه دادگاههــای
صادرکننده آراء مورد اشاره به مقوله تقلب در اعتبار اسنادی و آثار آن ستودنی است.
ولی برخی دادگاهها هنوز تقلب در اعتبار اسنادی را بـه عنـوان یـک عامـل مهـم و
اساسی در توقف پرداخت وجه اعتبار اسنادی بـه رسـمیت نمـیشناسـند .از جملـه

شعبه  97دادگاه عمومی تهران در رأی مورخ  15/7/55در موضـوع ادعـای وقـوع
تقلب از سوی بانک گشاینده و متقاضی اعتبار ،چنین استدالل کرده است:
"اع بار اتنادی به عنوان روشی برای تسهیل در پرداخت و ترازو کراری
برای اع ماد طرفین در تجارت امروز جهت اطمینان بصشیدن بره وصرول
کاال و پرداخت مابه ازای آن یعنی پرداخت ثمن اتت و قطع این رابطره در
جایی که آثار قانونی خویش را ایجاد کرده باشد ،به راح ی با دت اویز قرار
دادن هر ادعایی میسر و ممکن نبروده و برر همرین مبناترت کره بانرک
گشاینده اع بار در صورتی ملزم به پرداخت میشود که فرایند وقوع تقلب
و عدم صحت اتناد را با ارتال پیامهای مورد لزوم در مقطع خاص قرانونی
به فروشنده یا بانک کارکزار او اعالم نموده باشد".

این دادگاه در ادامه بیان کرده که:
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" پذیرش وقوع تقلب به صرف ادعا و قبول این امر تحت شررایط ادعرایی
در پرونده حاضر هریچ اتر حکامی بررای اع برار اترنادی در مرراودات
بینالمللی باقی نگذاش ه و نصواهد گذاشت .بنابراین باتوجره بره اترناد و
مدارک موجود خصوصاً گواهی صادره از شرکت بازرتی ،تحلیل خواندگان
از وقوع تقلب و یا زباله بودن کاال و غیره ،فاقد مبنرا (بروده) و م کری بره
دالیل اثباتی نمیباشد".
"ادعای تقلب با وقوع تقلب آنهم در خصوص اتنادی که مراحرل قرانونی
خویش را با شرایط و مقررات بانکی طی نموده اتت ،رافع مسؤولیت بانک
گشاینده اع بار نبوده و بر این اتاس ،عدم پرداخت آن با دتر اویز قررار
دادن ادعای تقلب و یا تبانی در جهت ان قال ارز که اتاتاً با ورود کاال بره
کشور و اخ الف در کیفیت یا کمیت آن هرم بردون اثبرات یاکن رلهرای
قانونی انجام یاف ه از حیث مبادی ورودی کراال و مرجرع تأییرد کن ررل و
کیفیت (شرکت بازرتی) که من صب طرفین عقد بوده اتت ،بدون خدشره
بر ایراد در تنظیم اع بارات اتنادی محمل و جایگاهی نداشر ه و نردارد و
خصوصاً آنکه رویه و م عارف عملکرد بین بانکی در تطح بینالمللری ایرن
قبیل ادعاها را از موجبات ضعف تیس م بانکی و دلیل بر غیر قابل اع ماد
بودن بانکهای کارگزار در این امور تلقی و در نهایرت ،ن یجره آن ایجراد
قبض و بسط در عرصه تجارت بررای فعالیرت تجرار و عراملین بره امرور
اق صادی در عرصه تجارت بینالمللی خواهد بود".

در این رأی دقیقاً مشخص نیست که آیا دادگاه ،دالیل اثباتی برای وقوع تقلب را
کافی و وافی به مقصود نمیداند یا اساساً استناد بـه تقلـب در اعتبـارات اسـنادی را
ممتنع میداند .در هر حال اشاره و استناد به اینکـه شـرکت بازرسـی کـه در اعتبـار
جهت بررسی و بازرسی کاال و ارائه گواهیهای الزم در این خصوص تعیین شـده،
گواهی مطابقت صادر کرده ،نمیتواند رافع مسؤولیت و تکلیف دادگاه در رسـیدگی
به دعوا باشد چرا که اصلیترین مس له در اینجـا همـین نکتـه اسـت کـه در فـرد
تقلب ،ذینفع اعتبار با ارائه اسناد تقلبی و جعلی (که گواهی بازرسی هم میتواند از
آن جمله باشد) درصدد دریافت وجه اعتبـار اسـت .بـه عـالوه اسـتدالل بـه اینکـه
خودداری از پرداخت وجه اعتبار اسـنادی ،اسـتحکامی بـرای اعتبـار اسـنادی بـاقی
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نمیگذارد نیز نمیتواند قابل پذیرش باشد زیرا به همان انـدازه کـه حقـوق بایـد از
استفاده صحیح و مناسب از اعتبار اسنادی حمایت کرده و حقوق و منافع طرفهای
آن را لحاظ کرده و رعایت کند ،باید در مقابل جعل ،تقلب و سـوء اسـتفاده از ایـن
سند نیز مقاومت کرده و اجازه سوء استفاده از این سند را ندهد.
در ادامه و برای اینکه به درک دقیقتر و مشخص تری از مفهوم تقلب رسـیده و
در پرتو آن ،آراء یاد شده را نیز بهتر درک کنیم ،مفهوم ،انـواع ،شـرایط و اسـت نائات
تقلب در اعتبارات اسنادی را بررسی میکنیم.
مفهوم و قلمرو تقلب در اعتبارات اسنادی
چنان که گفته شد اعتبار اسنادی به عنوان ابزار موثر و معتبـر پرداخـت در تجـارت
بینالملل ،زاییده عرفها و رویههایی اسـت کـه در نهایـت توسـط اتـاق بازرگـانی
بینالمللی تدوین و تحت عنوان مقررات  ucpمنتشر شـده اسـت 14.حکومـت ایـن
 .14عــرف و رویــه متحدالشــکل بــرای اعتبــارات اســنادی (

Uniform and Practice for

 )Documentary Credit- UCPاولین ویرایش این مقررات در سال  5155منتشر شـد و پـس از آن
با فواصل کوتاه حدوداً دهساله مورد بازنگری و اصالح قرار میگیرد و این روند به جـز در دورهای
که دنیا درگیر جن

جهانی دوم و عواقب آن بود ،ادامه داشت (جن

جهـانی دوم در سـال 5151

شروع شد و در سال  5169با پیروزی متفقین به پایان رسید) .نسخههای بعدی  UCPبه ترتیب در

سالهای  5195 ،5196 ،5715 ،5195و  5115منتشر شدند .آخرین ویرایش این مقـررات کـه
در حال حاضر نیز معتبر است در نشریه شماره  788اتاق بازرگانی بینالمللی و تحت عنوان

UCP

 600منتشر و از اول سال  5889الزماالجرا شده است .مـاده  5ایـن مقـررات اشـعار مـیدارد کـه
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ،تجدید نظر سال  5889نشریه شماره  788اتـاق بازرگـانی
بین المللی ( )ICCمقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار اسنادی درخواست شده باشد ،در مورد
هر اعتبار اسنادی (از جملـه اعتبـار اسـنادی ضـمانتی  standlyتـا حـدی کـه قابـل اعمـال اسـت)
الزماالجراست .این مقررات برای همه طرفهای ذیربـط الـزامآور اسـت مگـر اینکـه صـریحاً در
شرایط اعتبار اصالح یا مست نا شده باشد .طبیعی است که اتاق بازرگانی بین المللـی کـه برآمـده از
اتاقهای بازرگانی ملی در سطح جهان است نمیتواند قواعدی الزامآور وضع کنـد چـرا کـه وضـع
قواعد الزامآور از امور حاکمیتی و در انحصار دولتها بـوده و طبعـاً تـابع اصـل حاکمیـت ملـی و
سرزمینی نیز میباشد و آنچه که در ایـن مجموعـه و سـایر مجموعـههای تهیـهشـده توسـط اتـاق
بازرگانی ـ که مسامحتاً مقررات نامیده میشوند ـ جمعآوری و ارائه میشـوند ،صـرفاً توصـیههایی
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مقررات مستلزم اندراج و شرط آن در اعتبار اسنادی بوده و لذا اعتبار خود را نیـز از

قرارداد میگیرد .مطابق اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که در ماده  58قانون
مدنی ایران نیز آمده است ،قراردادها و توافقات طـرفین مادامیکـه بـرخالف قـوانین
امری نباشد ،معتبر و الزماالجراست و البته بدیهی است که چنین توافقاتی میتوانـد
برخالف قوانین تکمیلی باشد 15.چرا که ایـن قـوانین بـرای تکمیـل و تفسـیر اراده
طرفین آمدهاند و هنگامی که اراده صریح طرفین به امری تعلق گیرد ،کارآمد و مـوثر
نیستند.

مواد  6و  9مقـررات  ucpبـه صـراحت بـه اصـل اسـتقالل و ماهیـت اسـنادی

اعتبارات اسنادی اشاره و تصریح دارند .ماده  6مقرر میدارد" :اعتبارات اسنادی بنـا

به ماهیت خود ،معاملهای جدا از قرارداد فـروش یـا سـایر قراردادهـایی کـه مبنـای
گشایش اعتبار قرار میگیرند .قراردادهای مبنای اعتبـار بـه هـیچ وجـه ارتبـاطی بـه
بانکها نداشته و تعهدی بـرای آنهـا ایجـاد نمیکنـد حتـی اگـر در اعتبـار هرگونـه
اشارهای به اینگونه قراردادها شده باشد .در نتیجه تعهـد بانـک نسـبت بـه پـذیرش
پرداخت ،معامله یا انجام هر تعهد دیگری تحـت اعتبـار ،تـابع ادعاهـا یـا دفاعیـات
درخواست کننده اعتبار که ناشی از روابط وی با بانک گشـاینده یـا ذینفـع اسـت،

نخواهد بود".

ماده  9نیز با ت کید بر وصف اسنادی اعتبـارات ،چنـین مـیگویـد" :بانکهـا بـر

اساس اسناد عمل میکنند و نه کاال ،خدمات یا عملکرد مرتبط با اسناد".

بانک گشاینده اعتبار بنا به تقاضای متقاضی ،اعتباری را برای ذینفع و به نفـع او
گشایش کرده و متعهد است که اگر ذینفع ،اسناد مورد درخواست (که بروشـنی در
متن اعتبار مشخص شده اند) را ارائه کرد ،وجه اعتبار را به او بپردازد .حـق ذینفـع
برای طرفین اعتبار است که اگر تمایل داشتند آن را در قـرارداد خـود درج کننـد و اگـر در اعتبـار،
حکومت این مقررات درج شود ،همانند سایر مفاد قرارداد بـرای طـرفین الزماالجـرا اسـت (بـرای

مطالعه در خصوص درج شرایط عمومی در قرارداد ،نک :شیروی ،پیشین ،صص  595و بعد).

 .15در مورد مفهوم امری و تکمیلی بودن قوانین و معیار تشخیص آنها ،نـک :کاتوزیـان ،قواعـد

عمومی قراردادها ،جلد اول ،صص  561و بعد؛ و همچنین« :اصل بر امری بودن قـوانین اسـت یـا
تکمیلی بودن آنها؟» در. www.drmasoudi.com/Articles :

تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی ...
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برای دریافت وجه اعتبار ،صرفاً بر اساس مفاد اعتبار و آنچه که در آن مـورد توافـق
قرار گرفته ،تعبیر و تفسیر میشود و لذا ایرادات و دفاعیات ناشی از روابط سابق بـر
اعتبار اسنادی که عمدتاً دو رابطه حقوقی زیر است ،در مقابل ذینفع قابـل طـرح و
استناد نبوده و حقوق وی برای دریافت وجه اعتبار را تحت تاثیر قرار نمیدهد:
 -5قرارداد اصلی و پایه که بین متقاضی اعتبار (خریدار کاالهـا) و ذینفـع آن
(فروشنده) بسته میشود.

 -5قرارداد بین بانک گشاینده و متقاضی اعتبار که بر اساس آن بانک مبـادرت
به گشایش اعتبار میکند و در این قرارداد حدود و ثغور حقوق و تعهدات
طرفین تصریح

میشود16.

استقالل اعتبار اسنادی به معنای خاص یعنی رابطه حقوقی بین بانک گشـاینده و
ذینفع اعتبار از روابط مبنایی ،قاعدتاً مفید عدم توجه ایرادات ناشی از آن روابط در
حق ذینفع برای مطالبه وجه اعتبار است 17.برخی نویسندگان با تحلیل دقیق روابط
اطــراف اعتبــار اســنادی ،آثــار حقــوقی اســتقالل اعتبــار اســنادی را بــه شــرح زیـر
برشمردهاند:
الف -عدم امکان استناد به ایرادات یا دفاعیات ناشی از رابطه معـامالتی پایـه یـا
ایرادات و دفاعیات ناشی از قـرارداد گشـایش اعتبـار از سـوی گشـاینده در مقابـل
ذینفع جهت امتناع از ایفای تعهد اعتبار.
ب -عدم برقراری مالزمه میان انحالل یـا تغییـر مفـاد معاملـه پایـه یـا قـرارداد
گشایش اعتبار و انحالل یا تغییر مفاد معامله اعتبار اسنادی
 .16برای مطالعه در خصوص اصل استقالل در اعتبارات اسنادی و حدود و ثغور آن ،نـک :بنـاء

نیاسری ،جنبههای حقوقی اعتبارات اسنادی بینالمللی ،صص  969و بعد؛ و همچنین:

Brindle and Cox, Law of Bank Payments, p. 656; and Cranston, Principles of Banking
Law, p. 387.

 .17همچنان که گفته شد اصل استقالل اساساً برای حمایت از ذینفع اعتبار و دادن این تضـمین
به او ایجاد شده است که اگر تعهدات خود به موجب اعتبار اسـنادی دایـر بـه تهیـه و ارائـه اسـناد
مطابق را انجام داد ،وجه اعتبار به وی پرداخت میشود و این حق تابع ادعاها و یا دفاعیـات ناشـی
از قرارداد یا قراردادهای پایه نخواهد بود.
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پ -عدم تقید اعتبار اسنادی به شروط مندرج در معامله پایه یا قرارداد گشایش اعتبار
ت -عدم مسؤولیت بانک گشاینده اعتبار در قبال تخلف از اجرای معامله پایه
ث -عدم التزام بانک گشاینده اعتبار به اطـالع از عرفهـای تجـاری مـرتبط بـا
معامله پایه
ج -عدم تاثیر ورشکستگی متقاضی بـر تعهـد بانـک گشـاینده در برابـر ذینفـع
اعتبار18

نباید از نظر دور داشت که اعتبار اسنادی به م ابـه یـک روش و ابـزار پرداخـت
عمل میکند 19و آنچه که در تحلیل نهـایی ،مقصـود و منظـور نظـر طـرفین اسـت،
اجرای تعهداتی است که در قرارداد اصلی آمده است و در واقع اعتبار اسنادی بـرای
پرداخت وجه آن معامله یا تضمین اجرای متقابل و همزمان تعهدات طـرفین ایجـاد
شده ولی بنا به مالحظات عملی ،از روابط مبنایی جدا و مستقل گشته است.
چارچوب و ماهیت اعتبار اسنادی که مفید لزوم ارائـه اسـنادی مشـخص بـرای
دریافت وجه اعتبار است ،میتواند زمینه بروز سوء استفادههایی را فراهم سـازد کـه
اجماالً تقلب نامیده شده و است نایی بر اصل استقالل اعتبار اسنادی است .حقوق بـه
عنوان علمی که به دنبال تنظیم روابط اجتماعی و قاعدهمنـد کـردن روابـط و رفتـار
شهروندان است ،مقرراتی را وضع میکند و در عین حال از این مقررات نیز صیانت
میکند تا مورد سوء استفاده واقع نشده و ابزار دست بد اندیشان قرار نگیرد.
تقلب 20اینگونه تعریف شده است :تحریف عمدی حقیقـت بـا ایـن هـدف کـه
دیگری را وادار کند که بر این حقیقت باژگونه تکیه کند و از این طریـق بخشـی از
اموال و حقوق مالی او تصاحب شـود 21در حـالی کـه در حقـوق مـا مفهـوم سـوء
استفاده از حق روشن بوده و در عالیترین قانون (قانون اساسـی) نیـز آمـده اسـت،
تقلب مفهومی فراتر است که حتی بدون وجود یک حق پایه نیز مـیتوانـد ارتکـاب
 .18بناء نیاسری ،پیشین ،صص  975تا .751

 .19برای مطالعه در مورد تفاوت روش و ابزار پرداخت ،نک :بناء نیاسری ،پیشین ،صص  555و
بعد .در عین حال باید توجه داشت که اعتبار اسنادی حداقل در برخی موارد بـه عنـوان یـک روش
ت مین مالی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
20. Fraud
21. Black’s Law Dictionary, p. 660.
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یابد22.

تقلب به واسطه تحریف و باژگونه جلوه دادن حقایق ،نوعی خلـل و اخـالل در
نظم و روابط اجتماعی است و طبیعی و بدیهی است که حقوق بایـد بـا ایـن عامـل
مخل مقابله کند و با متوقف کردن اِعمال قواعد و مقرراتی که در حالت عادی اجـرا
میشود ،راه سوء استفاده و تقلب را مسدود کند.
همچنان که گفته شد در اعتبارات اسنادی ،هدف آن است که با این ابـزاری کـه
توسط تجار و بازرگانان و بانکداران ابداع گردیده ،بهای معامله پرداخت شود ،اصل
استقالل هم مفید منع مراجعه به معامله پایه است .ممنوعیت مراجعه ،ناظر به مـوارد
و مواقع عادی و معمولی است و در مواقع غیر معمول که از این ابزار ،نابجا استفاده
میشود ،جواز رجوع به معامله پایه وبررسـی اینکـه آیـا هـدف از گشـایش اعتبـار
اسنادی محقق شده و انتظار طرفین از آن برآرده شده یا نه؟ در قالب است نای تقلـب
داده میشود 23.البته میتوان اینگونه نیز تحلیل کرد که تقلب نه تنها است نایی بر اصل
استقالل است ،بلکه است نایی بر تعهد مطلق بانک دایر به پرداخت وجـه اعتبـار نیـز
میباشد24.

ممکن است تعریف تقلب از نظر تئوری و بیان شاخصههای آن ساده باشد ولـی
دشواری کار هنگامی آغاز میشود که بخواهیم این تعاریف و معیارها را بر مصادیق
 .22اصل  68قانون اساسی اشعار میدارد :هیچ کـس نمیتوانـد اعمـال حـق خـویش را وسـیله
اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .در سوء اسـتفاده از حـق ،یـک حـق پایـه و مبنـا
وجود دارد که در اجراء و اعمال این حق سوء استفاده شده و از حدود مقرر قـانونی تجـاوز شـده

است و بنا بر آنچه که دراصل  68نیز مقرر شده «تمایل به این اندیشه وجود دارد کـه انگیـزه پلیـد

صاحب حق مانع اجرای آن است» .برای مطالعه بیشتر ،نک :کاتوزیـان ،حقـوق مـدنی ،الـزامهـای

خارج از قرارداد :ضما قهری ،جلد اول ،مسؤولیت مدنی ،صص  569و بعد.

 Fraud Exception .23با است نای تقلب به عنوان است نایی بر اصل استقالل شناخته میشود ولـی
برخی نویسندگان به جای این اصطالح از عبارت  Fraud Ruleیا قاعده تقلب استفاده

میکنند.

 .24تقلب در اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی دارای مبانی و بنمایههای تقریباً مشترک و
یکسانی هستند البته باید توجه داشت که در اعتبارات اسنادی ما با اسـنادی کـه دارای ارزش ذاتـی
هستند مواجهیم و چنین چیزی در ضمانتنامه بانکی وجود ندارد .برای مطالعه ،نک :امیرپور« ،مطالبه
متقلبانه وجه ضمانتنامه بانکی در حقوق تجارت بینالملل» ،صص  585تا .589
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بیرونی تطبیق بدهیم .به همین خاطر است که گفته شده؛ در قلمرو حقوق اعتبـارات

اسنادی هیچ موضوعی به اندازه "تقلب در اعتبار اسنادی" مناقشه بر انگیز و معرکـه

آراء و اندیشهها نبوده است .و تقلب نقطه برخورد دو مصلحت متعـارد اسـت؛ از
یکسو لزوم حفظ اصل استقالل (ارزش کارآمدی) و از سوی دیگر لزوم جلـوگیری
از تقلب (ارزش

عدالت)25

به همین خاطر هم در مفهوم ،هم در معیارهـا و هـم در ارزش و اثـر تقلـب در
اعتبارات اسنادی ،مناقشههای فراوانی وجود دارد 26.در این مسیر شاید بهتر باشد که
در ابتدا موضع مقررات مختلفی که در این خصوص وجود دارد را بررسی کنیم:
 -7مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP

این مقررات همانگونه که از نام و عنوان آن نیز پیداست ،عرفها و رویههای حاکم
در بین تجار و بانکداران را بیان میکند و لذا نمیتواند در بردارنده مقررات مـاهوی
حاکم بر این عرصه باشد .تقلب ،مفهوم و آثار آن ،از جنس مقررات ماهیتی است که
قوانین الزامآور در مجموعه حقوقهای ملی در این مـورد تعیـین تکلیـف میکننـد.
احتراز  ucpاز وارد شدن در بحثهای ماهیتی در عین اینکـه بـا مـانعی ارگانیـک و
ساختاری مواجه بوده و هست ،از یک هوشمندی تدوین کنندگان این مجموعه نیـز
حکایت دارد چـرا کـه وارد شـدن  ucpدر مباحـث ذاتـاً مناقشـه برانگیـزی کـه در
حقوقهای ملی بنا به سنت و قواعد حقوقی حاکم ،مقرراتی کما بیش مشخصـی در
مورد آن وجود دارد ،از قابلیت پذیرش این مقررات میکاسـت چـرا کـه تعصـب و
تقید به سنتهای حقوقی که در تمام سیستمهای حقوقی حاکم است ،مانع پـذیرش
مقرراتی منافی با سنتهای حقوق ملی

میگردد27.

 .25بناء نیاسری ،پیشین ،ص .759
 .26لرد دیپالک منطق است نای تقلب را اعمال این قاعده میداند کـه تقلـب همـه چیـز را فاسـد
(خراب) میکند و دادگاهها اجازه نخواهند داد که افراد بدکار و شـرور از ایـن فراینـد بـرای انجـام
تقلب استفاده کنند.
Bridle and Cox, op. cit., p. 724; and Cranston, op. cit., p. 387.

 .27در عین حال باید توجه داشت که در نهایت مقررات  UCPبنا به توافق و بـر اسـاس مفهـوم
«شرط قراردادی» اعتبار خواهند داشت و طبیعی و بدیهی اسـت کـه چنـین مقرراتـی نمیتوانـد بـا

تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی ...
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بنابراین گرچه مقررات  ucpبه اصل استقالل تصریح میکند ولی اسـت نای آن را
بیان نمیکند و این مس له نباید این توهم را ایجاد کند که اصل استقالل ،بی اسـت ناء
است28.

 -2کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد اعتبارات اسنادی ضمانتی و
اعتبارنامههای تضمینی مصوب 7995

این کنوانسـیون توسـط کمیسـیون حقـوق تجـارت بینالملـل سـازمان ملـل متحـد

(آنسیترال) 29تهیه و با پذیرش آن توسط  9کشور (کـه شـرط الزماالجـرا شـدن آن
بود) ،در سال  5888به مرحله اجرا درآمده اسـت .منتهـی ایـن کنوانسـیون چنـدان

قواعد آمره قانون حاکم در تعارد باشد با عطف توجه به این نکته که در هر حال هـر قـرارداد یـا
رابطه حقوقی بینالمللی الزاماً باید تابع یک نظام حقـوقی یـا قـانون ملـی باشـد گرچـه در برخـی
داوریها نیز چنین نظر داده شده که طرفین قرارداد میتوانند اصول کلی حقوقی یـا حقـوق عرفـی
بازرگانی را که متعلق به هیچ نظام حقوقی ملی نیست را به عنوان قانون حاکم بـر قـرارداد انتخـاب

کنند .برای مطالعه بیشتر ،نک :شیروی ،پیشین ،صص  567و بعد.

 .28صرفنظر از اینکه قاعده «ما من عام اال و قد خُصّ» ،اقتضای آن دارد کـه هـر اصـلی دارای
است نایی بوده و هر عامی با قواعد جزئی و خاصتر تخصیص بخورد ،اصول کلی حقوق نیز اقتضاء
میکند که قواعدی که برای تنظیم روابط اجتماعی مردم وضع میشود برای حالتهـای خـاص بـه
حالت تعلیق درآمده یا مقررات دیگری را افاده کند .در مورد مفهـوم عـام و خـاص و تخصـیص و

معنای قاعده یاد شده ،نک :محمدی ،شرح اصول فقه (اصول مظفر) ،صص  511و بعد .ضمناً بایـد
توجه داشت که در مورد ضمانتنامههای بانکی نیز چنین وضعی حاکم است در حـالی کـه مقـررات
متحدالشکل ضـمانتنامههای عندالمطالبـه ( )Uniform Rules for Demand Guarantee- URDGبـه
عنوان اصلیترین و مهمترین مقررات حاکم در این زمینه ،به صراحت اصل استقالل ضمانتنامهها را
میپذیرد ولی امروزه کمتر کسی در وجود است نایی بر این اصل تحت عنوان است نای تقلـب تردیـد
میکند.
 .29آنسیترال ( )United Nations Commission on International Trade Law- UNCITRALدر

 59دسامبر  5177توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحـد جهـت بهبـود و توسـعه سـاختارهای
حقوقی تجارت بینالملل ت سیس شد .مهمترین م موریت آنسیترال یکسانسازی و نوسازی حقـوق
تجارت بینالملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری اسـت .بـرای اطالعـات بیشـتر،

نک :شیروی ،پیشین ،صص  79و بعد.
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مورد اقبال کشورها واقع نشد و کشورهای اندکی به این کنوانسیون ملحق

شدهاند30.

کنوانسیون یاد شده همانگونه که از نام آن نیز پیداست نـاظر بـه ضـمانتنامههای
مستقل و اعتبارات اسنادی ضمانتی 31است .برای هر دو دسته ایـن اسـناد از عنـوان

"تعهد پرداخت" استفاده میکند .مزیت مهم این کنوانسیون نسـبت بـه سـایر اسـناد

بینالمللی ،بیان مقررات راجع بـه تقلـب و دامنـه شـمول آن اسـت .مـاده  51ایـن
کنوانسیون به عنوان است ناء بر تعهد پرداخت ،موارد زیر را بیان میکند:
 -4درصورتی که روشن و آشکار باشد که:
الف :تند تقدیمی واقعی نبوده و مصدوش اتت.
 :براتاس مبانی مقرر در (تند) مطالبه یا تند ملح به آن،
ات حقاق پرداخت وجود ندارد یا
پ :به حکم نوع و منظور ضمان ،مطالبه مبنای قابرل تصروری
ندارد .در آن صورت ضامنی که با حسن نیت عمل میکنرد ،در
مقابل ذینفع ح خودداری از پرداخت را دارد.
 -6در مورد بند پ از بصش  4این مراده ،مروارد زیرر  1مصرادی
حاالتی اتت که در آنها مطالبه مبنای قابل تصوری ندارد:
الف :شکی وجود ندارد که حادثه یا خطری کره ضرمان بررای
تضمین آن بوده اتت ،واقع نشده اتت.
 .30مسعودی ،ضمانتنامههای بانکی در حقوق ایرا و تجارت بینالملـل ،ص  .59تـا کنـون نـه
کشور شامل بالروس ،اکوادور ،گابن ،السالوادور ،کویت ،لیبریا ،پاناما ،تونس و ایاالت متحده امریکا
به این کنوانسیون ملحق شدهاند.

 .31اعتبارات اسنادی ضمانتی گرچه نوعی از انواع اعتبارات اسـنادی تلقـی میشـوند و مـاده 5

مقررات  UCPنیز به شمول مقررات نسبت به این دسته از اعتبارات ت کید و تصـریح میکنـد ولـی
واقعیت این است که این دسته از اعتبارات از نظـر ماهیـت و کـارکرد بیشـتر شـبیه ضـمانتنامههای
بانکی هستند و به همین خاطر هم هست که در این کنوانسیون در کنار ضـمانتنامههای عندالمطالبـه
بانکی آمدهاند و هر دو زیر مجموعه یک کنوانسیون شدهاند البته اتاق بازرگانی بینالمللـی هـم بـه
واسطه اختالفات مهمی که این اسناد با اعتبار اسنادی داشته و شـمول بخـش عمـدهای از مقـررات
مندرج در  UCPرا نسبت به اسناد ممتنع یا مشکل میگرداند ،مقررات خاصـی بـرای ایـن دسـته از
اعتبارات وضع نمـوده کـه تحـت عنـوان ) International Standby Practice (ISPدر سـال 5119

منتشر شده است .برای مطالعه بیشتر ،نک :مسعودی ،پیشین ،صص  579و بعد.
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 :تعهد پایه اصیل ،به وتیله دادگاه یرا دیروان داوری باطرل
اعالم شده اتت مگر آنکه ضمان مقرر نماید که اتفاق اح مالی
مزبور نیز داخل در خطری که توتط ضمان پوشش داده اتت،
قرار میگیرد.
پ :شکی وجود ندارد که تعهد پایه به نحوی که ذینفع راضری
باشد ،اجرا گردیده اتت.
ت :واضح اتت که توء رف ار ارادی ذینفع مانع اجرای تعهرد
پایه گردیده اتت.
ث :در مورد مطالبه ضرمان نامه م قابرل ،ذینفرع ضرمان نامه
م قابل ،به عنوان ضامن  /صادر کننده ضمانی کره ضرمان نامه
م قابل به وی مربوط میشود ،با توء نیرت اقردام بره مطالبره
نموده اتت.
 -9در شرایط مقررر در بنردهای الرف و

و پ بنرد  ،4اصریل /

م قاضی مس ح انجام اقدامات قضایی موقت میباشد.

تفاوت روشن بین این اسناد با اعتبارات اسنادی در هنگام مطالبه وجه ،آن اسـت
که برای مطالبه وجـه اعتبـار اسـنادی،ذینفع بایـد اسـنادی ارائـه دهـد کـه ضـمن
برخورداری از ارزش ذاتی 32حاکی از اجرای تعهـدات ذینفـع در مقابـل متقاضـی
 .32همانند بارنامه که در عین حال که اصلیترین سندی است که باید برای مطالبـه وجـه اعتبـار
اسنادی توسط ذینفع ارائه شود ،سندی معتبر و قابل ظهرنویسی تلقی میشود که عـالوه بـر اینکـه
حاکی از انعقاد قرارداد حمل و تحویل کاال به متصـدی حمـل اسـت ،حـاکی از مالکیـت کـاال نیـز

هست .بند ش ماده  5قانون امور گمرکی مصوب  5518در تعریف صاحب کاالی تجـاری اشـعار
میدارد که :صاحب کاالی تجاری شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر
شده و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنـده
از طرف مقام صالحیتدار گواهی شده باشد .ضمناً باید توجه داشت که در اعتبار اسنادی بارنامه بـه
نام بانک صادر میشود و بانک بارنامه را به نام متقاضی اعتبار ظهرنویسی خواهد کرد .هرچنـد کـه
بارنامه دلیل بر مالکیت کاال تلقی میشود ولی در مورد بانک گفته میشود که بانک دارای حق وثیقه
نسبت به کاالی موضوع اعتبار اسنادی است .چگونگی برقرار شدن این حـق و همچنـین توصـیف
این حق بر اساس حقوق ظاهری و واقعی که از اسناد یادشده ناشی میشـود ،بحـثهـای حقـوقی
دقیق و ظریفی را مطرح میسازد .برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به مقالـه «حـق بانـک بـر کـاالی

22



مجلة حقوق بانکی  /شمارههای  8و ( 9پاییز  -4991تابستان )4991

اعتبار بوده و اجماالً این مطلب را میرسانند که کاالهای موضوع اعتبـار کـه توسـط
متقاضی اعتبار خریداری شده ،به متصدی حمل تحویل گردیده و در جریـان حمـل
میباشد ولی در ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی ضمانتی ،اسنادی که ارائه میشود،
ارزش ذاتی نداشته و حاکی از قصور و تخلف مضـمون عنـه یـا ضـمانت خـواه از
اجرای تعهد قراردادی وی میباشد و ممکن اسـت صـرفاً حـاوی اعـالم تخلـف از
سوی ذینفع باشد ،بدون اینکه سند دیگری دال بر ت یید آن ارائه شده

باشد33.

 -5کد متحدالشکل تحارت ایـاالت متحـده امریکـا Uniform Commercial
)Code (UCC

34

موضوع اعتبار اسنادی؛ مالکیت یا وثیقه» ،در .www.drmasoudi.com/BankingArticles :ضمناً ماده
 9قانون امور گمرکی نیز مقرر میدارد که کاالی موجـود در گمـرک وثیقـه پرداخـت کلیـه وجـوه
متعلقه به آن کاال و سایر بدهیهای قطعی صاحب کاال بابت وجوهی است که وصول آن به موجب
قانون بر عهده گمرک است .گمرک قبل از دریافت یا ت مین وجوه مذکور ،نمیتواند اجـازه تحویـل
و ترخیص کاال را بدهد.
 .33سیر تحول مقررات بینالمللی حاکم بر ضـمانتنامههای بـانکی حـاکی از آن اسـت کـه ایـن
مقررات از ت کید بر لزوم اثبات وقوع تخلف توسط ذینفع بـرای مطالبـه وجـه ـ کـه در مقـررات
 URCGبیان شده بود ـ به کفایت اعالم وقوع تخلف توسـط وی ـ در مقـررات  URDGـ تغییـر
موضع دادهاند .جهت مطالعه بیشتر ،نک :مسعودی ،پیشین ،صص .59-55

 .34متن یادشده قانون یا مصوبه به معنایی که ما درک میکنیم نیست بلکه صرفاً یک قانون نمونه
است که تصویب آن به قانونگذاران ایالتی در ایالتهای مختلف توصیه میشود .در ایـاالت متحـده
نظام فدرالی حاکم بوده و یک دولت مرکزی و  98ایالت امور داخلـی کشـور را سـامان میدهنـد.

ایالتها دارای قوای سهگانه مستقل شامل دادگاهها ،قوه اجرایی (فرماندار ایالت) و مجـالس ایـالتی
هستند و طبق ماده  9قانون اساسی ایاالت متحده موارد صالحیت کنگـره بـرای قانونگـذاری بیـان
شده و برخی موضـوعات هماننـد جنـ

و صـلح ،روابـط خـارجی ،انتشـار اسـکناس و غیـره در

صالحیت دولت و قانونگذار فدرال و مرکزی بوده و بقیـه امـور در صـالحیت قانونگـذاری ایـالتی
است به همین خاطر در ایاالت متحده قانون تجارت یا قانون مدنی که بر کل کشـور حـاکم باشـد،
وجود ندارد و این موضوعات توسط قانونگـذاران ایـالتی تصـویب میشـود .لکـن از آنجـایی کـه
صال حیت قانونگذاران ایالتی برای تصویب قانون منتهی به تشتت و عـدم وحـدت رویـه در وضـع
مقررات میشود ،برخی نهادهای حقوقی در سطح ملی شکل گرفتهاند که کار آنها تهیه قوانین مـدل
و نمونه و پیشنهاد آنها به قانونگذاران ایالتی است از جمله این نهادهـا ،مؤسسـه حقـوق آمریکـایی

تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی ...
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کد متحدالشکل تجاری (یا قانون متحدالشکل تجاری) بخش یا باب پنجم خود
را به اعتبارات اسنادی اختصاص داده و هرچند که اعتبارات اسنادی معموالً در
قوانین ملی جایگاهی ندارد ولی ایاالت متحده از این جهت یک اسـت نای مهـم
است .این مقررات انعکاس دهنده رویه قضایی ایاالت متحده امریکا مـیباشـد.

برخی نویسندگان ردپای این ایده که؛ "تقلب جریان عادی در قواعد اعتبـارات
اسنادی را متوقف میکنید" را در دعاوی قدیمی نیز یافتهاند که شاید اولین آنها

دعوای  Pillans v. Van Mieropدر  5979است .اما در قـرن بیسـتم ،دعـوای

 ،Higgins v. Strein harderterیک دعـوای امریکـایی در سـال  ،5151جـزء
نمونههای اولیه است .اما بیشک دعـوای سـزتجن نقـش اصـلی را در توسـعه
قاعده تقلب در اعتبارات اسنادی ایفاء

میکند35.

( )American Law Instituteاست که کد متحدالشکل تجارت نیز توسط این نهادها تهیـه و تـدوین
شده است اما به واسطه دقت نظر و توجه عمیقی که در تدوین و اصالح این مقررات اعمال شده و
رویههای قضایی در این مقررات انعکاس یافته ،این مقررات را تا حد یک سند معتبر بینالمللی باال
برده است که در جاهای مختلف مورد استناد واقع میشوند ،این کد متحدالشکل مشتمل بر نه بـاب
(یا بخش) است که باب پنجم آن در مورد اعتبارات اسنادی است .برای مطالعه بیشتر ،نک :شیروی،

پیشین ،ص 91؛ و بناء نیاسری ،پیشین ،صص  565و بعد.
در این دعوا

35. Gao, The Froud Rule in the Law of Letters of Credit, pp. 35–42.
سزتجن ( )Sztejnبه منظور خرید مقداری پشم از یک شرکت هندی به نام Transa

 Trader LTDقراردادی منعقد نمود .به منظور پرداخت وجه سزتجن از بانـک  Schroderخواسـت

که یک اعتبار به نفع فروشنده باز کند ،فروشنده  98عدل از اجناس را بار کشتی بخار زد و اسنادی
که برای دریافت وجه اعتبار اسنادی الزم بود را تهیه و براتی را به حواله کرد  Charter Bankصادر
کرد تا این بانک برات صادره را همراه با اسناد مقرر در اعتبار جهت مطالبه وجه به بانک

Schroder

ارائه نماید .قبل از اینکه پرداخت صورت پذیرد ،سزتجن با ادعای اینکه اعتبار اسـنادی و پرداخـت
بر مبنای آن باطل بوده ،اقامه دعوا کرد؛ همچنین برای منع بانک گشاینده از پرداخت ،دستور موقتی

دایر بر منع پرداخت اعتبار تقاضا کرده و ادعا نمود که ذینفع در حقیقت  98عدل را از مـوی گـاو
و سایر مواد بیارزش و پست پر کرده است و قصد داشته که کاالها را واقعی جلوه داده و خواهـان
را بفریبد و به عالوه استدالل نمود که بانک ارائه دهنده [برات] صرفاً از جانب فروشنده ،وکیـل در
وصول بوده نه یک دارنده با حسن نیت برات که در قبال آن ،عوضی را پرداخت کرده است .دادگاه
با احراز وقوع تقلب ،حکم به نفـع خواهـان صـادر نمـود .قاضـی در اسـتدالل در ایـن خصـوص

28



مجلة حقوق بانکی  /شمارههای  8و ( 9پاییز  -4991تابستان )4991

کد متحدالشکل تجارت در بخـش  9-581بـه شـرح زیـر تقلـب در اعتبـارات
اسنادی را تعریف و بیان کرده است:
الف :چنانچه ارائه اتناد بر حسب ظاهر ،دقیقاً مطراب برا مفراد و
تعلیقات اع بار به نظر رتد ،اما یکی از اتناد مورد ارائه ،مجعول یا
به نحو عمده مزورانه باشد یا ایفای تعهد اع بار در برابر آن ارائره،
ارتکا تقلب عمده از توی ذینفع یرا گشراینده یرا م قاضری را
تسهیل نماید:
 -4اگر مطالبه اجرای تعهد اع بار از توی یکی از اشصاص زیر بره
عمل آمده باشد ،گشاینده ،ارائره اترناد را پذیرف ره و تعهرد
اع بار را ایفاء خواهد کرد:
 شص

معرفی شدهای که با حسن نیت و بدون اطالع از جعرل

یا تقلب عمده ،مالی را داده اتت.
 تأیید کنندهای که تعهد ناشی از تأیید خود را برا حسرن نیرت
ایفاء کرده اتت.
 دارنده با حسن نیت برات صادره روی اع بار مزبور (کره آن را)
پس از قبول توتط گشاینده یا تأیید کننرده تحصریل کررده
باشد.
 ان قال گیرنده تعهد پرداخت وعرده دار عهرده گشراینده یرا
شص

معرفی شده که آن طلب را پس از آنکه تعهد وعده دار

میگوید :در اصل استقالل این امر پذیرفته شده که اعتبـار اسـنادی ،مسـتقل از قـرارداد اولیـه میـان
خریدار و فروشنده است .بانک گشاینده اعتبار توافق میکند تا در برابر اسناد پرداخت را انجام دهد
و نه در برابر ارائه کاالها .این قاعده به منظور حمایت از کارآمدی اعتبارات اسنادی به عنـوان یـک
ابزار تجاری و مالی ضروری است .گرچه در اعمال نظریه استقالل ،پیشفرد این است که اسـنادی
که همراه با دستور پرداخت هستند ،صحیح و مطابق با شـروط الزم در اعتبـار اسـنادی هسـتند ،بـا
وجود این ،من معتقدم که شرایط مختلف ،مستلزم عملکرد فوری و مقتضی است و این صرفاً یـک
مناقشه میان خریدار و فروشنده که درگیر دعوای جبران نقض تعهد قراردادی در خصوص کیفیـت
مالالتجاره هستند ،نیست .اصل استقالل تعهد بانک به موجب اعتبار اسنادی نباید تا آنجـا گسـترده
شود که از فروشنده فریبکار حمایت شود .در این زمینه همچنین ،نـک :چنـاری« ،بررسـی تطبیقـی
جنبههای حقوقی تقلب در اعتبارات اسنادی» ،صص  69و بعد.

تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی ...
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معرفی شده به عهرده گرف ره

شده اتت ،در ازای دادن مال و بدون اطالع از جعل یرا تقلرب
عمده به ان قال گرف ه اتت.
 -6گشاینده اع بار ادعا دارد که یکی از اتناد الزم شمرده شرده
در اع بار ،مجعول یا به نحو عمده مزوراتت یا قبول پرداخرت
وجه در برابر آن ارائه ،ارتکا تقلب عمرده از تروی ذینفرع
نسبت به گشاینده یا م قاضی اع بار را تسهیل خواهرد نمرود،
دادگاه صالح میتواند به نحو موقرت یرا دائرم ،گشراینده را از
قبول و پرداخت وجه در برابر آن ارائره منرع کنرد یرا تردبیر
اح یاطی دیگری را علیه گشاینده یا شص

دیگر صادر نمایرد

تنها مشروط بر اینکه دادگاه احراز نماید:
 -4آن تدبیر اح یاطی به موجب قانون حاکم بر براتی که قبول
شده یا تعهد وعده داری که توتط گشاینده بر عهرده گرف ره
شده ،ممنوع نشده باشد.
 -6ذینفع ،گشاینده یا شص

معرفی شده که ممکن اتت در

اثر آن تدابیر اح یاطی م حمل زیان شوند ،بره انردازه کرافی
منافع آنها مورد حفاظت قرار گرف ه باشد.
 -9کلیه شرایطی که به موجب حقوق این ایالت برای ات حقاق
صدور تدبیر اح یاطی مزبور به نفرع درخواترت کننرده الزم
شمرده شده ،وجود داش ه باشد.
 -1براتاس اطالعاتی که به دادگاه تقدیم شده اتت ،اح مرال
پیروزی م قاضی اع بار در ماهیت دعوای جعل یا تقلب عمرده
زیاد باشد و شصصی که درخواتت ایفای تعهد اع بار را نموده،
در عداد اشصاصی نباشد که مطاب ش  4از بند الف این مراده
به عنوان اشصاص مورد حمایت معرفی شدهاند36.

 .36برای مالحظه و مطالعه متن انگلیسی کد متحدالشکل تجارت ،نک:
www.drmasoudi.com/international rules.aspx

برای مطالعه و مالحظه تغییرات ماده  9در کد متحدالشکل جدید و تفسیرهای ارائهشده در مورد

آن ،نک :بناء نیاسری ،پیشین ،صص 769-799؛ و .Gao, op. cit., pp. 42-47
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انواع تقلب در اعتبارات اسنادی
تقلب در اعتبارات اسنادی به دو دسته تقسیم
 -4تقلب در اسناد

میشود37:

 -6تقلب در معامله پایه
در ارائه اسناد متقلبانه ،اسنادی که برای دریافت وجه اعتبار اسنادی ارائه میشود،
جعلی هستند .منتهی این جعل و تقلب به گونهای نیست که با مالحظه و توجـه بـه
ظاهر اسناد ،بتوان تقلبی بودن آن را دریافت چرا که در این صورت ،بانـک بایـد بـا
استناد به دکترین رعایت دقیق مفاد اسناد ،از قبول اسناد خودداری کـرده و اسـناد را
رد کند 38.اصطالح جعل در آیین دادرسی مدنی تعریـف نشـده اسـت امـا مقـررات
کیفری آن را تعریف کردهاند 39.در حقوق کیفری ،جعل را به جعل مادی و معنـوی
 .37برای مطالعه بیشتر ،نک :بناء نیاسری ،پیشین ،صص 715-791؛ و
Horowitz, Letter of Credit and Demand Guarantees; Defences and Payment, No 2.14
to 2.25.
 .38در ماده  5مقررات  UCP 600ارائه مطابق ،به عنوان ارائهای تعریف شده که بـا مفـاد شـرایط

اعتبار ،مواد معمول این مقررات و استانداردهای بینالمللی عملیات بانکی ( )ISBPمطابقت دارد .در

ماده  ،9پذیرش پرداخت توسط بانک گشاینده را موکول به ارائه اسناد مقرر به بانک تعیین شده یـا
بانک گشاینده دانسته است .ماده  56مقررات یاد شده نیز مقرر نموده که بانکها بایـد اسـناد ارائـه
شده را بررسی و صرفاً بر اساس ظاهر اسناد مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده مطابق بـا شـرایط
اسناد اعتبار به نظر میرسند یا خیر؟ بانکها مطابق بند ب همین ماده حداک ر پن روز بانکی بعد از
ارائه اسناد فرصت دارند که مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده مطابق با شـرایط اعتبـار اسـت یـا

خیر؟ و مطابق بند الف ماده  59هنگامی که بانک گشاینده اسناد ارائهشده را منطبق با شرایط اعتبـار

تشخیص دهد ،باید اسناد را بپذیرد و بر اساس بند الف ماده  57هنگامی که اسناد ارائهشـده مغـایر
با شرایط اعتبار است ،بانکها میتوانند از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کنند و البته مطابق بنـد
ج همین ماده ،در هنگامی که بانک تصمیم به رد اسناد میگیرد ،باید مراتب را طی یک اطالعیـه بـه
ارائهکننده اسناد اطالع دهد.

 .39مطابق ماده  955قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشـته

یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یـا
الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا ت خیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یـا الصـاق
نوشتهای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظـایر اینهـا بـه قصـد
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(مفادی) تقسیم کردهاند .مصادیق بارز جعـل مـادی در مـاده  955قـانون مجـازات
اسالمی بیان شده که بطور خالصه عبارتست از ساختن تمام یا قسمتی از نوشـته یـا
سند .در اینجا ،سند ،ساختگی است یعنی از مقامی کـه منتسـب بـه او شـده ،صـادر

نگردیده است .در مورد جعل مفادی یا معنوی که در بخشی از ماده  956نیز در این
مورد سخن گفته شده ،سند ساختگی نیست و از کسی که به او منتسب شده ،صـادر
گردیده ،منتهی اعالمات خالف واقع در آن بیان شده است و سند یاد شده مبتنی بـر

واقعیت امر نیست و در واقع در این شرایط علیرغم "سالمت ظـاهری سـند"" ،در
مضمون سند یا نوشته ،تغییر حقیقت" رخ داده

است40.

اما در تقلب در معامله پایه ،از نظر قانونی معامله پایـه از اسـاس ایـراد داشـته و
بیاعتبار است .م ل اینکه معامله ،صوری و متقلبانه باشد و قاعدتاً هنگـامی مصـداق
دارد که خریدار و فروشنده برای بردن اموال بانک و تحصیل من غیر وجه از بانـک،
با هم تبانی میکنند و در اینجا در واقع بانک قربانی تقلب است .منتهـی بـه واسـطه
شکل گرایی حاکم بر اعتبارات اسنادی ،در نهایت برای دریافت وجه از بانـک بایـد
اسنادی به بانک ارائه شود و به واسطه وقوع تقلب در معامله ،اساساً اسناد صـحیحی
وجود نداشته و طبعاً باید اسناد جعلی و تقلبی برای دریافـت وجـه بـه بانـک ارائـه
شود ،لذا در نهایت ،برگشت تقلب در معامله پایه نیز به تقلب در اسناد است .منتهی
اثبات وقوع تقلب در معامله پایه دشوارتر است.
معیار تقلب در اعتبارات اسنادی
از جهت لزوم یا عدم لزوم اثبات دخالت و یا آگـاهی ذینفـع در وقـوع تقلـب ،دو
معیار وجود دارد:
 -5معیار شخصی :که بر اساس آن دخالت و یا حداقل آگـاهی ذینفـع بـرای
تقلب .ماده  956قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) نیز در رابطه با اقداماتی که کارکنـان دولتـی یـا
م موران به خدمات عمومی انجام میدهند صراحتاً جعل معنوی (مفـادی) را بیـان کـرده اسـت .در
مورد مفهوم جعل حقوقی و ادعای جعل ،نک :شمس ،آیین دادرسی مدنی ،جلد سوم ،صـص 515

و بعد.
 .40برای مطالعه بیشتر ،نک :میرکمالی و عباسزاده امیرآبادی ،تحلیل جرم جعل مفادی.
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امکان استناد به قاعده تقلب ضرورت دارد .پس اگر دخالـت و یـا آگـاهی
ذینفع در ارائه اسناد متقلبانه اثبات نشود ،نمیتوان به تقلب استناد

کرد41.

 -5معیار نوعی :طرفداران این نظر بر این نکته ت کید دارند که هدف از اسـتناد
به تقلب در اعتبارات اسنادی ،آن است که از سوء استفاده از این سند معتبر
پرداخت جلوگیری شود لذا به نیـت دورنـی و پنهـانی و آگـاهی یـا عـدم
آگاهی ذینفع کاری نداریم .همین که وقوع تقلـب محـرز شـده و معلـوم
گشت که اسنادی جعلی و تقلبی برای فریب دادن بانک و در یافـت وجـه
اعتبار ،ارائه شده است ،استناد به تقلب امکانپذیر خواهد

بود42.

دعاوی قابل طرح در هنگام وقوع تقلب
همانگونه که گفته شد ،تقلب در اعتبارات اسنادی موضوعی ماهیتی است کـه علـی
القاعده مطابق قوانین ملی باید نسبت به آن تعیین تکلیف شـود در ایـن میـان چنـد
مس له قابل طرح است اول اینکه قانون حاکم بر اعتبار اسنادی کدام است؟ (مقصـود
از اعتبار اسنادی در اینجا نیز رابطه بین بانک گشاینده اعبتار و ذینفع اسـت کـه در
 .41آقای اشمیتوف در کتاب حقوق تجارت بینالملل خود ( )Export Tradeبا تفکیـک فـرود
مختلف مربوط به وقوع تقلب ،آشکارا تمایل خود را به این نظریه اعالم داشـته اسـت .ایشـان سـه
فرد زیر را در رابطه با تقلب در اعتبار اسنادی بیان میکند:
الف -در هنگامی که فقط ادعای تقلب شده ولی دالیلی برای اثبات آن ارائه نشده است.
ب -هنگامی که دالیل روشنی دال بر وقوع تقلب ارائه شده ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان
دهد ذینفع از این تقلب آگاه بوده است.
ج -هنگامی که تقلب با ارائه دالیل واضح و روشن اثبات شده و معلوم شده کـه ذینفـع نیـز از
تقلب آگاه بوده است.
ایشان فقط فرد سوم را واجد اثر دانسته و معتقدند که بانک در ایـن شـرایط بایـد از پرداخـت
وجه خودداری کند .البته باید توجه داشت که دادن چنین اختیاری به بانک از نظر حقوقی نمیتواند
صحیح تلقی شده و ت یید شود .بانک ،داور رابطه طرفین اعتبار اسنادی نیست و اساساً صـالحیت و
تخصص ارزیابی ادله ارائه شده را نیز ندارد و لذا علیالقاعده بانک نمیتواند تعهد پرداخت خود را
به استناد تقلب نکول کند .برای مطالعه بیشتر ،نک:

Schmitthoff’s Export Trade, The Law and Practice of International Trade, pp. 115-134.

 .42برای مطالعه بیشتر در این زمینه ،نک :بناء نیاسری ،پیشین ،صص  799و بعد.
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گشایش اعتبار متجلی و متبلور شده است) .دوم کدام دادگاه برای رسیدگی به دعـوا
صالحیت دارد و نهایت اینکه چه دعوا یا دعاویی میتوان طرح کرد؟
بحث از قانون حاکم بر اعتبار اسنادی بـه واسـطه چالشهـا و اخـتالف نظـرات
فراوانی که پیرامون آن وجود دارد را به مجال دیگری وامی گذاریم 43بـدیهی اسـت
که در مواردی که قانون حاکم بر اعتبار اسنادی در مـتن اعتبـار ،مـورد توافـق قـرار
گرفته باشد از این جهت چالش و اختالفی وجود نخواهد داشت.
در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی ،با فرد صالحیت دادگاههـای ایرانـی بـه
واسطه اقامت یکی از خواندگان دعوا در حوزه صـالحیتی دادگـاه و مطـابق قواعـد
صالحیت نسبی ،ظاهراً اشکالی وجود ندارد ولی اگر دعوا فقـط از طـرف متقاضـی
اعتبار به طرفیت ذینفع طرح و اقامه شود ،به واسطه عدم حضور دینفـع در حـوزه
صالحیتی دادگاههای ایران ،طبعاً این دعوا را نمیتوان در ایران طـرح و اقامـه کـرد
منتهی در این مورد هم دو نکته قابل طرح است:
 -5ممکن است در متن اعتبار ،دادگاههای ایران به عنوان دادگاه صـالح تعیـین
شده باشند.

 -5از آنجایی که معموالً تقلب ،با ارائه اسناد مجعول به بانک گشاینده صورت

 .43تعیین قانون حاکم بر اعتبارات اسنادی طبق قـانون ایـران ،قاعـدتاً منـوط بـه تعیـین ماهیـت

حقوقی اعتبار اسنادی و تصمیمگیری در مورد آن است .مطابق یک قاعـده کلـی کـه در مـاده 179

قانون مدنی نیز آمده است ،تعهدات ناشی از اعمال حقوقی تـابع محـل انعقـاد آنهاسـت و در ایـن
فرد اگر اعتبار اسنادی را عقد بدانیم قاعدتاً محل انعقاد عقد ،جایی اسـت کـه قبـول ذینفـع بـه
ایجاب بانک گشاینده ملحق شده است (کشور محل اقامت ذینفع) و اگر آن را ایقاع بدانیم ،محـل
انعقاد و وقوع آن ،کشور محل اقامت بانک گشاینده خواهد بـود .در ایـن زمینـه گرچـه بسـیاری از

نویسندگان حقوقی معتقدند که اعتبار اسنادی یک عقد بینام و تابع ماده  58قانون مدنی است ولی
برخی نویسندگان هم معتقدند که اعتبار اسنادی ایقاع است .برای مالحظه ایـن نظـرات ،نـک :بنـاء

نیاسری ،پیشین ،صص  615تا 965؛ و کاشانیزاده« ،مقایسه حقوق و تعهدات طـرفهـای اعتبـار
اسنادی در قانون تجارت متحدالشکل ایاالت متحده امریکا با مقررات متحدالشکل اتاق بازرگـانی»،

ص 98؛ که البته این نظریه هم خالی از قوت نیست .برای مطالعه در مورد قانون حـاکم بـر اعتبـار
اسنادی نیز ،نک :مصلحی« ،تعیین قانون حاکم بر اعتبارات اسنادی».
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میگیرد و این بانک نیز در ایران اقامت دارد ،میتوان جهت اثبـات مراتـب
یاد شده ،بانک را نیز خوانده دعوا قرار داد ،بی آنکه خواسته مشخصـی در
مقابل وی قابل طرح باشد.

 -5در هنگامی که هنوز وجه اعتبار توسط بانک پرداخـت نشـده و ممنوعیـت
پرداخت وجه اعتبار مورد درخواست است ،طبعاً بانـک گشـاینده هـم بـه
عنوان متعهد پرداخت ،باید طرف دعوا قرار گیرد.
الف -دعوای حقوقی

از لحاظ زمانی و چگونگی ایفای تعهدات ناشـی از اعتبـار اسـنادی و دعـاویی کـه
میتوان طرح کرد ،دو دوره زمانی را باید از هم تمیز داد:
 -7قبل از پرداخت وجه اعتبار توسط بانک گشاینده

در این دوران باید اقداماتی جهت ممنوعیت پرداخت وجه اعتبار انجام شود .از نظر
آیینی ،مسیر چنین درخواستی ،درخواست دستور موقت دایـر بـه منـع بانـک وجـه
اعتبار تا تعیین تکلیف نهایی میباشد.

ماده  558قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این مورد میگوید" :در اموری کـه

تعیین تکلیف آن فوریت دارد ،دادگاه به درخواست ذینفع برابر مـواد زیـر دسـتور

موقت صادر مینماید" .ضمن اینکه طبق ماده  559همان قـانون ،تشـخیص فـوری
بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که صالحیت رسیدگی بـه درخواسـت را

دارد ،دادگاه وفق ماده  551مکلف است که برای جبران خسـارت احتمـالی کـه از
دستور موقت حاصل میشود ،از خواهان ت مین مناسبی اخذ نماید.
فوری بودن موضوع درخواست به واسطه اینکه هر آن ممکن است وجـه اعتبـار
توسط بانک پرداخت شده و متقاضی اعتبار را در یک وضعیت دشواری قـرار دهـد
که استیفای حقوق وی را متعذر یا بسیار مشکل گرداند ،محرز و مسـلم اسـت ولـی
مس له مهم دیگری که وجود دارد ،حساسـیت و اهمیـت چگـونگی صـدور دسـتور
موقت در مورد ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی است 44.بر اساس نظری که
 .44برای مطالعه این مس له در ضمانتنامههای بانکی ،نک :مسعودی ،پیشین ،صص  585و بعد.

تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی ...



71

در رویههای قضایی و داوری بینالمللی نیز مـورد پـذیرش قـرار گرفتـه ،در مـورد
اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بـانکی ،علـی القاعـده نبایـد درخواسـت صـدور
دستور موقت اجابت شود مگر آنکه نشانههای قوی دال بر وقوع تقلب (یـا احتمـال
وقوع تقلب) به دادگاه ارائه شود .در این شرایط ،مطابق قواعد حـاکم بـر تقلـب در
اعتبارات اسنادی ،دادگاه قاعدتاً باید درخواست متقاضی را اجابت کند .منتهی برخی
دادگاهها به ت سی از رویههای یاد شده حتی در این شرایط نیـز اجابـت درخواسـت
صدور دستور موقت را موکول به تودیع خسارت احتمالی سنگین و گاهی برابـر بـا
مبل اعتبار میکنند .چنین رویهای در هنگـامی کـه ادعـای تقلـب وجـود نداشـته و
نشانههایی دال بر وقوع آن نیز وجود نداشته و به دادگاه ارائه نشده ،برای جلوگیری
از توسعه موارد عدم پرداخت وجه اعتبار صحیح است ،ولـی در هنگامیکـه ادعـای
تقلب شده و نشانههایی واضح دال بر وقوع تقلب به دادگاه نشـان داده شـده ،قابـل
توجیه نبوده و باعث تسهیل وقوع تقلـب و تکمیـل فراینـد آن و در نهایـت تضـرر
فراوان متقاضی میگردد.
اما از جنبه ماهیتی چه دعوایی باید طرح شود؟
اگر وقوع تقلب در معامله پایه به اثبات رسیده و معلوم شود کـه خـود اعتبـار و
تمامی مراحل آن وسیله و ابزاری بـرای تسـهیل و تکمیـل فراینـد تقلـب در اعتبـار
اسنادی بوده است ،در این خصوص میتوان دعوای ابطال اعتبار اسـنادی را مطـرح
کرد چرا که اعتبار اسنادی بر یک عمل حقوقی باطل و بی اعتبار بنا شده و لذا خود
آن هم نمیتواند معتبر تلقی شود.
اما در مواردی که وقوع تبانی بین متقاضی اعتبار و ذینفع به اثبات نرسیده و در
نتیجه دلیلی بر بطالن و بی اعتباری معامله پایه نتوان یافت ،بـدیهی اسـت کـه بایـد
اعتبار اسنادی را صحیح دانسته و از آنجایی که در هنگام گشایش اعتبار و انعقاد آن
(به عنوان یک عمل حقوقی) شرایط اساسی صحت اعمال حقوقی وجود داشته ،لـذا
دعوای ابطال اعتبار اسنادی نمیتواند دعوای صحیحی باشد چرا که اعتبـار اسـنادی
به معنای رابطه حقوقی بین بانک و ذینفع ،با ایراد حقوقی مواجـه نبـوده و اجـرای
مفاد این اعتبار به تقلب آمیخته شده است و بدیهی است که نمـیتـوان یـک عمـل
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حقوقی را به دلیل اجرای تقلب آمیز آن بی اعتبار دانست .در این فرد ،از آنجـایی
که اسناد ارائه شده ،تقلبی و جعلی هستند و از طرف دیگر بانک نیز در مقابـل ایـن
اسناد (که تقلبی و جعلی بودن آنها در آن هنگام معلوم نبوده) تعهد پرداخت وجه را
نموده است 45لذا باید از دادگاه درخواست کرد که بطالن و بی اعتباری اسـناد ارائـه
شده را (به دلیل جعلی بودن آنها) اعالم نموده و تعهد بانک که در مقابل ارائـه ایـن
اسناد ،اعالم شده است را نیز بی اعتبار اعالم کند و در نتیجه بانـک از تعهـداتی کـه
تحت اعتبار داشته ،رها

شود46.

 -2بعد از پرداخت وجه توسط بانک گشاینده

در این شرایط دستور موقت کارساز نبوده و متقاضی باید با اثبـات وقـوع تقلـب در
مطالبه وجه اعتبـار ،اسـترداد وجـوهی کـه توسـط بانـک پرداخـت شـده اسـت را
درخواست کند.
معموالً گفته میشود که متقاضی اعتبار ،قربانی تقلب بوده و با اسـتفاده و اسـتناد
به وقوع تقلب میتواند از حقوق خود حراست و حفاظت نماید ولی نوع دیگری از
تقلب در اعتبار اسنادی نیز حاصل تبانی بین متقاضی و ذینفع اعتبار است و با ایـن
هدف انجام میشود که یا ارز به طریق غیر قانونی از کشـور خـارج شـود بـا اینکـه
وجوه بانک برده شود .طبیعی است که در چنین شرایطی بانک ،نیز به عنوان قربـانی
بالقوه یا بالفعل تقلب در اعتبار اسنادی ،بتواند با استناد و تمسک به فراینـدهای یـاد
 .45به تعبیر مقررات  ،UCPاسناد را پذیرش پرداخت کرده است.
 .46در تعهدات متقابل ،در واقع هر تعهد ،علت تعهد مقابل بوده و در صورتی که یک تعهـد بـه
هر دلیل از بین برود ،تعهد متقابل آن نیز فلسفه وجـودی خـود را از دسـت داده و از بـین خواهـد
رفت .در این زمینه گفته شده است که مقتضای هر معاوضه ،مبادله و جابهجـایی اسـت .سرنوشـت
عقد نباید به جایی برسد که هر دو عود در کیسه یکی از دو طرف قرار گیـرد .عـدالت معاوضـی
لزوم همبستگی دو عود را میرساند و این همبستگی محدود به زمان تراضی نیست چـرا کـه دو
طرف به اجرای تعهدهای خویش میاندیشند و انعقاد پیمان را مقدمه مقصود نهـایی میبیننـد .حـق
حبس و ضمان معاوضی از نتای این بحث بوده و ت مینکننده عدالت معاوضـی بـوده و طـرفین را
مطمئن میسازد که بدانچه برای آن قرارداد بستهاند ،خواهند رسید .برای مطالعه درباره مفهوم و آثار

این اصل ،نک :کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها ،جلد چهارم ،صص  95و بعد.
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شده از حقوق خود حراست نماید .حتی درخواست بانـک گشـاینده بـرای صـدور
دستور موقت دایر به منع خودش از پرداخت وجه اعتبار نیز موجه و قانونی بـوده و
با رعایت شرایط یاد شده قابل اجابت میباشد.
ب -دعوای کیفری

در هنگامی که ذینفع اعتبار مرتکب تقلب میشود ،در واقع میخواهد با ارائه اسناد
تقلبی مال دیگری (متقاضی) را ببرد بنابراین به حسب مـورد ،ایـن اقـدام مـیتوانـد
مشمول عنوان کالهبرداری یا شروع به کالهبرداری (توسل بـه وسـایل متقلبانـه /و/
برای /بردن مال غیر) باشد .بحث در این خصوص و تعیین قـانون حـاکم و مرجـع
صالح (از لحاظ محل وقوع جرم) مجالی دیگر میطلبد.
آیا تقلب در اعتبارات اسنادی ،استثنایی هم دارد؟
به طور سـنتی اسـتقالل در اعتبـارات اسـنادی و ضـمانتنامههای بـانکی بـا وصـف
تجریدی اسناد تجاری مقایسه میشود .در مورد وصف تجریـدی در اسـناد تجـاری
بسیار گفته شده است 47آنچه جان مایه بحث را تشکیل میدهد این است که وصف
تجریـدی کـه متضــمن جــدایی ســند تجــاری و روابــط حــاکم بــر آن از روابــط و
قراردادهای مبنایی است ،برای حمایت از "دارنده با حسن نیت" ایجاد شده اسـت.

دارندهای که بدون اطالع و آگاهی از روابط حقوقی سابق بر سند تجاری ،سند را به
عنوان یک ارزش مالی در یک مبادله و معامله صحیح ،دریافت کرده است .مهمترین
اثر وصف تجریدی نیز "اصل عـدم توجـه ایـرادات" یـا "غیـر قابـل اسـتناد بـودن

ایرادات" ناشی از معامله پایه در مقابل دارنده با حسن نیت اسـت .هـدف و فلسـفه
وضع این قاعده نیز آن است که چون قرار است اسناد تجاری بـه معنـای

خـاص48

جانشین مطمئن و مناسبی برای پول نقد در معامالت باشند ،49برای سهولت معاملـه
 .47برای مطالعه در این زمینه ،از جمله نک :جنیـدی و شـریعتی نسـبت« ،وصـف تجریـدی در

حقوق ایران با ت کید بر رویه قضایی» ،صص  5تا .57
 .48شامل برات ،سفته و چک.

 .49اسکینی ،حقوق تجارت (برات ،سفته ،قبض انبار ،اسناد در وجه حامل و چک) ،صـص  7و

78



مجلة حقوق بانکی  /شمارههای  8و ( 9پاییز  -4991تابستان )4991

و تسهیل گردش این اسناد ،سعی میشود که بین این اسناد با اسکناس همانندسازی
شود لذا همانگونه که در مقابل ارائه اسکناس به عنوان سند در وجه حامل نمیتوان
به ایرادات استناد کرد ،50این ویژگی در مورد اسناد تجاری هـم بایـد وجـود داشـته
باشد ،پس آنچه که در وصف تجریدی اسناد تجاری بیـان شـده ،بـرای حمایـت از
دارنده ثالث با حسن نیت سند تجاری است.
در مورد اعتبار اسنادی ،عدهای بیشتر بـا ت سـی بـه مقـررات کـد متحدالشـکل
تجارت ایاالت متحده امریکا ،است ناء تقلب را در مقابل دارنده با حسن نیـت یعنـی
دارندهای که اعتبار اسنادی در یک فرایند صحیح و در ازای پرداخت وجـه و بـدون
اطالع از وقوع تقلب در آن ،به وی منتقل شده است ،قابل استناد

نمیدانند51.

البته در مورد شخصی که عواید به وی منتقل شده است عمومـاً چنـین اسـتدالل
میشود که وقتی عواید اعتبار منتقل میشود ،انتقال گیرنده نمیتواند حقی بیشـتر از
انتقال دهنده کسب کند لذا همان حق بـا تمـامی عـوارد و محـدودیتها بـه وی
منتقل میشود .در نتیجه اگر متقاضی اعتبار بتواند در مقابل ذینفع به است نای تقلـب
استناد کند ،همین حق را در مقابل منتقل الیهی خواهد داشت که عواید اعتبار به وی
منتقل شده

است52.

در یک دعوای مهم در این خصوص ،قاضی استدالل کرد که(" :به واسطه وقوع

تقلب) ذینفع هیچ حقی تحت اعتبار نداشته است و همان (هیچ حق) را بـه منتقـل
الیه انتقال داده است .من فکر نمیکنم که انتقال گیرنده بتواند حقی را بیشتر از آنچه
که ذینفع در هنگام انتقال (عواید) داشته است را مالک شود در این زمینه بـه ویـژه
در مورد بانکها گفته میشود که این تصمیم در مورد آنها غیر منصفانه نخواهد بـود
.9

 .50مطابق ماده  5قانون پولی و بانکی کشور مصوب  ،5595فقط اسکناس و پولهای فلزی کـه

طبق قانون انتشار مییابند ،جریان قانونی و قوه ابراء دارند.

 .51برای مطالعه در این خصوص ،نک :بناء نیاسری ،پیشین ،صص  956تا 958؛ و
Gao, op. cit., pp. 133-167.

در این زمینه گفته شده که نتیجه سوء نیت و بدعهـدی فروشـنده (ذینفـع) بهتـر اسـت گریبـان
خریداری (متقاضی اعتبار) را بگیرد که خودش فروشنده را انتخاب کرده است و نه ثالث بیگناه.
52. Gao, op. cit., p. 149.
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چرا که بانکها بخوبی به مقررات و ضوابط حاکم بر اعتبار اسـنادی آگـاه هسـتند و
هرکس که از اعتبار اسنادی استفاده میکند نیز باید همان قواعد را رعایت کنـد و در
نتیجه انتقال گیرندگان عواید اعتبار اسنادی برای اینکـه در نتیجـه اقـدامات متقلبانـه
ذینفع دچار ضرر و زیان نشوند باید:
 -5بیشتر بر شرایط و ضوابط مورد توافق در هنگام انتقال عواید تکیـه کننـد و
م الً شرط حق رجوع به ذینفع را در انتقال عواید برای خود حفظ و درج
کنند.

 -5باتوجه به شرایط اعتبار اسـنادی از سـایر ضـوابط و عنـاوین بـرای تحـت
حمایت قرار گرفتن م الً به عنوان شخص تعیین شده 53استفاده کننـد و اال
به عنوان ثالث با حسن نیت تحت حمایت نخواهند

بود54.

بنابر آنچه گفته شد در مورد حمایت از ثالث با حسن نیت در اعتبار اسنادی باید
گفت:
الف -حداقل در برخی موارد همانند انتقال گیرنده منافع یا بانک تنزیـل کننـده،
این مس له مورد اتفاق است که این اشخاص مشمول حمایت نخواهند بود چـرا کـه
طلب ذینفع به آنها منتقل شده و آن طلب با هر عارضهای که داشته ،بـه وی انتقـال
یافته و در نتیجه هر ایرادی که در مقابل ذینفع قابل طـرح بـوده ،در مقابـل انتقـال
گیرندهای که جانشین وی شده نیز قابل طرح است .تقلب در اعتبارات اسنادی دفاع
مناسب و خوبی است که بااستناد به آن متقاضی اعتبار میتواند با اسـتفاده از فراینـد
قضایی ،جریان عادی اعتبار را متوقف کرده و جلو پرداخت وجه را

بگیرد55.

53. Nominated person

بند  55بخش  9-585کد متحدالشکل تجاری ایـاالت متحـده امریکـا ،شـخص تعیـینشـده را
اینگونه تعریف میکند :شخصی که از طرف گشاینده اعتبار تعیین یا مجاز شـده کـه تحـت اعتبـار
اسنادی پرداخت کند ،قبولی بنویسد ،معامله کند یا بـه هـر شـکل دیگـر وجـوهی را تحـت اعتبـار
پرداخت کرده و یا تحت توافقنامه خاص یا عرفها و رویههای موجود ،پوشش اعتبـارات اسـنادی
را انجام دهد.
54. Gao, op. cit., pp. 150 and 151.

 .55درباره مفهوم و آثار انتقال طلب در حقوق ایران ،نک :کاتوزیـان ،حقوق مدنی ،نظریه عمومی
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ب -منطق حاکم بر اسناد تجاری دایر به لزوم حمایت از دارنده با حسن نیت در
اعتبارات اسنادی قابل استناد و استفاده نیست زیرا همانگونه کـه گفتـه شـد؛ اسـناد
تجاری جایگزین و جانشین پول نقد در معامالت هستند و برای اینکه بتواننـد ایـن
موقعیت را به خوبی و به درستی اجرا کرده و ت مین کنند ،باید اوصاف پول را داشته
باشند و اصل عدم توجه ایرادات نیز به همین دلیل بر اسناد تجاری حاکم شده است
ولی در اعتبارات اسنادی ما با چنین وضعیتی مواجه نیستیم.
پ -حرمت اکل مال به باطل بنا به نصوص صریح شرعی ثابت اسـت 56بنـا بـه
این اصل و سایر اصول و قواعدی که بر فقه شیعه و به ت سی از آن ،بر قانون مـدنی
حاکم است ،نوعی منطق "همه یا هیچ" ،بر اعتبار و صحت روابـط حقـوقی حـاکم
است به این معنا که اگر در انعقاد یک عمل حقوقی ،تمامی قواعد و ضوابط شـرعی
و قانونی رعایت شده باشد ،این عمل صحیح بوده و تمامی آثار حقوقی را نیـز ببـار
میآورد منجمله اینکه این سبب میتواند مُمِلَک بوده در نتیجه عقود ناقله ،مـیتـوان
مالکیتی که حاصل شده است را به دیگری انتقال داد .اما اگر شرایط اساسی صـحت
معامالت جمع نبوده و معامله صحیح نباشد ،این معامله هیچ اثر حقـوقی نـدارد 57و
تبعیضی بین اشخاص دخیل و در گیر در ایـن معاملـه و یـا معـامالت بعـدی قائـل
نمیشوند 58و در نتیجه ،یک عمل حقوقی که بطالن و بی اعتباری آن محـرز شـده،
اثری در تملک نداشته و اشخاص ثالث نیز نمیتواننـد نسـبت بـه آن ادعـای حقـی
نمایند59.

در موارد خاص و است نایی ،قانون حکمی بر خالف موارد یاد شده وضع میکند
تعهدات ،صص  569و بعد.

 .56یا ایها الذین امنوا ال ت کلوا اموالکم بینکم بالباطل (آیه  51سوره نساء).

 .57مطابق ماده  579قانون مدنی :بیع فاسد اثری در تملک ندارد و طبق ماده  577نیز کسی کـه
به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید.
 .58تنها در حقوق تجارت مفهوم بطالن نسـبی و قابـل اسـتناد نبـودن بطـالن در مقابـل برخـی

اشخاص به صورت خاص و است نایی پذیرفته شده است .نـک :مـواد  559و  559و  598الیحـه
اصالح قسمتی از قانون تجارت و مواد  588و  557قانون تجارت.
 .59خشت اول چون نهد معمار ک  /تا ثریا میرود دیوار ک .
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و در محدوده تعیین شده توسط قانون باید اجرا شود و این حکم به واسطه است نایی
بودن ،به موارد دیگر نیز قابل تسری نمیباشد.
ت -استناد به اینکه حمایت از ثالث در این موارد مبتنی بر عرف تجـاری اسـت
نیز قابل دفاع نیست چرا که اوالً وجود چنین عرفی محرز نیسـت و همانگونـه کـه
دیدیم در کشورهای دیگر نیز براحتی این موضوع پذیرفته نشده و در برخی مـوارد
همچون انتقال گیرنده عواید ناشی از اعتبار اسنادی ،به صراحت اعالم شـده کـه در
مقابل وی ادعای تقلب قابل استناد است .ثانیاً :عرف ،ارزشی برابر با توافـق طـرفین
قرارداد دارد .ماده  558قانون مدنی در ایـن زمینـه اشـعار مـیدارد :عقـود نـه تنهـا

متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصـریح شـده اسـت ،ملـزم مـینمایـد بلکـه
متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقـد
حاصل میشود ،ملزم میباشند و ماده  559نیز تصریح میکنـد کـه متعـارف بـودن

امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصـرف آن باشـد ،بـه
منزله ذکر در عقد است .لذا صحت و اعتبار و قابلیت استناد عرف صـرفاً در جـایی
است که مخالف قوانین آمره نباشد واال در فرد مخالفـت بـا قـوانین آمـره ،چنـین
عرفی حجت و اعتبار نخواهد داشت.

ث -استناد به ماده  51مقررات  ucpنیز از این جهت مشـکلی را حـل نمیکنـد

چرا که ماده مرقوم انتقال عواید ناشی از اعتبار اسنادی را مجاز یا صحیح ندانسـته و
این موضوع را به قانون حاکم واگذار کرده و تصریح میکند که؛ صرف قابل انتقـال
نبودن اعتبار به حق ذینفع دایر به واگذاری عواید که به موجـب قـانون حـاکم بـه

دست آورده یا خواهد آورد ،خللی وارد نمیکند .لذا آنچه که ماده  51میگوید ایـن

است که اگر طبق قانون حاکم ،واگذاری عواید مجاز و صحیح باشـد ،صـرف قابـل
انتقال نبودن اعتبار ،به این حق خللی وارد نمیکند .در نتیجه تکلیف واگذاری عواید
باید مطابق قانون حاکم مشخص شده و آثار آن معلوم شود.
نتیجه
تقلب در اعتبار اسنادی به واسطه لزوم حفظ دو مصـلحت «حفـظ کارآمـدی اعتبـار
اسنادی» و «جلـوگیری از سـوء اسـتفاده و تقلـب در آن» از مباحـث بسـیار مهـم و
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پیچیده در حقوق اعتبارات اسنادی است .در عین اینکه نمیتـوان تقلـب را یکسـره
نادیده انگاشته و با یک دیدگاه صرفاً شکلی ،پرداخت وجه اعتبار اسنادی در مقابـل
ارائه اسنادی که ظاهر صحیحی دارند را وافی بـه مقصـود دانسـت ،از طـرف دیگـر
نمیتوان به هر بهانهای پرداخت وجه آن را متوقف کرد.
آنچه که در مقاله بررسی کـردیم ،برخـی آراء صـادره از دادگاههـای عمـومی و
تجدیدنظر تهران در مورد تقلب در اعتبار اسنادی بود و به این بهانـه مفهـوم و آثـار
تقلب را نیز واکاویدیم .خوشبختانه مفهوم و آثار تقلب در اعتبار اسنادی برای رویـه
قضایی شناخته شده است و دادگاهها عموماً تقلب در اعتبـار اسـنادی را بـه عنـوان
است نایی بر اصل تقلب و راهی بـرای جلـوگیری از سـوء اسـتفاده از ایـن سـند بـه
رسمیت میشناسند و امروزه با مس له جدیـدی مواجـهانـد؛ حمایـت از ثالـث .و در
اینجا آنچه که در نزد دادگاهها مطرح میشود ،حقوق شخصی است که عواید ناشـی
از اعتبار اسنادی را انتقال گرفته یا با بانکی که اعتبار را تنزیل کرده است .بـا اثبـات
وقوع تقلب ،این اشخاص نیز مصون از آثار تقلب نیسـتند و از آنجـایی کـه مطـابق
قواعد کلی ،تقلب جریان عادی و پرداخت وجه اعتبار را متوقف میکند لذا در ایـن
مورد نیز این اشخاص محق به مطالبه وجه اعتبار نیستند.
فهرست منابع
الف -کتب ،مقاالت و پایا نامهها
اسکینی ،ربیعا .حقوق تجارت (برات ،سفته ،قبض انبار ،اسناد در وجه حامل و چـک)،
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بررسی طرح
«عملیات بانکی بدون ربا»2 -
 طرح عملیات بانکی بدو ربا

 الزامات و پیشنیازهای تدوین قانو بانکداری

 خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکی چالش مشروعیت و قطعـی بـود
ضرورت وجود آ

 بررسی حقوقی -اقتصادی جایگاه شورای فقهی در نظام بـانکی ایـرا
(توجیه فقهی یاایجادانظباق با مبانی اسالمی)

طرح عملیات بانکی بدون ربا

درآمد
طرح اولیهای که در ابتدا توسط تعدادی از نمایندگان مجلس نهم ارائه شده
بود ،با ایرادات مرکـز پـژوهشهـای مجلـس شـورای اسـالمی ،بانکهـا و
صاحبنظران و اندیشمندان ایـن حـوزه ،توسـط کمیسـیون اقتصـادی مـورد
بررسی و بازنگری قرار گرفته و از طرح اولیه که خیلی هم خام بود ،کـامالً
دور افتاد .پیشنویس متن نهایی که توسط کمیسـیون تهیـه شـده ،در واقـع
بازتاب و انعکاسدهنده نظرات تمامی گروههای ذینفـع و تلفیقـی از سـه
مــتن پیشنــویس تهیــهشــده در ایــن عرصــه (پیشنــویس بانــک مرکــزی،
پیشنویس وزارت امور اقتصادی و دارایی ،پیشنویس بانکها و در نهایت
طرح اولیه مجلسیان) است .گرچه این طرح هنوز هـم نـواقص و ایـرادات
عمدهای دارد ولی مهمترین اتفاقی که در این زمینه افتـاده ،ایـن اسـت کـه
مجلس شورای اسالمی این قانون را مشمول اصل  99قانون اساسی دانسته
و در نتیجه بـا تصـویب کمیسـیون و ت ییـد شـورای نگهبـان ،بـه صـورت
آزمایشی اجرا میشود .متن پیشنویس منتشرشده توسط کمیسیون به شرح
زیر است.

طرح عملیات بانکی بدون ربا
فصل اول -اهداف ،تعاریف و گستره شمول
ماده 7

اهداف این قانون عبارت است از:

 ت مین ثبات و سالمت نظام پولی و بانکی استقرار نظام بانکداری بر مبنای حق و عدل و منطبق با احکام فقه اسالمی کارآمدسازی نظام ت مین مالی در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد کشور صیانت از حقوق سپردهگذارانماده 2

اصطالحات مورد استفاده در این قانون در معانی زیر به کار رفته است:
87
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 -4بانک مرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 -6شورای فقهی :شورای فقهی بانک مرکزی
 -9هیأت نظارت :هی ت نظارت بر مؤسسات اعتباری
 -1عملیات بانکی :دریافت انواع سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالـب اعطـای
اعتبار و تسهیالت
 -1خدمات بانکی :عملیاتی غیر از تجهیز و تخصیص وجوه ،نظیر صدور ضمانتنامه،
گشایش اعتبار اسنادی و  ...که بانکها و مؤسسات اعتباری به درخواست مشـتریان
خود انجام داده و در قبال آن کارمزد دریافت میکنند.
 -2مؤسسه اعتباری :شخص حقوقی است که به موجب قانون و یا بـا مجـوز بانـک
مرکزی ت سیس شده و به انجام عملیـات بـانکی و ارائـه خـدمات بـانکی مبـادرت
مینماید و میتواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری ،تخصصی ،توسـعهای،
قردالحسنه ،مجازی و منطقهای باشد.
 -7بانک :مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون و یا با مجـوز بانـک مرکـزی از
عنوان بانک استفاده میکند .در این قانون هرجا از واژه بانک استفاده میشـود ،همـه
مؤسسات اعتباری اعم از اینکه از عنـوان بانـک اسـتفاده کننـد یـا نکننـد را شـامل
میشود؛ مگر آنکه خالف آن تصریح شده باشد.
 -8مؤسسه اعتباری غیر بانکی :مؤسسه اعتباری است که بدون استفاده از عنوان بانک
صرفاً در محدوده معینی که به موجب قانون تعیین میشـود ،اجـازه انجـام عملیـات
بانکی را دارد .صندوق قردالحسنه و تعاونی اعتبار نمونههایی از مؤسسه اعتبـاری
غیر بانکی هستند.
 -9بانک قرضالحسنه :مؤسسه اعتباری غیر انتفاعی است که به موجب قانون و یا با
مجوز بانک مرکزی از عنوان بانک قردالحسنه استفاده میکند .بانک قردالحسـنه
با استفاده از انواع سپرده بدون سود و انتشار اوراق بهادار بدون بازده (مانند صکوک
وقف و قردالحسنه) ،وجوه اداره شده و کمکهای خیرین به تجهیز منابع مبادرت
نموده ،منابع مذکور را صرف اعطای تسهیالت قردالحسنه به متقاضیان مینماید.
 -43صندوق قرضالحسنه :مؤسسه اعتباری غیر انتفاعی اسـت کـه طبـق ضـوابط
اعالمی بانک مرکزی ت سیس شـده و از طریـق سـپرده قردالحسـنه و کمکهـای
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خیرین مبادرت به تجهیز وجوه نموده و منابع مـذکور را صـرف اعطـای تسـهیالت
قردالحسنه به متقاضیان مینماید.
 -44تعاونی اعتبار :مؤسسه اعتباری است که طبق قانون و ضـوابط اعالمـی بانـک
مرکزی در قالب شرکت تعاونی برای رفع نیازهای اعتباری اعضاء ت سیس میشـود.
تعاونیهای اعتبار مجاز به سپرده پذیری ،اعطای تسهیالت و ارائه خدمات بانکی به
غیر اعضای خود نیستند.
 -46سپرده :وجهی است که به شرط بازپرداخت توسط مؤسسه اعتباری دریافـت
میگردد .بازپرداخت سپرده میتواند به همراه سود یا امتیاز یا بدون آن و یا با کسـر
مبلغی از آن باشد.
 -49تسهیالت :وجوه مورد نیاز متقاضیان که در چارچوب این قانون به آنان اعطـا
میشود.
 -41اعتبار :عبارت است از تعهد پرداخت تسهیالت به اشخاص یا پذیرش تعهـد
در قالب اعتبارات اسنادی ،ضمانتنامه ،ظهرنویسی یا موارد مشابه.
 -41سرمایه نظارتی :مجموع آن دسته از اقالم ترازنامهای مؤسسـه اعتبـاری نظیـر
سرمایه پرداخت شده ،اندختهها ،سود انباشته و ذخایر میباشـد کـه قابلیـت جبـران
زیانهای وارده به مؤسسه اعتباری را دارد.
 -42ابزارهای پرداخت :کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر بـه پرداخـت یـا انتقـال
وجوه میسازد.
ماده 3

کلیه اشخاص حقوقی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارائه انواع

ابزارهای پرداخت مینمایند ،مشمول مقررات این قانون میباشند .تشـخیص انجـام
عملیات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است.
ماده 4

شمول قوانینی که پس از ابالغ این قانون تصویب میشـوند بـر بانکهـا

مستلزم ذکر نام است.
فصل دوم -شرایط تأسیس بانک
ماده 5

ت سیس بانک ،اشتغال به عملیات بانکی ،ارائه انواع ابزارهای پرداخـت و

استفاده از عنواتن بانک یا مؤسسه اعتباری فقط طبق مقررات این قانون و بـا مجـوز
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بانک مرکزی امکانپذیر است .بانک مرکزی موظـف اسـت اسـامی کلیـه بانکهـا و
مؤسسات اعتباری دارای مجوز را به صـورت عمـودی منتشـر نمـوده و بـه اطـالع
نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.
تبصره

فعالیت اشخاصی کـه بـدون اخـذ مجـوز از بانـک مرکـزی مبـادرت بـه

اقدامات موضوع این ماده نمایند توسط نیـروی انتظـامی جمهـوری اسـالمی ایـران
شناسایی و با اطالع قبلی بانک مرکزی تعطیل و متوقـف خواهـد شـد .متخلفـان بـا
شکایت بانک مرکزی یا دادستان محل فعالیت مؤسسه به حبس تعزیری از سه تا ده
سال محکوم خواهند شد .در صورتی که متخلف ،شخص حقوقی باشـد ،مؤسسـان،
اعضای هی ت مدیره ،مدیر عامل و سایر مدیران مؤسسه (به تشخیص بانک مرکزی)
دارای مسؤولیت کیفری بوده و همگی این افراد به همراه شخص حقـوقی متخلـف،
در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت کیفری تضامنی خواهند داشت.
ماده 6

مراجع ثبت شرکتها نمیتوانند تقاضای بانـک یـا هرگونـه تغییـرات در

اساسنامه را به ثبت برسانند ،مگر آنکه مجوز بانک مرکزی و رونوشت گواهی شـده
اساسنامه مربوط به ت یید بانک مرکزی رسیده است و گواهی بانک مرکزی مبنـی بـر
پرداخت صد در صد سرمایه ،ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
ماده 1

اساسنامه بانکها و تغییرات جدی آن باید قبل از ثبـت بـه ت ییـد هیـ ت

نظارت برسد .بانک مرکزی میتواند بانکها را به درج برخی نکات الزم الرعایـه در
اساسنامه خود یا تغییر در مفاد آن مطابق با مصوبات هی ت نظارت مکلف نماید.
تبصره

اساسنامه نمونه یا هرگونه تغییری که به وسیله بانک مرکـزی بـرای درج

در اساسنامه بانکها الزام میشود نباید با احکام این قانون ،و در موارد مسـکوت در
این قانون ،با سایر قوانین مغایر باشد.
ماده 7

ایجاد یا تعطیلی شعبه ،باجه یا دفتر نمایندگی بانک در داخل و یا خـارج

از کشور طبق دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هی ت
نظارت میرسد.
ماده 9

بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که دسترسی عادالنه عموم

مردم به خدمات نظام بانکی در سراسر کشور فراهم گردد .شاخص دسترسی عادالنه
توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب هی ت نظـارت میرسـد .بانکهـا موظفنـد
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دستورات ناظر به اجرای این حکم را -که پس از اخذ نظر کانون بانکها ،از سـوی
بانک مرکزی به آنها ابالغ میشود -اجراء و گـزارش آن را بـه بانـک مرکـزی ارائـه
نمایندو بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این ماده را سـاالنه بـه کمیسـیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه و برای اطالع عموم منتشر نماید.
ماده 70

کلیه بانکها مکلفند اساسنامه خود را حداک ر ظرف مدت یکسـال از

تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را بـه ت ییـد بانـک
مرکزی برسانند.
تبصره

اساســنامه جدیــد بانکهــای دولت ـی بــه پیشــنهاد مشــترک وزارت امــور

اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و پس از ت یید هیـ ت نظـارت ،بـه تصـویب
هی ت وزیران خواهد رسید .در مواردی که اساسنامه بانک دولتی قبالًتوسط مجلـس
شورای اسالمی تصویب شده باشد ،پس از تصویب اساسنامه جدید ،قـانون مربـوط
فسخ میگردد.
ماده 77

تشکیل بانک غیر دولتی فقط به صورت شرکت سهامی عام بـا سـهام

بانام ممکن خواهد بود.
ماده  72مشارکت دولتها و اشخاص حقوقی دولتـی خـارجی بـه هـر میـزان و
مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی غیـر دولتـی بـه میـزان بـیش از چهـل درصـد

( )%68در ت سیس بانکهای جدید مستلزم کسب اجازه از مجلس شـورای اسـالمی
است.

تبصره  7هر شخص حقـوقی کـه بـیش از پنجـاه درصـد ( )%98سـرمایه آن ،بـه
تشخیص بانک مرکزی ،متعلق به اتباع خـارجی باشـد ،از نظـر مقـررات ایـن مـاده
خارجی محسوب میشود ولو اینکه طبـق مقـررات قـانون تجـارت و قـانون ثبـت
شرکتها ،ایرانی محسوب شود.
تبصره  2اشخاص حقوقی دولتی خـارجی اشخاصـی هسـتند کـه بـیش از پنجـاد

درصد ( )%98سهام آنها ،به تشخیص بانک مرکزی ،به طور مستقیم یا غیـر مسـتقیم

در تملک بانکهای خارجی باشد.
ماده  73بانکهای خارجی در صورت تحقق شرایط ذیـل میتواننـد مبـادرت بـه
ایجاد شعبه در کشور نمایند:
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الف -مرجع نظارتی کشور متبوع بانک خارجی ،دارای تـوان نظـارت یکپارچـه بـه
تشخیص بانک مرکزی باشد.
ب -مجوز ایجاد شعبه را از مرجع قضایی کشور متبوع خود و بانک مرکزی دریافت
نموده باشد.
تبصره  7نظارت مرجع قضایی کشور متبوع خارجی ،نافی اختیارات نظارتی بانـک
مرکزی نمیباشد.
تبصره  2در صورت نقـض هریـک از شـرایط فـوق ،بانـک مرکـزی میتوانـد بـا
تصویب هی ت نظارت ،فعالیت شعبه را محدود یا ممنوع کند.
تبصره  3سایر شرایط ت سیس ،فعالیت و تعطیلی شعبه بانکهای خارجی بر اساس
دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانـک مرکـزی بـه تصـویب هیـ ت نظـارت
میرسد.
ماده  74حداقل سرمایه مورد نیاز برای ت سیس بانک توسط هی ت نظـارت تعیـین
میگردد .سرمایه مورد نیاز برای ت سیس بانک فقط به صورت نقد و بـا پـول رایـ
کشور قابل پرداخت است و باید تماماً قلـب از صـدور مجـوز ت سـیس نـزد بانـک
مرکزی تودیع شده باشد.
ماده  75درصورتی که سرمایه بانکی کمتر از حـداقل سـرمایه اولیـه تعیـین شـده
توسط هی ت نظارت باشد ،بانک مزبور موظف اسـت در مهلتـی کـه توسـط هیـ ت
نظارت تعیین میشود ،سرمایه خود را تکمیل نماید.
ماده  76بانک مرکزی موظف است قبل از صـدور مجـوز ت سـیس بانـک وجـود
شرایط زیر را احراز کند:
الف -متقاضیان ت سیس از حسن شهرت و توانمنـدی مـالی و حرفـهای برخـوردار
باشند؛
ب -متقاضیان ت سیس سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشند؛

پ -آورده متقاضیان بیش از یک درصد ( )%5سهام به عنوان سرمایه بانـک از نظـر
منش  ،شفاف و بالاشکال بوده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیالت
دریافتی از بانکها نباشد؛

ت -متقاضیان بیش از یک درصد ( )%5سهام بدهی غیـر جـاری بـه سـایر بانکهـا
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نداشته باشند؛

ث -متقاضیان بیش از یک درصد ( )%5سهام سمت یا سهام بیش از حـد مجـاز در
بانک دیگر نداشته باشند؛
ج -سرمایه پیشنهادی بانک تکافوی انجام عملیـات را بنمایـد و از حـداقل سـرمایه
مورد نیاز برای ت سیس بانک کمتر نباشد.
چ -قرائنی دال بر تهدید مدیریت صحیح بانک از نظر اعمال نفوذ برخـی متقاضـیان
وجود نداشته باشد؛
ح -برنامه راهبردی و عملیاتی بانک مشتمل بر حاکمیت شرکتی ،نظام کنترل داخلی،
مدیریت ریسک ،مبارزه با پولشویی ،پیشبینیهای مالی و نظـایر آن از اتقـان کـافی
برخوردار بوده ،دارای توجیه مالی و اقتصادی باشد؛
خ -ارتباط بانک با سایر اشخاص مانع نظارت موثر بانک مرکزی نشود.
تبصره

سایر شرایط و نحوه صدور مجوز ت سیس و فعالیت بانکهـا بـه موجـب

دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هی ت نظارت برسد.
ماده  71متقاضیان ت سیس بانک مکلفند حداک ر سه ماه پس از اخذ مجوز ت سیس،
نسبت به ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها اقدام کتتد؛ حداک ر ظرف مدت شش مـاه
از تاریخ ثبت در مرجع ثبت شرکتها ،تمهیـدات و شـرایط الزم را بـرای دریافـت
مجوز فعالیت ار بانک مرکزی فراهم نموده و حداک ر یک مـاه پـس از اخـذ مجـوز
فعالیت ،شروع به فعالیت نماید.
ماده  77زمانبندی پاسخگویی بانک مرکزی به متقاضـیان ت سـیس بانـک ،توسـط
هی ت نطارت تعیین میشود.
ماده  79در مواردی که مجوز ت سیس یا فعالیت بانک ،به تشخیص هی ت نظـارت
بر اساس ارائه اطالعات نادرست و گمراه کننده بـا مـدارک و اسـناد غیـر معتبـر یـا
جعلی و یا کتمان اطالعات موثر ،اعطـا شـده باشـد ،بانـک مرکـزی موظـف اسـت

موضوع را جهت رسیدگی و اعمال مجازاتهای موضوع ماده  575ایـن قـانون بـه

هی ت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی ارجاع نماید .متخلفین بـا شـکایت بانـک
مرکزی عالوه بر جبران خسارت وارده به مجازات تعزیری از شش ماه تا سه سال و
جزای نقدی حداک ر تا پن درصد ( )%9سرمایه بانک محکوم خواهند شد.
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ماده  20شرایط و نحـوه صـدور مجـوز ت سـیس و فعالیـت تعاونیهـای اعتبـار،
صــندوقهای قردالحســنه و ســایر مؤسس ـات اعتبــاری غیــر بــانکی بــه موجــب
دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانـک مرکـزی بـه تصـویب هیـ ت نظـارت
میرسد .کلیه مؤسسات اعتباری غیر بانکی که قبالً بر اساس قـوانین دیگـر ت سـیس
شدهاند موظفند اساسنامه خود را مطابق زمانبندی که توسط بانک مرکـزی بـه آنـان
اعالم میشـود ،بـا دسـتورالعمل مـذکور تطبیـق داده و مجوزهـای الزم را از بانـک
مرکزی دریافت نمایند.
فصل سوم -نحوه تملک سهام بانکها
ماده  27تملک سهام هر بانک تا سقف ده درصد توسط مالک واحـد بـدون اخـذ
مجوز مجاز است .همچنین تملک سهام هریک از بانکهـا توسـط مالـک واحـد در
سطوح بیش از ده درصد الی بیست درصد با مجوز بانک مرکزی و بـیش از بیسـت
درصد الی سی و سه درصد با موافقت بانک مرکزی و تصویب هی ت نظارت مجـاز
میباشد .تملک بیش از سه و سه درصد سهام هریک از بانکها توسط مالک واحـد
به هر ترتیبی ممنوع است .معامالت بیش از سقفهای مجـاز در ایـن مـاده توسـط
مالک واحد باطل و ملغی االثر است.
تبصره  7مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا به بیش از یک
شخص حقیقی یا حقوقی اطالق میشود که دارای روابط مالی ،خویشاوندی (سببی
یا نسبی) ،مالکیتی (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) ،نیابتی یـا مـدیریتی بـا یکـدیگر
باشند .ضوابط تشخیص مالک واحد به تصویب هی ت نظارت میرسد.
تبصره  2اتباع ایرانی و غیر ایرانی در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

ماده  22اعطای مجوزهای موضوع مـاده  ،55منـوط بـه تحقـق شـرایط زیـر بـه

تشخیص بانک مرکزی میباشد:
الف -مالک واحد از حسن شهرت و شرایط مالی مناسب برخوردار باشد؛
ب -اطالعات ارائه شده توسط متقاضی ،قابلیت احراز و ت یید داشته باشد؛
پ -منش وجوه برای تملک سهام ،شفاف و بالاشکال باشد؛
ت -موجب ایجاد انحصار در نظام بانکی کشور نشود؛
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ث -پذیرش درخواست مالک واحد موجب مخاطره عمدهای برای اداره صحیح و با
ثبات بانک نباشد؛
ج -مالک واحد ،بدهی غیر جاری نداشته باشد.
ماده  23مالک واحدی که بنا به دالیل قهـری از جملـه ارث و یـا ایجـاد و تغییـر
روابط بین اشخاص ،مالک سهام هریک از بانکها بیش از حدود مجاز شود ،موظف
است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب آییننامه موضوع مـاده  59نسـبت بـه

اخذ مجوز الزم برای هر سطح اقدام و یا ظرف یک سال ،مازاد سهام خود را واگذار
نماید.
ماده  24مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون ،دارنـده سـهام هریـک از
بانکها به بیش از حدود مجاز میباشد ،مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ
تصویب آییننامه موضوع ماده  59نسبت به اخذ مجوز الزم برای هر سطح اقـدام و
یا ظرف یک سال ،مازاد سهام خود را واگذار نماید.
ماده  25مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلتهای تعیین شده ،بـدون اخـذ
مجوز الزم همچنین دارنده سهام هریک از بانکها به میزانی بـیش از حـدود مجـاز
باشد ،نسبت به مازاد سقف مجاز ،در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک ذیربط حق
رأی نخواهد داشت .در احتساب تشکیل مجـامع عمـومی ،تعـداد اینگونـه سـهام از
تعداد کل سهام کسر خواهد شد .بانک مرکـزی از پـذیرش اعضـای هیـ ت مـدیره
پیشنهادی که به اتکای آرای مزبور تعیین شدهاند ،خودداری مینماید.

ماده  26مازاد سهام مالک واحد مذکور در مواد  55و  56ایـن قـانون کـه ظـرف

مهلتهای مقرر مجوز الزم برای آنها اخذ نشده باشد؛ توسط بانک مرکزی از طریق
بورس اوراق بهادار به فروش میرسد .جنین مالک واحدی تا زمان واگـذاری مـازاد
سهام وی به اشخاص جدید ،فاقد حق رأی و حـق اسـتفاده از حـق تقـدم مالکیـت
سهام جدید به نسبت مازاد سهام غیر مجاز مزبور میباشد .وجوه حاصل از فـروش
سهام مازاد موضوع این ماده پس از کسر هزینههای مربوط ،به مالـک واحـد مزبـور
مسترد میشود.
ماده  21چنانچه مالک واحـدی بنـا بـه تشـخیص بانـک مرکـزی براسـاس ارائـه
اطالعات نادرست و گمراه کننده ،مدارک و اسناد غیر معتبر یـا جعلـی و یـا کتمـان
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اطالعات موثر ،مجوزهای موضوع ماده  55را اخذ کرده باشد ،عالوه بر ابطال مجوز
صادره و واگذاری مازاد سهام وی توسط بانک مرکزی به اشخاص جدیـد از طریـق
بورس اوراق بهادار و محرومیت از حق رأی ناشی از سـهام غیـر مجـاز و افـزایش
سرمایه مبتنی بر آن ،با شکایت بانک مرکزی به مجازات حبس از شش مـاه تـا سـه
سال و جزای نقدی حداک ر تا پن درصد ارزش سهام مورد تخلف در زمان صـدور
حکم محکوم میشود .وجوه حاصل از فروش سهام مازاد موضوع این بنـد پـس از
کسر جزای نقدی و سایر هزینههای مربوط ،به مالک واحد مزبور مسترد میشود.

ماده  27آییننامه اجرایی مواد  57و  59به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی ،وزارت
امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری به تصویب هی ت وزیران میرسد.
ماده  29در صورتی که بنا به تشخیص هی ت نظارت ،تصمیمات مـدیریتی مالـک
واحد دارنده بیش از ده درصد سهام ،منجر بـه تخلـف بانـک از قـوانین و مقـررات
مربوط گردد یا چنانچه مالک واحد ،شرایط اولیه مقرر ماده  55را از دسـت بدهـد،

بانک مرکزی پس از ت یید هی ت نظارت ،مالک واحد را ملزم میکند تا مـازاد سـهام
بیش از ده درصد خود را ظرف مدت یکسال به دیگران واگذار نماید .مالـک واحـد
در صورت خودداری از اجرای دستور بانک مرکزی ،مشمول احکام مقـرر در مـاده

 57میشود.

ماده  30بانک مرکزی میتواند با تصویب هی ت نظارت ،مقررات محدود کنندهای

برای عملیات و خدمات بانکی بانکهایی که بیش از  58درصد سهام آنها در اختیار
مالک واحد است ،متناسب با هر سطح تملک ،مقرر نماید.
ماده  37تملک سهام بانکها توسط دولت از شمول حدود و ضـوابط مـذکور در
این فصل مست نی بوده و تابع ضوابط مذکور در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل
چهل و چهارم قانون اساسی است.

ماده  32هیچ بانکی نمیتواند بیش از  5درصد سهام بانکهای دیگر را به صورت
مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار داشته باشد مگر با مجوز هی ت نظارت.
ماده  33دولتها و اشخاص حقوقی خارجی دولتی حق تملک سـهام بانکهـای
ایرانی را ندارند مگر به موجب قانون.
ماده  34دولتها و اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی خارجی ضمن الزام بـه
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رعایت ماده  55این قانون ،نمیتوانند مجموعاً بیش از چهل درصد سهام بانکهـای
ایرانی را تملک کنند ،مگر به موجب قانون.
تبصره

بانکهایی که بیش از چهل درصد سرمایه اولیه آنها متعلـق بـه اشـخاص

حقیقی یا حقوقی خارجی باشد مشمول حکم ایـن مـاده نمیباشـند .در عـین حـال
مجموع سهم اشخاص خارجی در نقل و انتقاالت بعدی نباید از درصد اولیه تجـاوز
نماید.
ماده  35تملک سهام مؤسسات اعتباری غیر بانکی مشـمول مقـررات ایـن فصـل
نبوده و تابع ضوابطی خواهند بود که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصـویب هیـ ت
نظارت برسد.
فصل چهارم -ساختار بانکها
ماده  36مسؤولیت سیاستگذاری ،استقرار حاکمیت شـرعی ،نظـارت و اداره کلیـه
امورد بانک بر عهده هی ت مدیرهای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمـع
عمومی انتخاب و به ت یید بانک مرکزی میرسدو این هی ت مسؤولیت راهبری بانک
و نظارت بر حسن اجرای این قوانین و مقررات ناظر بر بانکها را بر عهده دارد.
ماده  31هی ت مدیره بانک موظف است در چـارچوب قـوانین و مقـررات بانـک
مرکزی ،سیاستها و رویههای بانک را در هریک از موارد زیـر تـدوین و تصـویب
نموده و بر حسن اجرای آنها نظارت نماید:
الف -اهداف راهبردی و چارچوب حاکمیت شرکتی بانک؛
ب -سطح تمایل به ریسک و برنامه جـامع مـدیریت آن شـامل شناسـایی ،افشـاء و
کنترل انواع ریسک؛
پ -سیاستهای کلیدی در ارتباط با کفایت سرمایه ،الزامات تطبیق و نظـام کنتـرل
داخلی؛
ت -رویهها و نظام جبران خدمات (حقوق و مزایا)؛
ث -ساختار گروهی بانک شامل مؤسسات تابعه و کنترل ریسکهای مربوط؛
ج -ساختار و وظایف کمیتهها و واحدهای ریسک ،حسابرسـی ،تطبیـق ،انتصـابات،
جبران خدمات و داراییها و بدهیها؛
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چ -ارزشهای سازمانی و منشور رفتاری؛
ح -حفظ منافع قانونی سپردهگذاران ،سهامداران و سایر ذینفعان؛
خ -نظارت بر هی ت عامل؛
ماده  37اعضای هی ت مدیره بانک باید دارای شرایط زیر باشند:
الف -دارا بودن تخصص کافی در زمینه امور بانکی و حداقل هشت سال سابقه کار
علمی ،اجرایی یا مدیریتی در حوزههای مرتبط؛
ب -آشنایی کافی با بانکداری اسالمی و احکام ابزارهای آن؛
پ -دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی مرتبط؛
ت -دارا بودن حسن شهرت و امانتداری؛
ث -نداشتن سمت اجرایی ،کارشناسی یـا مشـاورهای همزمـان در همـان بانـک یـا
بانکهای دیگر؛
ج -نداشتن سهام بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین میکند در دیگر بانکها؛
چ -نداشتن محکومیت قطعی بیش از یک بار بـه هریـک از مجازاتهـای انتظـامی

مقرر در ماده  575این قانون؛

ح -نداشتن بدهی غیر جاری به بانکها؛
خ -نداشتن محکومیت قطعی به سرقت ،ارتشاء ،اختالس ،قاچاق ،خیانت در امانت،
کالهبرداری ،جعل و تزویر ،پولشویی ،صدور چک بی محل و ورشکستگی اعـم از
اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم ،مجرم اصـلی
یا شریک یا معاون جرم بوده باشد.
تبصره  7در صورت داشـتن دانشـنامه کارشناسـی ارشـد یـا دکتـری مـرتبط (بـه
تشخیص بانک مرکزی) ،حداقل سابقه کار مذکور در بند الـف بـه ترتیـب ،شـش و
چهارسال خواهد بود.
تبصره  2مرجع تشخیص در مورد بندهای الف تا ح بانک مرکـزی اسـت .مرجـع
صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بنـد خ،
دادگاههای عمومی تهران است.
ماده  39باالترین مقام اجرایی بانک ،مدیر عامل است که از میان اشخاص خقیقی
توسط هی ت مدیره بانک انتخاب میشودو مدیر عامل بانک ،قـائم مقـام و معاونـان
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خود را منصوب میکند .مدیر عامل ،قائم مقام و معاونان وی ،اعضای هیـ ت عامـل
بانک را تشکیل میدهند .انتصاب قائم مقام و معاونان مدیر عامل باید به ت یید هی ت
مدیره برسد .حدود وظایف و اختیـارات و مـدت تصـدی و حـق الزحمـه اعضـای
هی ت عامل در چارچوب اساسنامه مصوب بانک و ضوابط بانـک مرکـزی ،توسـط
هی ت مدیره تعیین میشود.

ماده  40اعضای هی ت عامل بانک باید دارای شرایط مقرر در ماده  59باشند.
ماده  47انتصاب اعضـای هیـ ت مـدیره و هیـ ت عامـل بانکهـا و تمدیـد دوره

مسؤولیت آنان ،منوط به ت یید صالحیت اشخاص مذکور مطابق مقررات این قـانون
توسط بانک مرکزی است.
تبصره

مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص در زمینه تصمیمات بانـک مرکـزی

در این خصوص ،هی ت نظارت میباشد.
ماده  42مدیر عامل ،رئیس هی ت مدیره ،اک ریت اعضای هی ت عامـل و اک ریـت
اعضای هی ت مدیره بانک باید از اتباع ایرانی باشند.
ماده  43کیفیت اداره موقت بانکهایی که به هر دلیل (نظیر تطویل جریان بررسی
صالحیت ،سلب صالحیت ،فوت یا استعفا) ،فاقد مدیر عامـل یـا اک ریـت اعضـای
هی ت مدیره شده باشند ،به موجب دستورالعملی است که به تصویب هی ت نظارت
میرسد.
ماده  44بازرسان اصلی و علی البدل بانک از میـان مؤسسـات حسابرسـی عضـو
جامعه حسابداران رسـمی ایـران و فهرسـت معتمـد و مـورد ت ییـد بانـک مرکـزی
جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهـادار و یـا سـازمان حسابرسـی
انتخاب میشوند.
ماده  45بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قـانون،
دســتورالعملهای الزم بــرای اســتقرار حاکمیــت شــرکتی در بانکهــا را تهیــه و بــه
تصویب هی ت نظارت برساند .دستورالعملهای یاد شده باید متناسب با تحـوالت و
نوآوریهای صنعت بانکداری در حوزه حاکمیت شرکتی ،به روز رسانی شود.
ماده  46هی ت مدیره بانک موظف است که کمیتههای مربوط به حاکمیت شرکتی
و کنترل داخلی از جمله کمیته حسابرسی ،کمیتـه عـالی مـدیریت ریسـک و کمیتـه
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جبران خدمات و سایر کمیتههای ضروری (حسب اعالم بانک مرکـزی) را تشـکیل
داده و ضــوابط مربــوط بــه فعالیــت آنهــا را در چــارچوب مقــررات ایــن قــانون و
دستورالعملهای بانک مرکزی تصویب نموده ،به مورد اجرا گذارد .ترکیب هریک از
کمیتهها ،شرایط و مدت عضویت اعضاء اختیارات ،نحوه برگـزای جلسـات و حـق
الزحمه اعضاء ،در چارچوب ضوابطی خواهد بود که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی بـه
تصویب هی ت نظارت میرسد.
ماده  41رئیس هی ت مدیره بانک موظف است گزارشهای مربـوط بـه عملکـرد
هی ت مدیره ،هی ت عامل و کمیتهها و واحدهای حاکمیت شرکتی را کـه مطـابق بـا
زمانبندی و استاندارد مورد نظر بانک مرکزی تهیه شده است ،پـس از ت ییـد هیـ ت
مدیره ،به بانک مرکزی ارسال نماید.
ماده  47ساختار مؤسسات اعتباری غیر بانکی به موحب مقرراتی خواهد بـود کـه
با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هی ت نظارت تعیین میشود.
فصل پنجم -عملیات بانکی بدون ربا
ماده  49بانکها بر اساس مجوز و ضـوابط اعالمـی بانـک مرکـزی میتواننـد بـا

رعایت تبصره یک ماده  11این قانون ،تحت عناوین زیر منابع مالی (اعم از ریالی و
ارزی) مورد نیاز را جهت اعطای تسهیالت به خانوارها و بنگاههای اقتصادی تجهیز
نمایند:

 -5سپرده قردالحسنه
 -5سپرده جاری

 -5سپرده سرمایهگذاری خاص
 -6سپرده سرمایهگذاری عام

 -9انتشار اوراق بهادار اسالمی (صکوک)
تبصره

کلیه حسابهای ریالی و ارزی دستگاههای اجرایی موضوع ماده  9قانون

خدمات کشوری باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود .بانک مرکزی موظـف اسـت
تمهیدات الزم برای دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطالعات حسابهای
مزبور را فراهم نماید .نحوه انتقال حسابهای موضوع این مـاده بـه بانـک مرکـزی
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مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداک ر شش ماه پس از ابالغ قانون ،به پیشـنهاد
مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایـی ،سـازمان مـدیریت و برنامـهریزی و بانـک
مرکزی ،به تصویب هی ت نظارت میرسد.
بخش اول -سپرده قرضالحسنه

ماده  50رابطه حقوقی سپردهگذار با بانک در سپرده قردالحسنه" ،وکالت بـرای

اعطای قردالحسنه" بوده و اعطای هرگونه سود در قبال این نوع سـپردهها ممنـوع
است .در این نوع سپردهگذاری ،بانک به عنوان وکیل سپردهگذار ،سـپرده وی را بـر
اساس ضوابط قانونی ،به متقاضیان واجد شرایط قردالحسنه میدهد .وجوه حاصل
از سپردههای قردالحسنه پس از کسر ذخـایر قـانونی و احتیـاطی ،جهـت تحقـق

بخشی از اهداف بندهای  5و  5اصل چهل و سوم قـانون اساسـی صـرفاً از طریـق
اعطای قردالحسنه به افراد نیازمند متقاضی اختصاص مییابـد .پرداخـت هرگونـه
تسهیالت خارج از مفاد این ماده از محل سپردههای قراد الحسـنه ممنـوع بـوده و
تخلف محسوب میشود.
تبصره  7بــه منظــور پرداخــت عادالنــه تســهیالت قردالحســنه ،پرداخــت ایــن
تسهیالت صرفاً برای ازدواج ،تولد فرزند ،فـوت ،درمـان و بسـتری در بیمارسـتان،
آزادی زندانیان جرائم مالی ،کمک به ت مین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای
حمایتی و زنان سرپرست خانوار و کمکبه ایجاد کسـب و کارهـای کوچـک مجـاز
اســت .محــدودیت مــذکور در ایــن تبصــره بــرای صــندوقهای قردالحســنه و
تعاونیهای اعتبار وجود ندارد .بانک مرکزی میتوانـد بـا تصـویب شـورای پـول و
اعتبار مصارف دیگری را به موارد فوق بیفزاید.
تبصره  2سقف وشـرایط تسـهیالت قردالحسـنه در هـر مـورد و سـهم هریـک
ازموازد مذکور در تبصره یک به پیشنهاد بانک مرکزی بـه تصـویب شـورای پـول و
اعتبار میرسد .بانک مرکزی موظف است تمهیدات الزم برای توزیع عادالنـه منـابع
قردالحسنه در بین واجدین شرایط را فراهم آورد.
تبصره  3بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مجاز بـه دریافـت کـارمزد تسـهیالت
قردالحسنه بیش از میزان تعیین شده توسـط بانـک مرکـزی نمیباشـند .همچنـین
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هرگونه رفتاری که نتیجه آن افزایش کارمزد دریافتی از قرد گیرنده باشد ،از جمله
الزام وی به مسدود نمودن بخشی از تسهیالت دریافتی ،تحت هر شـرایط و بـه هـر
عنوان ممنوع است.
تبصره  4بانک مرکزی موظف است در تعیین کارمزد تسـهیالت قردالحسـنه بـه
گونهای عمل نماید که شائبه الزام تسهیالت گیرنـده بـه پرداخـت مبـالغی بیشـتر از
هزینه تجهیز و تخصیص مبل تسهیالت داده شده به وجود نیاید.
ماده  57اصل سپردههای قردالحسنه توسط بانک تضمین میشود.
ماده  52کلیــه بانکهــا موظفنــد مانــده ســپردههای قردالحســنه و تســهیالت
قردالحسنه اعطایی خود را به تفکیک موارد مـذکور در تبصـره یـک مـاده  98در

پایان هر ماه از طریق پایگاه اطالع رسانی رسمی خـود بـرای اطـالع عمـوم منتشـر
نمایند.
بخش دوم -سپرده جاری

ماده  53رابطه حقوقی سپردهگذار با بانک در سپرده جـاری ،قـرد بـدون بهـره
است و اعطای هرگونه سود در قبال این نوع سپردهها ممنوع میباشد.
تبصره

تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قردالحسنه مجـاز بـه افتتـاح حسـاب

جاری نمیباشند.
ماده  54بانکها میتوانند مانده حسابهای جاری را پس از کسر ذخایر قانونی و
ذخایر احتیاطی که باید برای پاسخگویی به درخواستهای نقدی مشتریان نگهداری
کنند ،صرفاً مطابق احکام مقرر در بخش سوم این فصل صرف اعطای تسهیالت بـه
خانوارها و بنگاههای اقتصادی نمایند .بانک مرکزی میتواند با تصویب شورای پول
و اعتبار بانکها ر موظف کند بخشی از مانده حسـابهای سـپرده جـاری را بـرای
اعطای تسهیالت قردالحسنه به اشخاص و موارد مذکور در ماده  98این قانون به
مصرف برسانند.
ماده  55اصل سپردههای بانکی توسط بانک تضمین میشود.
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بخش سوم -سپره سرمایهگذاری عام

ماده  56بانکها میتوانند وجوه مشتریان را تحت عنوان سپرده سرمایهگذاری عام
در قالب عقد وکالت قبول نموده و جهت ت مین مالی اشخاص حقیقی و حقـوقی از
طریق عقود با بازدهی معین ،یعنی عقودی که تعیین نرخ سود آنها در هنگام قـرارداد
شرعاً جایز است (مانند مرابحه ،اجاره به شرط تملیـک ،جعالـه ،استصـناع و خریـد
دین) تخصیص دهند و سود حاصله را با لحاظ منابع بانک و پس از کسرحق الوکاله
خود ،به نسبت مبل و مدت سپردهگذاران تقسیم کنند.
تبصره  7هدف اصلی از تجهیز سپردههای سرمایهگذاری عـام ،تـ مین سـرمایه در
گردش واحدهای تولیدی و ت مین مالی خانوارهـا بـرای سـاخت ،تولیـد یـا خریـد
محصــوالت داخل ـی اســت .حــد تســهیالت قابــل پرداخــت از محــل ســپردههای
سرمایهگذاری عام ،باتوجه به هدف مـذکور ،توسـط شـورای پـول و اعتبـار تعیـین
میشود.
تبصره  2از تاریخ تصویب این قـانون ،سـپردههای سـرمایهگذاری کـه در اختیـار
بانکهاست ،تحت عنوان سپرده سرمایه گذری عام شناخته میشود و تسهیالتی کـه
از محل سپردههای مزبور اعطا میشود باید مطابق مقررات این قانون باشد.
احکام مربوط به بازپرداخت و نرخ سود سپرده سرمایهگذاری عام

ماده  51بانکها میتوانند اصل سپردههای عام را تعهد یا بیمه نموده و بـه سـپرده
گذران ،سود علیالحساب پرداخت نمایند؛ در هنگـام سـپرده گیـری ،نرخـی را بـه
عنوان نرخ سود قطعی اعالم یا تضمین کنند .بانکها موظفند بالفاصله پس از ت ییـد
صورتهای مالی آنها توسط بانک مرکزی ،مابه التفاوت سود علیالحساب پرداخت
شده و سود قطعی را به حساب سپردهگذاران واریز کنند.
ماده  57حداک ر نرخ سود علیالحساب قابل پرداخت به سپردههای سرمایهگذاری
عام توسط شورای پول و اعتبار تعیین میگردد .نرخ مزبور بسته به کوتاه مدت ،میان
مدت بلند مدت بودن سـپردهگذاری ،حـداقل  % 98و حـداک ر " % 98نـرخ سـود

تحقق یافته" در دوره مالی قبل خواهد بود" .نرخ سود تحقق یافته" عبارت است از
میانگین وزنی نرخ سود قطعی شده سپردههای سرمایهگذاری عـام در شـبکه بـانکی
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کشور بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده بانکها.
تبصره  7عدم رعایت سقف اعالمی شورای پول و اعتبار توسط بانکها و هرگونه
تبلی یا تضمین برای پرداخت سود علیالحساب بیشتر از میزان اعالم شـده ،ممنـوع
است .بانک مرکزی موظف است بانکهـای متخلـف را بـه هیـ ت انتظـامی بـدوی
رسیدگی به تخلفات بانکها معرفی کند.
تبصره  2شورای پول و اعتبار میتواند حداک ر دو نوبت در سال ،اقدام بـه تعیـین
نرخ سـود علیالحسـاب سـپردههای سـرمایه گـاری عـام نمایـد .بانکهـا موظفنـد
صورتهای مالی خود را در زمانهای موردنظر بانک مرکزی به بانک مزبور تحویل
دهند.
تبصره  3بانکها موظفند در قراردادهای سپردهگذاری عام کـه بـا مشـتریان خـود
منعقد مینمایند به این مطلب تصریح کنند که نرخ سود علیالحساب قابل پرداخـت
مربوط به هر مقطع زمانی ،مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار (مربـوط بـه همـان
مقطع) خواهد بود.
تبصره  4بانک مرکزی موظف است حکم این ماده را به گونهای اجرا کند که نـرخ
سود علیالحساب طی یک دوره زمانی معقول و به صورت تدریجی کاهش یابد.
احکام مربوط به نرخ سود تسهیالت با بازده معین

ماده  59بانک مرکزی موظف است میانگین وزنی نرخ سود تسهیالت بـا بـازدهی
معین ،اعطا شده در شبکه بانکی کشور را در پایان هر هفته از طریـق پایگـاه اطـالع
رسانی رسمی خود منتشر نماید .زمان اجرای این حکم ،توسط بانک مرکزی و پـس
از تدارک و تمهید زیر ساختها و مقدمات الزم تعیین خواهد شد.
ماده  60بانک مرکزی مجاز است در صورت ضرورت با تصویب شورای پـول و
اعتبار سقف نرخ سود تسهیالت عقود با بازدهی معین را باتوحه به شرایط اقتصادی
کشور ،به ویژه شرایط و نیازهای مالی بنگاههای کوچک و متوسـط و نـرخ بـازدهی
بازارها ،ابزارهای رقیب و با رعایـت حقـوق سـپردهگذاران ،تعیـین نمایـد .در ایـن
صورت ،بانکها موظف به رعایت نرخهای اعالم شـده هسـتند و هرگونـه رفتـاری
ازسوی آنها که نتیجه افزایش سود دریافتی ازگیرنده تسهیالت باشد ،از جملـه الـزام
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وی به تودیع بخشی از تسهیالت اعطایی نزد بانک ،ممنوع است.
ماده  67اعطای هرگونه تسهیالت به دولت ،شرکتهای دولتی ،نهادهای عمـومی
غیر دولتی و شرکتهای وابسته به همان بانـک یـا سـایر بانکهـا از محـل سـپرده
سرمایهگذاری عام ممنوع است.
بخش چهارم -سپرده سرمایهگذاری خاص

ماده  62بانکها میتوانند به درخواست بنگاههای اقتصادی غیر دولتی و به منظور
ت مین مالی پروژههای مورد نظر آنان ،اقدام به جذب سـرمایهگذاری خـاص نماینـد.
وجوه دریافتی صرفاً باید به مصرف پروژهای برسد که برای آن تجهیـز شـده اسـت.
وجوه حاصل از این نوع سپرده توسط بانک به عنوان وکیل سـپردهگذاران در قالـب
عقود با بازدهی نا معین (مانند مشارکت ،مضاربه ،مساقات و سلف) در اختیار پروژه
مورد نظر قرار میگیرد .حداقل مبل قابل ت مین مالی از طریق سپرده خاص ،توسـط

بانک مرکزی تعیین میشود حداک ر آن تابع حکم ماده  588است.

تبصره  7بانکها مکلفند قبل از جذب سپرده خاص ،مشخصات پروژه مورد نظـر،
دامنه بازدهی احتمالی و نحوه پرداخت سود به سپردهگذاران (در صورت حصول) و
سایر اطالعات مورد نیاز را به تفکیک هر پروژه به اطالع سپردهگذاران برسانند.
تبصره  2پروژههایی از طریق سپرده سرمایهگذاری خاص قابل ت مین مالی هسـتند
که از قابلیت حسابداری مجزا برخوردار باشند .بانک درمورد هر پـروژه مکلـف بـه

ایجاد "صندوق پروژه" مطـابق ضـوابط مربـوط میباشـد .دسـتورالعمل چگـونگی
تشکیل صندوق پروژه متناسب با اندازه و اهداف این نوع سپردهها ظرف مدت سـه
ماه از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیـه و
توسط رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایـی ابـالغ خواهـد شـد.
دستورالعمل مزبور باید متضمن سازوکارهای پیشگیری از صـوری شـدن قـرارداد و
تحقق مشارکت واقعی در ریسک ،چگونگی حسابداری و تعیین سود یا زیان پـروژه
و همچنین نحـوه مبادلـه واحـدهای صـندوق در بـازار ثانویـه باشـد .بـازار ثانویـه
سپردههای سرمایهگذاری خاص در درون شبکه بانکی تعریف خواهد شد.
تبصره  3بانکها و شرکتهای وابسته به آنها نمیتوانند سپردههای سـرمایهگذاری
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خاص را قبل از سررسید تضمین نموده یا بازپرداخت نمایند.
تبصره  4بانکها میتواننـد بـه منظـور کـاهش ریسـک سـپردهگذاران ،عـالوه بـر
پروژههای مجزا ،بستههایی از چند پروژه را نیز از طریق جذب سپرده سرمایهگذاری
خاص ت مین مالی کنند؛ مشروط بر آنکه هریک از پروژهها واجـد شـرط مـذکور در
تبصره  5این ماده باشد .در این صورت ،سود حاصل از کلیه پروژههـا بـه صـورت
مشاع متعلق به دارندگان آن سپرده سرمایهگذاری خاص خواهد بود.
ماده  63بانکها میتوانند اصل سپردههای سـرمایهگذاری خـاص را در سررسـید
تعهدیا بیمه نمایند .سود علیالحساب در طول مدت قرارداد ،بر اساس مفاد منـدرج

در قرارداد و حداک ر تا سقف مذکور در ماده  99قابل پرداخـت اسـت .تضـمین یـا

پرداخت سود علیالحساب بیشتر از سقف مزبور به هر عنوان ممنوع است.
بخش پنجم -انتشار اوراق بهادار

ماده  64بانکها و شرکتهای ت مین مالی وابسته به آنها میتوانند بـه درخواسـت
دولت یا بنگاههای اقتصادی ،با رعایت قوانین و مقررات مربـوط ،بـه عنـوان ناشـر،
عامل عرضه یا فروش یا ضامن در انتشـار اوراق بهـادار اسـالمی (صـکوک) ایفـای
نقش نمایند .پذیرش هرگونه تعهد توسـط بانکهـا در فراینـد انتشـار اوراق بهـادار
اسالمی (صکوک) ،مستلزم کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی است.

ماده  65اوراق بهادار اسالمی (صکوک) میتواند به دوشکل "صکوک بـا بـازدهی

معین" (در قالب صکوک اجاره ،مرابحه ،استصناع و مانند آن) یا "صکوک با بازدهی

نامعین" (در قالب صکوک مشارکت ،مضاربه و مانند آن) منتشر شود.

ماده  66نرخ سود قطعی "صکوک با بازدهی نا معین" پس از اتمام پروژه توسـط

نهاد امین مشخص میشود و قابل تعیین یا تضمین در هنگام انتشار نیست.

ماده  61نرخ سود "صکوک با بازدهی معین" میتواند از ابتدا به طور قطعی تعیین
و توسط بانی تضمین گردد؛ مشروط بر آنکه بـه تشـخیص و ت ییـد بانـک مرکـزی،
قراردادهای زمینهای مورد نیاز از قبیل خرید ،فروش ،اجاره ،تعهد سـاخت و  ...کـه

برای انتشار صکوک مزبور باید انجام شود ،واقعی بوده و برای فرار از قرد ربـوی
طراحی نشده باشد .بانک مرکزی موظف است از انتشار صکوکی کـه واقعـی بـودن
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قراردادهای زمینهای آنها احراز نشده است ،جلوگیری کند.

ماده  67نرخ سود قطعی برای "صکوک با بازدهی معین" که توسـط بـانی تعهـد
میشود ،تحت هیچ شرایطی نباید از نرخ سود تحقق یافته سپردههای سرمایهگذاری
(موضوع تبصره ماده  )99در آخرین دوره قبل از انتشار صکوک مورد نظـر ،بیشـتر

باشد .بخشی از سـود (حـداک رتا سـقف مـذکور در صـدر مـاده  )99بـه صـورت
علیالحساب توسط بانک یا بانی قابل پرداخت است .باقیمانده سود به همراه اصـل
مبل در سررسید پرداخت میشود .احکام این ماده و ماده  79در مورد سایر "اوراق

بهادار با بازدهی معین" که توسط دولت ،بانک مرکـزی ،بانکهـا و سـایر اشـخاص
منتشر یا تعهد میشود ،نیز الزماالجرا است.
ماده  69تضمین اصـل و سـود علیالحسـاب اوراق منتشـر شـده بـرای دولـت و
شرکتهای دولتی و وابسته به دولت توسط بانکها ممنوع است.
ماده  10بانک عرضه کننده اوراق موظف است هنگام عرضه اوراق به متقاضـیان،
کلیه اطالعات مربوط ،شـامل موضـوع سـرمایهگذاری ،دامنـه نـرخ سـود احتمـالی،
تعهدات بانی ،کارمزد بانک ،نحوه پرداخت و  ...را به اطالع آنان برساند.
ماده  17اوراق بهادار اسالمی (صکوک) با نام بوده و قابل انتقال به غیر صـرفاً در
بازار ثانویه است .بانکها و شرکتهای زیر مجموعه آنهـا نمیتواننـد اوراق بهـادار
اسالمی (صکوک) را قبل از سررسید خریداری نمایند .نگهداری صکوک مربوط بـه
سایر بانکها ،با هدف مدیریت نقدینگی در محـدودهای کـه بانـک مرکـزی اجـازه
میدهد ،از شمول این حکم مست نی است.
ماده  12انتشار اوراق بهادار برای اشخاص خارجی و نمایندگیهای داخلـی آنـان

عالوه بر مجوز مذکور در ماده  ،76نیازمند اخذ مجوز از وزارت امـور اقتصـادی و
دارایی است.
ماده  13بانکها با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب قوانین مربوط میتوانند بـا
ایجاد صـندوقهای سـرمایهگذاری خطـر پـذیر ،اقـدام بـه تجهیـز منـابع و فـروش
واحــدهای ســرمایهگذاری صــندوق بــه ســپردهگذاران نماینــد .منــابع صــندوق
سرمایهگذاری خطرپذیر (اعم از واحدهای سرمایهگذاری فروخته شده ،منابع دولتـی
و غیر دولتی و  )...باید صرفاً برای تـ مین مـالی فعالیتهـای نوآورانـه بـه صـورت
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مشارکت در سود و زیان هزینه شـود .آییننامـه نحـوه تشـکیل و فعالیـت صـندوق
سرمایهگذاری خطر پذیر به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امورد اقتصـاد و
دارایی ،به تصویب هی ت وزیران میرسد.
ماده  14اساسنامه صندوقهای سـرمایهگذاری خطـر پـذیر بایـد بـه ت ییـد بانـک
مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار برسد .چگونگی خریـد و فـروش واحـدهای
صندوق در بازار ثانویه ،نحوه خروج صندوق از پروژههایی که توسط صندوق ت مین
مالی میشوند و نحوه تسویه حساب صندوق با دارندگان واحدهای سـرمایهگذاری،
در اساسنامه صندوق مشخص میشود.
ماده  15بانکها میتوانند برای ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری خطـر پـذیر ،بـه
هر میزان از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنند.

ماده  16مشارکت در ایجاد "صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابـت" و "صـندوق
سرمایهگذاری مختلط" به هر میزان ،مدیریت صندوقهای مزبور و خرید و فـروش

واحدهای آنها توسط بانکها ممنوع است.
بخش ششم -مقررات ویژه عقود

ماده  11درخواست و اعطای هرگونه تسهیالت در قالب عقد مرابحـه ،اجـاره بـه
شرط تملیک ،جعاله و استصناع ،از طریق سامانهای که توسط هـر بانـک بـرای ایـن
منظور ایجاد میشود ،مجاز خواهد بود .کلیه کاالها و خدماتی کـه مبادلـه آنهـا منـع
شرعی و قانونی نداشته باشد ،پس از درخواست مشتری ،قابل تـ مین مـالی توسـط
بانک میباشد؛ مشروط بر آنکه عرضه کننده (یا سازنده) کاال یا خدمت مـورد نظـر،
در سامانه مذکور ثبت نام نموده باشد .در قراردادی که هنگام ثبت نام میـان عرضـه
کننده و بانک منعقد میشود ،عرضه کننده وکالت بانک را برای اجرای عقـود مـورد
نظر میپذیرد .بانک مرکزی میتواند سامانه یکپارچهای بـرای ایـن منظـور ایجـاد و
کلیه بانکها را ملزم کند که تسهیالت موضوع این ماده را از طریـق سـامانه مزبـور
پرداخت نمایند.
ماده  17درخواســت و اعطــای تســهیالت در قالــب عقــد خریــد دیــن از طریــق
سامانهای که به همین منظور توسط هر بانـک ایجـاد میشـود ،مجـاز خواهـد بـود.
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سامانه مزبور باید به گونهای طراحی شده باشد که بتواند منش دین مـورد معاملـه را
شناسایی و مستندات آن را ثبت نموده و امکان حصول اطمینان از واقعی بودن آن را
فراهم نماید .بانک مرکزی میتواند سامانه یکپارچهای برای این منظور ایجاد و کلیه
بانکها را ملزم کند که تسهیالت موضوع این ماده را پس از ثبت در سـامانه مزبـور
پرداخت نمایند .دستورالعمل اجرایی این ماده و ماده  ،99شـامل زمانبنـدی اجـرا و

اقدامات مورد نیاز برای جلوگیری از صوری شدن عقود ،به پیشنهاد بانـک مرکـزی
به تصویب هی ت نظارت میرسد.
ماده  19در قرارداد سلف رعایت شرایط زیر الزامی است:
الف -تولیدات موضوع قرارداد باید سهل البیع بوده و توسط متقاضی تولید شود.
ب -در قرارداد سلف ،فقط قیمت خرید و زمان تحویل کاال تعیین خواهد شد .مبل
کل قرارداد باید یکجا توسط بانک به گیرنده تسهیالت پرداخت شود؛
پ -فروش کاالی خریداری شده قبل از سررسید به فروشـنده یـا اشـخاص ثالـث
ممنوع است؛
ت -بانک میتواند ضمن عقد سلف به متقاضی تسهیالت وکالت دهـد کـه پـس از
حصول سررسید ،موضوع قرارداد سلف را به قیمت بازار یا به قیمت توافقی به خود
یا به دیگری بفروشد .در هر حال ،قیمت فروش نباید در هنگام انعقاد قرارداد سلف
به صورت قطعی تعیین یا تضمین شود.
ماده  70اجاره به شرط تملیک بانکی تابع عمومـات قـانون مـدنی ،مقـررات ایـن
قانون و توافقات طرفین بوده و احکام قانون مدنی در باب اجاره در مـورد آن اجـرا
نمیشود.
ماده  77طرحهای مشمول قراردادها مبتنی بر عقود بـا بـازده نـامعین تـا حصـول
درآمد و بازدهی ،از شمول ضوابط حسابداری تعهدی مست نی بوده ودرآمد آنها پس
از مشخص شدن میزان بازدهی ،شناسایی میشود.
ماده  72دستورالعمل اجرایی عقود مذکور در این قانون ،باید بـه تصـویب هیـ ت
نظارت و ت یید شورای فقهی برسد.
ماده  73بانک مرکزی موظف است در دستورالعمل مرتبط با هریـک از ابزارهـای
تجهیز و تخصیص منابع ،مواردی کـه رعایـت آن در قراردادهـای فیمـابین بانـک و
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مشتریان ضروری است را تعیین و پس از ت یید شورای فقهی به بانکها ابالغ نمایـد
و بر اعمال موارد مذکور نظارت نماید .بانکها مکلفند نمونه کلیه قراردادهایی را که
طراحی میکنند ،برای ارائه به شورای فقهی ،در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
بخش هفتم -وصول مطالبات و جریمه تاخیر

ماده  74مطالبات بانکها از محل اصل و سود (یا کارمزد) تسـهیالت اعطـایی یـا
تعهدات ایجادی باید در سررسید یا زمانهای معـین شـده در قـرارداد بازپرداخـت

شود .عدم بازپرداخت ،تخلف محسوب شده و حسب مورد ،مطـابق مـاده  99ایـن

قانون ،مستوجب پرداخت جریمه است.
ماده  75نرخ جریمه ت خیر در مورد انواع قراردادها بـا پیشـنهاد بانـک مرکـزی و
تصویب هی ت نظارت تعیین میشود .هی ت نظارت موظـف اسـت در تعیـین نـرخ
جریمه تاخیر ،نوع گیرندگان تسهیالت و موارد مصرف ،مدت ت خیر و فاصله زمـان
پرداخت از زمان سررسید ،منافع سپردهگذاران وشرایط و اوضاع اقتصادی کشـور را
مدنظر قرار دهد.
ماده  76مبل جریمه توسط بانـک از گیرنـده تسـهیالت دریافـت و بـه حسـاب
ویژهای نزد بانک مرکزی واریز میشود .بانک مرکزی بخشی از جریمه دریـافتی را،
حداک ر تا نرخ سود مندرج در قرارداد ،به منظور حفظ منافع سپردهگذاران ،به بانـک
بر میگرداند .باقی مانده جریمه توسط بانک مرکزی بـه حسـاب صـندوق ضـمانت
سپردهها واریز میشود.
ماده  71دریافت هرگونه سود یا کارمزد عالوه بر جریمه ،از تسهیالت گیرنـدهای
که مشمول جریمه ت خیر شده (صرفاً نسبت به همان بخـش از بـدهی کـه مشـمول
جریمه شده) ،یا ضامن وی ،ممنـوع اسـت .همچنـین اخـذ سـود از سـود ،سـود از
جریمه ،جریمه از جریمه و جریمه از سود مطلقاً ممنوع است .بـدهکار در صـورت
ت خیر در پرداخت بدهی خود به بانک ،صرفاً موظف به بازپرداخت اصـل بـدهی ،و
پرداخت جریمه موضوع ماده  99است.

ماده  77کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بـر
اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیـه و وصـول
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مطالبات ،شامل اصل و جریمه متعلقه ،حسب درخواست بانک اقدام نمایند.
ماده  79بانکها موظفند هرگونه تـ خیر در بازپرداخـت اقسـاط تسـهیالت را در
سامانهای که به همین منظور توسط بانک مرکزی ایجاد میشود ،ثبت نمایندو اعطای
تسهیالت جدید به اشخاصی که تسهیالت غیر جـاری داشـته باشـند ،تـابع ضـوابط
اعالمی از سوی بانک مرکزی است.
ماده  90بانک مرکزی موظف است ظرف مـدت شـش مـاه از تـاریخ ابـالغ ایـن
قانون ،دستورالعمل شیوههای ممانعت از ت خیر در بازپرداخت اقسـاط تسـهیالت را
با استفاده از انواع سازو کارهای انگیزشـی شـامل مشـوقها و محـدودیتهای غیـر
بانکی و بانکی (از جمله محدودیت در ارائه خدمات بانکی ،کـاهش رتبـه اعتبـاری
تسهیالت گیرنده ،اعمال محدودیت کلی یـا جزئـی در حـدمات کارتهـای بـانکی
تسهیالت گیرنده و اعضای خانواده وی و  )...تهیـه و بـه تصـویب هیـ ت نظـارت
برساند.
ماده  97اگر اعسار یا ورشکستگی بدهکار بانکی به حکم دادگاه ثابت شده باشد،

آن بخش از جریمه (موضوع ماده  )99که باید به صندوق ضمانت سـپردهها واریـز

شود ،از گیرنده تسهیالت دریافت نخواهد شد.
ماده  92در صورت اثبات اعسار یا ورشکستگی بدهکار بانکی ،ضامن یا ضـامنان
مکلف به ایفای تعهدات وی ،مطابق با قرارداد منعقده و مفـاد ایـن قـانون میباشـند
مگر اینکه اعسار یا ورشکستگی آنان نیز به حکم دادگاه اثبات شده باشد.
بخش هشتم -سایر مقررات ناشر بر انواع سپردهگیری و اعطای تسهیالت

ماده  93کلیه بانکها موظفند در سپردهگیری و ارائه تسهیالت ،احکام مـذکور در
این قانون و دستورالعملهای ابالغی بانک مرکزی از جملـه تودیـع سـپرده قـانونی،
رعایت نسبت کفایت سرمایه ،رعایت حدود سرمایهگذاری و تسهیالت کالن و سایر
مواردی که میتواند به کاهش قدرت تسهیالت دهی یا کاهش سودآوری بانک منجر
شود را رعایت کنند .بانکها موظفند در قراردادهـایی کـه بـا سـپردهگذاران منعقـد
میکنند ،بر التزام عملی خود به ضوابط و الزامات قانونی تصریح کرده و سپرده آنان
را مبتنی بر شرط مذکور بپذیرند.
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ماده  94بانکها موظفنـد عـالوه بـر آمـوزش دقیـق ایـن قـانون و آییننامـهها و
دستورالعملهای مرتبط با آن به کارکنان خود ،مشتریان خود را نسـبت بـه ماهیـت،
شرایط و موضوع قرارداد موردنظر مطلع نمایند و یک نسخه از قرارداد را در اختیـار
مشتری قرار دهند.
تبصره

بانک مرکزی موظف است عملکرد بانکهـا در اجـرای ایـن مـاده را در

رتبه بندی بانکها موضوع ماده  559لحاظ نماید.

ماده  95اعطای تسهیالت و اعتبارات بـه بنگاههـای اقتصـادی توسـط بانکهـا و
مؤسسات اعتباری باید از توجیه فنی ،مالی و اقتصادی برخوردار باشد.
ماده  96ضــوابط تعیــین حــداک ر نــرخ حــق الوکالــه بــرای انــواع ســپردههای
سرمایهگذاری توسط بانـک مرکـزی پیشـنهاد شـده و بـه تصـویب هیـ ت نظـارت
میرسد.
ماده  91بانکها موظفند قبل از اعطای تسهیالت یا قبول هرگونـه تعهـد ،از عـدم
ممنوعیت متقاضی برای دسترسی به تسهیالت و سایر خـدماتی کـه متضـمن ایجـاد
تعهد برای بانک است ،اطمینان حاصـل نماینـد .همچنـین بایـد راسـاً یـا از طریـق
مؤسسات موضوع ماده  558این قانون نسبت به اعتبارسـنجی مشـتریان و ضـامنان
اقدام کنند و با اخذ وثایق یا تضـامین الزم و متناسـب بـا نتـای اعتبـار سـنجی ،در
چارچوب دستورالعملهای بانک مرکزی ،از بازپرداخت تسهیالت یا ایفای تعهدات
مشتری اطمینان حاصل نمایند.
تبصره  7وثایق و تضامین قابل قبول عبارتند از :اموال منقول و غیر منقـول ،انـواع

گواهی سپرده موضوع ماده  ،585انواع اوراق بهادار (اعم از صکوک ،سـهام ،اسـناد
خزانه داری و مانندآن) ،اموال و داراییهـای فکـری قابـل مبادلـه ،سـفته ،ضـمانت
اشخاص ثالث ،بیمه نامه اعتباری شرکتهای بیمـه ،ضـمانتنامه مؤسسـات تضـمین
تعهدات (موضوع ماده  )581و ضمانتنامههای صـادره از بانکهـای دیگـر (اعـم از

داخلی یا خارجی) و سایر اموالی که قابلیت ارزیابی داشته باشند.
تبصره  2در وثیقههای بانکی ،مقررات قانون مدنی در خصوص شـرطیت قـبض و
عین بودن مورد رهن الزم الرعایه نمیباشد و همچنین در قراردادهای بانکی میتوان
برای دیون آینده نیز وثیقه اخذ نمود مشروط بر آنکه سبب مستقیم یـا غیـر مسـتقیم
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دین ،ایجاد شده باشد.
تبصره  3قرارداد ضمانت باید به صورت جداگانه تنظیم و کلیه تعهدات در ضـمن
قرارداد به صورت شفاف به ضامن اعالم و یـک نسـخه از قـرارداد بـه وی تحویـل
گردد .ضامن میتواند تمام یا بخشی از تعهدات گیرنده تسهیالت را تضمین کند.
ماده  97بانکها نمیتوانند برای تضمین تسهیالت اعطایی به سهامداران خـود یـا
تعهداتی که به نفع آنان بر عهده میگیرند ،سهام خود یا صکوکی را که بـا ضـمانت
آنها منتشر شده به وثیقه بگیرند.
ماده  99کلیــه بانکهــا موظفنــد گــزارش منــابع ،مصــارف و مانــده هریــک از
حسابهای مـذکور در ایـن قـانون (سـپرده قردالحسـنه ،سـپرده جـاری و انـواع
سپردهگذاری) و سود (زیان) تحقق یافته انواع حسابهای سرمایهگذاری را ،مطـابق
با دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هی ت نظارت میرسد ،بـرای
عموم منتشر نمایند .دسترسی به اطالعات مزبور برای بانک مرکزی باید به صـورت
برخط امکان پذیر باشد.
تبصره

منابع تجهیز شده در هریک از سپردهها بایـد صـرفاً بـه همـان مصـارفی

تخصیص داده شود که در این قانون مجاز شمرده شده است.
ماده  700مانده تسهیالت اعطایی هر بانک به هر ذینفـع واحـد نبایـد از دوازده و

نیم درصد سرمایه مورد نیاز برای ت سیس بانک جدید (موضوع ماده  56این قانون)
در زمان اعطای تسهیالت بیشتر باشد .همچنین جمع تسهیالت اعطایی شبکه بـانکی

به هر ذینفع واحد نباید از  % 98سرمایه اولیه مورد نیاز برای ت سیس بانک جدیـد
بیشتر باشد .حدود مذکور با تصویب هی ت نظارت تا دو برابر قابل افـزایش اسـت.
ت مین مالی مبال بیشتر توسط بانکها به جز از طریق انتشـار اوراق بهـادار اسـالمی
(صکوک) ممنوع است .بانـک مرکـزی موظـف اسـت بـا اتخـاذ تمهیـدات الزم ،از
رعایت احکام مندرج در این ماده اطمینان حاصل نماید.

ماده  707جمع "مانده تسهیالت اعطایی به هر ذینفع واحد" و "تعهداتی که بانک

به نفع وی بر عهده میگیرد" ،با رعایت ماده  ،588نباید از " % 58سرمایه نظارتی"

بانک بیشتر باشد .این نسبت در مورد اشخاص مرتبط با بانک %9 ،است.

ماده  702بانکها موظفند تسهیالت و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد که مبلـ
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آن از " % 9سرمایه نظارتی" آنها بیشتر باشد ،را بـه عنـوان "تسـهیالت و تعهـدات

کالن" تلقی نموده و به بانک مرکزی گزارش نمایند .حد مذکور در این مـاده بـرای
اشخاص مرتبط با بانک %5/9 ،است.

تبصره  7کفایت و نقدشوندگی وثایق مربوط به تسهیالت و تعهدات کالن باید بـه
ت یید هی ت مدیره برسد.

تبصره  2مجموع تسـهیالت و تعهـدات کـالن بانکهـا نبایـد از  9برابـر سـرمایه
نظارتی بیشتر شود.
تبصره  3اشخاص مرتبط با بانک عبارتنـد از اشخاصـی کـه بـه واسـطه مالکیـت،
مــدیریت ،نظــارت ،اشــتغال و یــا ســایر جنبــهها میتواننــد بــه هــر نحــوی بــر
تصمیمگیریهای اعتباری و سرمایهگذاری بانک اعمال نظر نمایند.
تبصره  4نرخ سود و کارمزد،مدت زمان بازپرداخت ،دوره تنفس ،وثایق دریافتی و
سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیالت و اعتبار به اشخاص مـرتبط بـا بانـک بایـد
مطابق رویه معمول در خصوص سایر اشخاص باشد.
تبصره  5چگونگی محاسبه سـرمایه نظـارتی و نحـوه شناسـایی ذینفـع واحـد و
اشخاص مرتبط با بانک ،به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هی ت نظارت میرسد.
ماده  703بانکها به منظور جذب و تجهیز انواع سپردههای مـذکور در ایـن قـانون
که مجاز به دریافت آنها هستند ،میتوانند براساس ضوابط تعیین شده توسـط بانـک
مرکزی ،با اتخاذ روشهای تشویقی ،امتیازاتی را به شرح زیر به سپردهگذاران اعطـا
نمایند:
الف -اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد یاسود تسهیالتی؛
ب -اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکی؛
پ -اولویت در اعطای تسهیالت؛

ت -صدور "گواهی سپرده" برای انواع سپردهها.
تبصره  7صدور گواهی سپرده منوط به مسدود شدن اصل سپرده تـا زمـان ابطـال
گواهی است .گواهی مزبور با نام و قابل انتقال به غیر توسط بانک است .ایـن اوراق
میتواند به عنوان وثیقه مورد قبول بانکها قرار گیرد .ابطال این گواهی توسـط غیـر
نیازمند طی مراحل قانونی است.
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تبصره  2برگزاری هرگونه قرعه کشی و اعطای جوایز نقدی یا غیر نقدی برای سپردههای
قردالحسنه منوط به موافقت بانک مرکزی و برای سایر سپردهها ممنوع میباشد.
ماده  704اسناد کلیه قراردادهایی که بین بانکها با مشتریان برای اعطای تسـهیالت
بانکی یا ارائه خدمات بانکی منعقد میشود ،در حکم اسناد رسمی و الزماالجرا بوده
و از ویژگیهای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسـارت احتمـالی بابـت
صدور قرار ت مین خواسته برخوردار میباشند.
ماده  705چنانچه در مورد اعطای تسهیالت بانکی ،بیش از یک قرارداد بین بانک و
مشتری در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود ،حقوق متعلقه اعم از حق ال بت نسـبت بـه
سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد .و در مـورد قـرارداد بعـدی ،تعلـق حقـوق
متعلقه اعم از حق ال بت نسبت به سـند اول محاسـبه و دریافـت خواهـد شـد و در
مورد قرارداد بعدی ،تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهـای
بعدی نسبت به سند مذکور در قرارداد قبلی است در این صورت حقوق متعلق اعـم
از هر نوع عوارد ،حق ال بت و نظایر آن به است نای حق التحریر باید نسبت به مابه
التفاوت دو رقم محاسبه و دریافت شودو مالک تشخیص ارتبـاط قراردادهـا ،اعـالم
بانک ذیربط میباشد.
ماده  706در مواردی که کاال توسط بانک از طریق اعطای تسـهیالت بـه اشـخاص
منتقل میگردد ،بانک از لحاظ مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دسـت اول
تلقی خواهد شد.
ماده  701در قراردهای اعطای تسهیالت ،تمامی تسـهیالت گیرنـدگان و همچنـین
ضامن و راهن ثالث ،متضامناً مسؤول اجرای تعهدات قراردادی میباشند.
ماده  707بانکها موظفند نحوه محاسبه اقساط تسهیالت را به صـورت شـفاف در
متن قرارداد ذکر کنند.
ماده  709وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظـرف مـدت شـش مـاه از
تصویب این قانون آییننامه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسـات تضـمین تعهـدات را
تهیه و به تصویب هی ت وزیران برساند .مؤسسات تضمین تعهدات میتواند توسـط
اشخاص حقوقی ،تشکلهای حرفهای یا گروهی از اعضای یک صـنف یـا صـنعت
خاص ایجاد شد.
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تبصره  7بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانتد تضمین مؤسسات تضمین تعهدات
را که بـا مجـوز وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی ت سـیس شـدهاند ،بـرای اعطـای
تسهیالت به مشتریان خود بپذیرند.
تبصره  2اسناد کلیه قراردادهایی کـه توسـط مؤسسـات تضـمین تعهـدات منعقـد
میگردد ،در حکم اسناد رسمی و الزماالجرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجـاری از
جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار ت مین خواسـته برخـوردار
میباشد.
ماده  770وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظـرف مـدت شـش مـاه از

تصویب این قانون آییننامه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسات "اعتبار سنجی" را بـه
منظور تعیین اعتبار افراد حقیقی وحقوقی ،تهیه و به تصویب هی ت وزیران برسـاند.
این مؤسسات میتواند توسط بانکها یا سایر اشخاص تشکیل شود .بانکها موظفند

با رعایت ضوابط بانک مرکـزی ،اطالعـات مـورد نیـاز بـرای رتبـه بنـدی اعتبـاری
اشخاص حقیقی و حقوقی را به مؤسسات موضوع این ماده ارائه نمایند.
تبصره

بانکها موظفند در هنگام ارائه تسهیالت به مشتریان خود یا قبـول تعهـد

به نفع آنان ،حد اعتباری تسـهیالت گیرنـده یـا متعهدلـه را در نظـر داشـته باشـند.
چگونگی و زمان اجرای این حکم با پیشنهاد بانک مرکزی و ت ییـد هیـ ت نظـارت
تعیین میشود.
ماده  777کلیه شعب خارج از کشور بانکهای ایرانی و کلیه بانکهـای خـارجی و
بانکهای مشترک و شعب آنها که در ایران (اعم از سـرزمین اصـلی و منـاطق آزاد)
مستقر هستند ،فقط در چارچوب این قانون مجاز به عملیات بانکی میباشند .بانـک
مرکزی موظف است ضوابط ویژه بانکهای مستقر در مناطق آزاد و بانکهای ایرانی
که در خارج از کشور فعالیت میکنند را به تصویب هی ت نظارت برساند.
ماده  772بانکها با مجوز بانک مرکزی میتوانند وجوه اداره شده دولت ،نهادهـای
عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی را جذب و در محل
مورد نظر صاحبان منابع در قالب تسهیالت قردالحسنه و سایر عقود طبق قـرارداد
پرداخت کنند .بازپرداخت وجوه مزبور منحصراً از محل اقساط وصـولی تسـهیالت
مذکور و پس از کسر حق عاملیت بانک ممکن میباشد .بانکها با رعایت مفاد ماده
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 581میتوانند بازپرداخت تسهیالت موضوع این ماده را ضمانت کنند.
ماده  773هرگونه رابطه مالی میان بانکها و بین بانک مرکزی و بانکها باید مطابق
احکام این قانون باشد .بانکها میتوانند درچارچوب ضوابط ابالغی از سوی بانـک
مرکزی و با استفاده از قراردادها و ابزارهای این قانون از منابع بانک مرکزی و سـایر
بانکها در چارچوب بازار بین بانکی استفاده کنند.
ماده  774نحوه تجهیز منـابع بانکهـا از اشـخاص حقـوقی خـارجی و مؤسسـات
بینالمللی بر اساس آییننامهای خواهد بـود کـه بـه پیشـنهاد مشـترک وزارت امـور
اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هی ت وزیران میرسد.
ماده  775بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب ایـن قـانون،
دستورالعمل نحوه عملیات ارزی بانکها و نحوه ثبت حسابداری آن را مبتنی بر این
قانون به تصویب هی ت نظارت برساند.
ماده  776مؤسس ـات اعتبــاری غیــر بــانکی اعــم از صــندوقهای قردالحســنه و
تعاونیهای اعتبار که در زمان ابالغ این قـانون بـه فعالیـت اشـتغال دارنـد ،بایـد در
چارچوب برنامه زمانی که از سوی بانک مرکزی اعالم میشود ،فعالیتهای خود را
با احکام این قانون و ضوابط اعالمی بانک مرکزی هماهن

و منطبق نمایند.

بخش نهم -ساماندهی و ترویج قرضالحسنه

ماده  771کلیه تراکنشهای مالی صندوقهای قردالحسنه بایـد بـه اطـالع بانـک
مرکزی برسد .بانک مرکزی میتواند سامانه یکپارچهای را به همین منظـور ایجـاد و
صندوقهای قردالحسنه را ملزم به ثبت تراکنشهای مالی خود در سـامانه مزبـور
بنماید .صندوقهای قردالحسنهای که توسـط اعضـای گروههـای خـاص از قبیـل
خویشاوندان ،همکاران و مانند آنها تشکیل شده و بدون نصب تابلو و ت سیس شعبه
فعالیت میکنند ،از شمول این حکم مست نی هستند.
ماده  777صــندوقهای قردالحســنه از ت ســیس شــرکت و یــا ســرمایهگذاری در
شرکتها ممنوع میباشند .سپردهگذاری صـندوقهای قردالحسـنه در بانکهـا در
چارچوب ضوابط و حدودی که توسط هی ت نظارت تصویب میشود ،مجاز است.
ماده  779بانک مرکزی موظف است در جهت احیاء و تروی سنت قردالحسنه و
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گسترش صندوقهای قردالحسنه در سراسر کشور ،حمایتهای معنوی و حقوقی
الزم را از آنها به عمل آورد .همچنین دولت میتواند با پیشبینی ردیف مخصـوص
کمک به صندوقهای قردالحسنه در بودجههای سنواتی ،به تقویـت صـندوقهای
مزبور کمک کند .آییننامه این ماده مشتمل بـر چگـونگی حمایـت از صـندوقهای
قردالحسنه و ممانعت از برخورد تبعیضآمیز با آنها به پیشنهاد بانـک مرکـزی بـه
تصویب هی ت نظارت میرسد.
فصل ششم -خدمات بانکی
ماده  720بانکها عالوه بر انجام عملیات بانکی ،میتوانند در چارچوب احکام این
قانون و سایر قوانین مربوط با مجوز بانک مرکزی به انجام تمام یـا برخـی از امـور
زیر مبادرت نمایند:
الف -انجام انواع عملیات ارزی؛
ب -گشایش و پـذیرش انـواع اعتبـار اعـم از اسـنادی و غیـر آن ،اصـالتاً و یـا بـه
نمایندگی و انجام هرنوع عملیات مربوط؛
پ -نقل و انتقال وجوه؛
ت -صدور و پذیرش انواع ضمانتنامه؛
ث  -انجام معامالت مربوط به فلزات و سن های گرانبها؛
ج -انجام معامالت مربوط به انواع ابزارهای بازار پول و سرمایه؛
چ -انجام معامالت مربوط به ابزارهای مشتقه به حساب خود یا دیگران؛
ح -ارائه خدمات پذیره نویسی و عرضه عمومی اوراق بهادار؛
خ -مدیریت وجوه برای اشخاص و عاملیت وجوه اداره شده؛
د -ارائه خدمات مربوط به پذیرش امانات مشتری؛
ذ -ارائه خدمات مشاوره سرمایهگذاری؛
ر -ارائه خدمات مربوط به مدیریت سبد داراییهای مشتریان؛
ز -سایر عملیات مجاز با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هی ت نظارت.
تبصره  7مؤسسات اعتباری غیر بانکی (تعاونیهای اعتبـار و صـندوقهای قـراد
الحسنه) محاز به ارائه خدمات مذکور در این ماده نیستند .خدمات قابل ارائه توسط
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مؤسسات مزبور به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هی ت نظارت میرسد.
تبصره  2شرایط عمومی و ویژگیهای هریک از خـدمات بـانکی مـذکور در ایـن
ماده ،در دستورالعمل اجرایی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیـ ت نظـارت
خواهد رسید ،تعیین میشود.
ماده  727ضمانتنامه بانکی سندی مستقل از قرارداد پایه و قرارداد صدور ضمانتنامه
بوده و صرفاً تابع ضرایط مندرج در ضمانتنامه میباشـد .پرداخـت وجـه ضـمانتنامه
منوط به رعایت شرایط مندرج در ضمانتنامه است.
تبصره

ضمانتنامه بانکی تابع مقررات باب ضمان قانون مـدنی نبـوده و ضـوابط

اجرایی آن در چارچوب ماده  58قانون مدنی با پیشنهاد بانک مرکـزی بـه تصـویب
هی ت نظارت خواهد رسید.
ماده  722اعتبار اسنادی قراردادی مسـتقل از قـرارداد مبنـای آن و قـرارداد فـروش
میباشد که مبین تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشایش کننده مبنی بر پـذیرش
پرداخت با قبولی یا معامله اسناد صادره توسط ذینفع در قبـال ارائـه اسـناد مطـابق
میباشد.
ماده  723اشخاصی که با قصد متقلبانه درخواست گشایش اعتبار اسنادی نمـوده و
در قبال گشایش اعتبار اسنادی ،کاال یا خدمتی مبادله ننمایند ،یا کاال یا خدمتی مبادله
کنند که با اسناد تسلیمی به بانک مطابقت نداشـته باشـد ،یـا از بازپرداخـت وجعـه
اعتبار اسنادی خودداری ورزند ،ضـمن الـزام بـه جبـران خسـارت وارده ،در حکـم
کالهبردار محسوب خواهند شد.
تبصره

حکم این ماده شامل اشخاصی که با قصد متقلبانه اقدام به اخذ ضمانتنامه

بانکی نمایند نیزمی گردد.
ماده  724صدور دستور موقت توسط مرجع قضایی مبنی بر توقف پرداخـت وجـه
اعتبار اسنادی یا ضمانتنامه بانکی مگر در صورت ارائه مـدرک م بتـه دالّ بـر وقـوع
تقلب آشکار و احتمال ورود ضرر غیر قابل جبران و با رعایت قانون آیین دادرسـی
مدنی ،مجاز نمیباشد.

ماده  725دستورالعمل اجرایی مواد  555الی  556ایـن قـانون بـا پیشـنهاد بانـک

مرکزی به تصویب هی ت نظارت خواهد رسید.
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ماده  726انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است:
الف -معامالت اموال منقول و غیر منقول (اعم از مادی و غیر مادی) مگر به منظـور
اعطای تسهیالت؛
ب -خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهـادار
داخلی یا خارجی به حساب خود ،از محل سپردههای مشتریان یا به میزانی بـیش از
آنچه بانک مرکزی به موجب این قانون طی دسـتورها یـا دسـتورالعملهای خـاص
تعیین خواهد کرد؛
پ -اعطای تسهیالت و اعتبار به اعضای ارکان ،مدیران ،نـاظران و بازرسـان بانـک
مرکزی مگر با رعایت دستورالعملی که در این مورد بـا پیشـنهاد بانـک مرکـزی بـه
تصویب هی ت نظارت خواهد رسید؛
ت -انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
تبصره

تملک اموال برای استیفای مطالبات؛ خرید اموال برای ت مین محل کـار و

نیازهای عملیاتی مشمول ممنوعیت موضع بند الف این ماده نخواهد بود .معـامالت
اموال تملک شده برای استیفای مطالبات طبـق شـرایطی کـه بانـک مرکـزی تعیـین
خواهد نمود ،انجام میشود.
فصل هفتم -مقررات ناظر بر گزارشگری مالی بانکها
ماده  721میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکهـا طبـق دسـتورالعملی کـه بـا
پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هی ت نظارت میرسد ،تعیین خواهد شد .اندوختـه

قانونی از  %59سود ویژه ساالنه کمتر و از  %58بیشتر نخواهد بود .وضـع اندوختـه
قانونی تا میزان سرمایه ثبت شده در مرجع ثبت شرکتها الزامی است.
ماده  727نحوه و اصول حسابداری و دفتر داری و تهیه و تنظیم صورتهای مـالی
بانکها بطوری که صورتهای مالی به نحو مطلوبی نشـان دهنـده عملکـرد و کلیـه
داراییها و بدهیهای آنها بوده و با اقتضائات بانکداری بـدون ربـا مطابقـت داشـته
باشد ،بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانـک مرکـزی بـه تصـویب
هی ت نظارت میرسد.
ماده  729میــزان اســتهالک داراییهــای منقــول و غیــر منقــول قابــل اســتهالک و
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هزینههای ت سیس و توسعه و همچنین میزان اندوختههای احتیاطی و ذخایر بانکها
با پیشنهاد بانک مرکزی توسط هی ت نظارت تعیین میشود.
ماده  730صورتهای مالی بانکها و گزارشهای مـورد نظـر بانـک مرکـزی بایـد
حسب مورد توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعـه حسـابداران رسـمی ایـران و
فهرست معتمد و مورد ت یید بانک مرکـزی و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و یـا
سازمان بازرسی مورد اظهار نظر قرار گیرد.
صورتهای مالی که با عایت اصول و مقررات ابالغ شده توسط بانک مرکزی تهیـه
شده و به ت یید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و فهرسـت معتمـد
بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار و یا سـازمان حسابرسـی رسـیده باشـد،
مورد قبول در کلیه مراجع قانونی از جمله امور مالیاتی کشور خواهند بود.
ماده  737مدت و شیوه نگاهـداری اوراق بازرگـانی و اسـناد و دفـاتر بانکهـا بـه
صورت عین یا الکترونیکی و همچنین نحوه تبدیل عین اسناد به عکس ،فیلم ،اسـناد
الکترونیکی و یا نظایر آن ،به موجب دستورالعملی که با پیشـنهاد بانـک مرکـزی بـه
تصویب هی ت نظارت میرسد ،تعیین خواهد شد .اسنادی که به صورت الکترونیکی
ایجاد شدهاند و همچنین عکسها ،فیلمها ،اسناد الکترونیکی و نظایر آن در دادگاهها
و سایر مراجع قانونی ،پس ازگذشتن مدتهای مقرر در دسـتورالعمل ،حکـم اصـل
اسناد را خواهند داشت.
ماده  732هریک از بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل بانکها موظفند به محض
اطالع از هریک از موارد زیر ،مراتب را به بانک مرکزی گزارش نمایند:
الف -تخلف از مفاد این قانون و ضوابط اجرایی موضوع آن؛
ب -خــودداری بانــک از ارائــه اطالعــات مــورد درخواســت بازرســان قــانونی و
حسابرسان مستقل؛
پ -تخلفاتی که مستوجب اعمال مجازاتهای کیفری باشد؛
ت -تخلفی که مانع از اظهار نظر مقبول حسابرس در خصـوص صـورتهای مـالی
شود.
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فصل هشتم -شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی
ماده  733بانک مرکزی موظف است استانداردهای الزم برای ثبـت ،جمـع آوری و
فرآوری دادهها و همچنین ضوابط تهیه و انتشار اطالعات مربوط به عملیات بانکها
را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هی ت نظـارت
برساند .استانداردها و ضوابط مزبور باید به گونهای باشد که:
الف -ثبت صحیح ،فوری و جامع دادهها مشـتمل بـر مشخصـات مشـتریان و کلیـه
تراکنشهای مربوط به عملیات و خدمات بانکی به صورت یکپارچه تضمین گردد.
ب -امکان جستجوی سریع و فراخوان ماشینی دادهها و اطالعات فراهم گردد.
پ -تهیه صورتهای مالی و انواع گزارشهای استاندارد مربوط به مـدیریت خطـر
(ریسک) ،حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و عملکرد هی ت مدیره و هیـ ت عامـل
بانکها به منظور حصول اطمینان از ثبات و سالمت نظام بانکی کشور میسر شود.

ماده  734گزارشهای موضوع بند پ ماده  555باید مطابق ضوابط مربوط ،توسط

بانکها تهیه و منتشر گردد .بانـک مرکـزی موظـف اسـت ترتیبـی اتخـاذ کنـد کـه

صورتهای مالی و سـایر گزارشهـای موضـوع بنـد پ مـاده  555در کوتـاهترین
فواصل زمانی ممکن (متناسب با نوع گزارش) منتشر گردد.

ماده  735بانک مرکزی موظف است کلیـه بانکهـا را از نظـر پایبنـدی بـه قـانون،
شاخصهای ثبات و سالمت بانکی و پاسخگویی به مشـتریان ،سـهامداران و سـایر
ذینفعان و حفظ منافع و حقوق قانونی آنان ،آموزش و توجیـه مـدیران ،کارکنـان و
مشتریان و سـایر مـواردی کـه بـه تصـویب هیـ ت نظـارت میرسـد ،رتبـه بنـدی
(امتیازدهی) نموده ،نتای را به صورت ادواری منتشر نماید.
ماده  736بانک مرکزی میتواند به منظور تضمین همکاری بانکها در ثبت دادههـا
از ابزارهای انگیزشی همچون توسعه یا محدود کردن مجوز ارائـه خـدمات بـانکی،
مجوز ایجاد شعبه و اعمال محدودیت در تراکنشهای بین بانکی بهره جوید.
ماده  731بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک سال پس از ابالغ این قـانون،
ضوابط و شاخصهای مورد نیاز برای سـنجش عملکـرد مـدیران و کارکنـان مـوثر
بانکها را تدوین و پس ار ت یید هی ت نظارت ،به بانکها ابالغ نماید .ضوابط مزبور
باید مشتمل بر چگونگی انتشار نتای باشد.
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فصل نهم -نظارت
ماده  737برای حصول اطمینان از اجرای دقیق عملیات بانکی بـدون ربـا در نظـام
بانکی کشور ،شورای فقهی متشکل از رئیس کل (یا قائم مقام) و معـاون (یـا مـدیر
کل) حقوقی بانک مرکز ،پن فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معامالت و صاحب
نظر در مسائل پولی و بانکی) یک حقوقدان یک اقتصاددان آشنا بـه مسـائل پـولی و
بانکی ،جهت نظارت بر عملکـرد نظـام بـانکی و اظهـار نظـر نسـبت بـه رویـهها و
ابزارهای رای  ،شیوههای عملیاتی،آییننامهها ،دستورالعملها ،بخشنامهها ،قراردادهـا
و نحوه اجرای آنها ،از جهت انطباق با اهداف و احکام این قانون ،در بانک مرکـزی
تشکیل میشود .اعضای غیر موظف شورا با حکم رئیس کل برای مدت هفت سـال
منصوب میشوند .صالحیت فقهی مجتهدان عضو شـورا بـه ت ییـد اک ریـت فقهـای
شورای نگهبان خواهد رسید.
ماده  739مصوبات شورای فقهی الزم الرعایه است .رئیس کـل بانـک مرکـزی بـر
حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت میکند.
ماده  740نحوه تشکیل و اداره جلسات شـورای فقهـی و کیفیـت نظـارت آن ،بـه
موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای فقهی برسد.
ماده  747به منظور حصول اطمینـان از سـالمت نظـام بـانکی ،جلـوگیری از قـرار
گرفتن بانکها در معرد مخاطرات غیر مجاز و حفظ حقوق سپردهگذاران و سـایر
ذینفعان ،هی ت نظارت با ترکیب زیر تشکیل میشود:

 -5رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام وی به عنوان رئیس هی ت؛
 -5معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
 -5معاون نظارتی بانک مرکزی؛

 -6چهار اقتصاد دان یا متخصص امور مالی آشنا بـه مسـائل بانکـداری اسـالمی بـه
انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ت یید رئیس جمهور؛
 -9دبیر کل کانون بانکها؛

 -7دادستان کل کشور یا معاون وی.
سایر معاونان یا مدیران بانک مرکزی؛ حسب ضرورت بـا دعـوت رئـیس هیـ ت و
بدون حق رأی در جلسه حضور مییابند.

 461

مجلة حقوق بانکی  /شمارههای  8و ( 9پاییز  -4991تابستان )4991

تبصره  7مدت ماموریت اعضای مذکور در بند  ،6هفت سال بوده و در طول دوره
قابل عزل نیستند .در صورت تغییـر رئـیس کـل بانـک مرکـزی یـا انقضـای مـدت
ماموریت اعضای مذکور ،حداک ر نیمی از آنان به قید قرعه قابل تغییر میباشند .افراد
مورد نظر باید واجد صالحیتهای مذکور در ماده  59این قـانون بـوده و دو سـال
قبل و بعد از اشتغال در هی ت نظارت هیچ گونه رابطه سهامداری ،مدیریتی ،اجرایی،
وکالتی و مشـاورهای بـا بانکهـا و مؤسسـات اعتبـاری غیـر بـانکی (صـندوقهای
قردالحسنه ،تعاونیهای اعتبار) و یا شرکتها ،مؤسسات و نهادهای وابسته به آنها
داشته باشد.
در صورت فوت ،استعفاء یا محکومیت موثر هریک از آنان (که به تشخیص دادگـاه
منجر به سلب صالحیت وی شود) جایگزین او به ترتیب مقرر در این مـاده تعیـین
میشود.
تبصره  2معاون نظارتی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل و ت یید اک ریت اعضای
هی ت نظارت منصوب یا عزل میشود.
ماده  742هی ت نظارت موظف است در چـارچوب احکـام ایـن قـانون ،بـر کلیـه
عملیات مربوط به ت سیس و فعالیت بانکها نظارت نماید .تعیـین نسـبتهای مـالی
احتیاطی از جمله نسبت کفایت سرمایه و نظارت بر رعایت نسبتهای تعیـین شـده
از وظایف هی ت نظارت است .همچنین تصویب ضوابط و دسـتورالعملهای زیـر و
نظارت بر حسن اجرای آنها بر عهده هی ت نظارت است:

 -5ضوابط و دستورالعملهای ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکها؛

 -5ضوابط و دستورالعملهای ناظر بر عملیات تجهیز منابع توسط بانکها؛
 -5ضوابط و دستورالعملهای ناظر بر عملیات اعتباری بانکها؛

 -6ضوابط و دستورالعملهای ناظر بر مبارزه با پولشویی و ت مین مالی تروریسم؛

 -9ضوابط و دستورالعملهای ثبت و نگاهداری حسـابها و نحـوه تهیـه و تنظـیم
ترازنامه و سایر صورتهای مالی بانکها؛

 -7ضوابط و نگهداری یا امحای اوراق ،اسناد و مدارک و دفـاتر و همچنـین نحـوه

تبدیل آنها به عکس ،فیلم ،اسناد الکترونیکی مطمئن یا نظایر آن توسط بانکها؛

 -9سایر ضوابط و دستورالعملهای نظـارتی مـورد نیـاز حسـب درخواسـت بانـک
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مرکزی اعم از اینکه در این قانون به آن تصریح شده یا نشده باشد.
ماده  743اشخاص مشمول مقررات این قانون ،موظف بـه همکـاری بـا نـاظران و
بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطالعـات و مسـتندات مـورد نیـاز را در
اختیار آنان قرار دهند.
ماده  744نظارت بانک مرکزی بر بانکها باید به صورت نظـارت یکپارچـه باشـد،
به نحوی که عالوه بـر ارزیـابی ریسـک فعالیـت بانـک ،ریسـک ناشـی از فعالیـت
واحدهای تابعه و وابسته بر بانک نیز مـورد نظـارت و ارزیـابی قرارگیـرد .مقـررات
نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هی ت نظارت میرسد.
ماده  745بانکها موظف هستند اطالعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و
وضعیت مالی آنهاست ،به صورت گزارشهای انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری
و موردی در قالب فرمها و جداول ابالغی بانک مرکزی ،به آن بانـک ارائـه کـرده و
زمینه دسترسی به روز بانک مرکزی به دادهها و اطالعات را به صورت الکترونیکـی
و فیزیکی فراهم نمایند.
ماده  746بانکها موظفند مقررات احتیـاطی بانـک مرکـزی شـانل ازاات احتیـاطی
مربوط به سرمایه (از جمله حداقل نسبت کفایت سـرمایه) ،نقـدینگی ،طبقـه بنـدی
داراییها ،ذخیرهگیری داراییها ،تسهیالت و تعهدات ،نسـبت داراییهـای ثابـت بـه
مجموع سرمایه و اندوختهها و سرمایهگذاریها را رعایت نماینـد .دسـتوالعمل ایـن
ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هی ت نظارت میرسد.
ماده  741بانکها موظفنـدنظام مناسـب و کارآمـد کنترلهـای داخلـی و حاکمیـت
شرکتی را مطابق با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هی ت نظارت میرسـد ،مسـتقر
نمایند
ماده  747بانکها موظفند نظام جامع مدیریت خطر (ریسک) را مطابق ضوابطی که
با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هی ت نظارت میرسـد طراحـی نمـوده و اجـرا
کنند.
ماده  749اشــخاص مشــمول مقــررات ایــن قــانون موظــف هســتند مقــررات و
دستورالعملهای ابالغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تـ مین
مالی تروریسم را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.
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ماده  750بانک مرکـزی موظـف اسـت اسـناد و اطالعـات دریـافتی از بانکهـا و
همچنین گزارشهایی را که بر اساس آن اطالعات تهیـه میکنـد ،بـه عنـوان اسـرار
حرفهای تلقی نموده و از افشای آن مگر در انجام وظایف نظارتی خود و یـا بنـا بـه
الزام صریح قانونی و یا دستور قضایی خودداری نماید.
ماده  757بانک مرکزی ،بانکها و کارکنـان آنهـا و نیـز سـایر اشـخاص حقیقـی و
حقوقی که به مقتضای وظایفشان از طریق بانکها بـه اطالعـات مشـتریان از جملـه
اطالعات هویتی ،اطالعات مربوط به حسابها ،داراییها ،کسب و کار ،قراردادهـای
منعقده و سایر فعالیتهای بانکی آنها ،دسترسی دارند ،موظفند این اطالعـات را بـه
عنوان اسرار بانکی مشتریان تلقی نمایند و از افشای آنها به جز در مواردی که الـزام
صریح قانونی یا دستور مرجع قضایی برای ارائه اطالعـات وجـود دارد ،خـودداری
کنند .متخلف ،به مجازات افشای اسرار اشخاص محکوم میشود.
ماده  752بانک مرکزی میتواند با ت یید هی ت نظارت بـا مقامـات نظـارت بـانکی
سایر کشورها به همکاری و تبادل اطالعات بپردازد.
ماده  753انجام موارد زیر از سوی بانکها تخلف محسوب میشود .بانک مرکـزی
در صورت مشاهده هریک از تخلفات ،با اسـتفاده از ابزارهـای نظـارتی یـا تنبیهـی

مذکور در ماده  ،596در جهت ممانعت از تداوم و تکـرار تخلـف اقـدام مینمایـد.
همچنین بانک مرکزی میتواند قبل یا بعد از اعمال اقدامات نظارتی یا تنبیهی مزبور،
تخلفات بانکها را برای رسیدگی به هی ت بدوی انتظامی بانکها ارجاع دهد:
الف -اشتغال به امور و فعالیتهایی که مستلزم اخذ مجوز از بانـک مرکـزی اسـت
بدون اخذ مجوز از آن بانک؛
ب -تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از
شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس آنها صادر شده است؛
پ -تخطی از مفاد اساسنامه؛
ت -انجام اقداماتی که ثبات نظام پرداخت را بـه مخـاطره میانـدازد (بـه تشـخیص
بانک مرکزی)؛
ث -عدم ارائه به موقع ،صـحیح و کامـل دادههـا ،اطالعـات ،صـورتهای مـالی و
گزارشها به بانک مرکزی؛
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ج -عدم افشای اطالعات موضوع بند پ ماده  555این قانون؛
چ -انتصاب اعضای هی ت مدیره یا هی ت عامل بدون اخذ ت ییدیه از بانـک مرکـزی
و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم ت یید مجدد و یا لغو ت ییدیه صـالحیت آنهـا
از سوی بانک مرکزی؛
ح -تخطی از تعهدات ارائه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصالحی؛
خ -تقلب نسبت به قوانین ،مقررات ،دستورالعملها ،بخشنامهها و دسـتورات بانـک
مرکزی به منظور بی اثر کردن آنها؛
د -عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر ،حسابها ،اطالعـات و صـورتهای مـالی
مطابق با مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی و یا تنظیم غیر واقعی آنها؛
ذ -جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه؛
ر -تخطی از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپردهها؛
ز -اقداماتی که منافع سپردهگذاران،مشتریان و یا ثبـات ،ایمنـی و سـالمت مـالی آن
مؤسسه یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛
ژ -عدم رعایت الزامات بانکداری بدون ربا (تخطی از احکام مذکور در فصل پـنجم
این قانون و دستورات متناظر بانک مرکزی)؛
س -تخطی از سایر دستورالعملها ،بخش نامهها و دستورات بانک مرکزی.
ماده  754بانک مرکزی میتواند اقدمات نظارتی یا تنبیهی زیر را در مورد بانکهای
متخلف اعمال نماید:
الف -احضار مدیر عامل ،قائم مقام مدیر عامل ،معاونان مدیر عامل ،رئیس یا هریک
از اعضای هی ت مدیره و یا دیگر مـدیران و کارکنـان مؤسسـه اعتبـاری بـرای ادای
توضیحات الزم؛
ب -اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدر عامل ،قائم مقـام مـدی عامـل ،معاونـان
مدیر عامل و رئیس یاهریک از اعضای هی ت مدیره؛
پ -دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقـدامات اصـالحی در
چارچوب برنامه زمانی مورد ت یید بانک مرکزی؛
ت -دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک مرکـزی و تهیـه
گزارش حسابرسی و بازرس قانونی؛
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ث -انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حسابهای بانکی؛
ج -انتصاب ناظرمقیم در بانک بـرای حصـول اطمینـان از حسـن اجـرای اقـدامات
اصالحی مقرر از سوی بانک مرکزی.همچنین بانک مرکزی میتواند با ت ییـد هیـ ت
نظارت ،اقدامات تنبیهی زیر را در مورد بانک متخلف اعمال نماید.
چ -تشدیدالزامات احتیاطی برای بانک متخلف مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی؛
ح  -دستورعدم پرداخت سودسهام یا تقسیم اندوختهها؛
خ -ایجادمحدودیت در گسترش شعب در داخل یـا خـارج از کشـور و یـا دسـتور
کاهش و ادغام شعب؛
د -ممنوعیت یامحدودیت موقت یا دائم بانک از انجام تمـام یـا بعضـی از عملیـات

بانکی و فعالیتهای موضوع مادة 558این قانون؛

ذ -منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشـی از امـور بانـک بـرای یـک دوره
زمانی معین؛
ر -سلب صالحیت تمام یابرخی از اعضای هی ت مدیره ،مدیر عامل ،قائم مقام مدیر
عامل و معاونان مدیر عامل؛
ز -ارائه درخواست تصدی موقت امور بانک متخلف توسط بانک مرکزی یـا سـایر
اشخاص ،به هی ت انتظامی.
تبصره  7حیطه اختیارات و مسؤولیتهای ناظر مقیم موضـوع بنـد ج ،بـر اسـاس
دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانـک مرکـزی بـه تصـویب هیـ ت نظـارت
میرسد.
تبصره  2اقدامات تنبیهی موضوع این ماده بندهای (چ تا ر) صرفاً از حیث شـکلی
قابل اعتراد در دیوان عدالت اداری است .مهلت اعتراد در دیوان عدالت اداری،

حداک ر  58روز از تاریخ ابالغ میباشـد .ایـن رسـیدگی مـانع از اجـرای اقـدامات
نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.
تبصره  3بانک مرکزی میتواند بر حسب میزان اهمیت تخلـف و دفعـات تکـرار،
یک یا چند مورد از اقدامات موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.
تبصره  4اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنـان متخلـف مـانع از
انجام اقدامات مذکور در این ماده نخواهد بود.
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تبصره  5حداک ر مدت ممنوعیت موضوع بند د ایـن مـاده ،بـه ازای هـر تخلـف،
تکرار یا استمرار آن ،سه سال خواهد بود.
ماده  755طرح هرگونه دعوا که منش آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد ،بایـد
به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذیمدخل در امر نظـارت را نمیتـوان
طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتصاب جرم باشد.
تبصره

منظور از اقدامات نظارتی ،اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر

بانکها در صالحیت بانک مرکزی بوده و مشـتمل بـر اقـدامات بـه عمـل آمـده در
تمامی مراحل ت سیس ،اعطای مجوز ،نظارت بر فعالیت ،تغییـرات ثبتـی ،بازسـازی،
ادغام ،انحالل و تسویه میباشد.
ماده  756بانکها در مقابل خسـارتی کـه در اثـر عملیـات آنهـا متوجـه مشـتریان
میشود ،مسؤول و متعهد جبران خسارت خواهند بود .مدیر عامل ،قائم مقـام مـدیر
عامل و معاونان مدیر عامل و اعضای هی ت مـدیره بانکهـا نیـز مسـؤول خسـارتی
میباشند که به علت تخلف هریک از آنها از مقررات و قـوانین و دسـتورالعملهای
مربوط به این قانون یا اساسنامه بانک ،به صاحبان سهام یا مشتریان واردمی شود.
فصل دهم -مقررات انتظامی و کیفری
ماده  751به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی بانکها ،هی تهایی تحـت عنـوان
هی تهای رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل میگردد .هی تهای
مزبور شامل هی ت بدوی و هی ت تجدیدنظر میباشد.
ماده  757هی ت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی بانکها ،صالحیت رسیدگی به
تخلفات انتظامی بانکها را خواهد داشت .هی ت میتواند اعضـای هیـ ت مـدیره و
اعضای هیـ ت عامـل بانکهـا را در صـورت رسـیدگی و اثبـات تخلـف ،مشـمول

مجازاتهای انتظامی مندرج در ماده  576این قانون قرار دهد.

ماده  759ترکیب اعضای هی ت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظـامی ،شـامل شـش
نفر به شرح زیر خواهد بود:
قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هی ت؛ معاون (مدیر کل) حقـوقی
بانک مرکزی و چهار نفر متخصص در مسائل و حقوق بانکی به انتخاب وزیر امـور
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اقتصادی و دارایی ،رئیس کل بانک مرکزی ،دادستان کـل کشـور و کـانون بانکهـا
هرکدام یک نفر.

تبصره  7مدت عضویت اعضای غیر موظف  6سال است .انتخاب مجدد آنها تنهـا

برای یک دوره دیگر بال مانع است و در طول دوره خدمت ،قابل عزل نخواهند بود.
در صورتی که به دالیلی مانند فوت ،استعفا یا محکومیت به انفصال توسـط دادگـاه،
ادامه فعالیت آنان غیر ممکن گردد ،مقام منصوب کننده مکلف است بالفاصله نسبت
به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.
تبصره  2پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هی ت بدوی رسـیدگی
به تخلفات انتظامی ،دو نفر از اعضای غیر موظف بـه قیـد قرعـه تغییـر مییابنـد و
اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.

تبصره  3جلسات با حضور رئیس هی ت و حداقل  5نفر دیگـر از اعضـا رسـمیت
مییابد و تصمیمات حداقل با  6رأی موافق قانونی است.

تبصره  4موارد رد دادرسی مندرج در قانون آیین دادرسـی کیفـری ،در خصـوص
اعضای هی ت بدو ی و تجدیدنظررسیدگی به تخلفات انتظامی بانکها نیـز رعایـت
میشود.
ماده  760آرای هی ت بایـد جـامع اسـتداللهای اعضـای مخـالف و موافـق رأی و
حاوی مستندات و دالیل ارائه شده باشد.
ماده  767شروع رسیدگی در هی ت بدوی با صدور کیفر خواست توسـط دادسـتان
انتظامی خواهد بود .معاون نظارتی بانک مرکزی سمت دادستان انتظامی را بر عهـده
دارد.
ماده  762هی ت بدوی مکلف است پیش از صدور رای ،بـا ابـالغ کیفـر خواسـت
دادستان انتظامی ،از بانک و یا مدیران متهم جهت حضور در جلسـه دعـوت نمایـد.
فاصله زمانی ابالغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد.

ماده  763تخلفات انتظامی اشخاص مذکور در ماده  599به شرح زیر میباشد:

الف -تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده  595این قانون؛

ب -توقف فعالیت بانک به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه؛
پ -افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطالعات حسابهای آنها و یـا عـدم تسـلیم
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آنها در مواردی که مکلف به تسلیم میباشند؛
ت -ارائه گزارش خالف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپردهها؛
ث -جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی؛
ج -برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی بـه حسـاب دیگـر بـدون
مجوز قانونی؛
چ -ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که به حسب قوانین و مقررات بانکها از ارائـه
آن خدمات به آنها منع شده اند؛
ح -هرگونه تالش برای صوریسازی قراردادها به تشخیص شورای فقهی یا هیـ ت
نظارت.
تبصره  7رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قـانونی
مانع رسیدگی هی ت بدوی نخواهد بود.در صورتی که پس از رسـیدگی بـه پرونـده
متهم در محاکم مزبـور ،حکـم بـه برائـت وی صـادر گـردد ،هی تهـای بـدوی یـا
تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم ،موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.
تبصره  2ســاماندهی تعــداد حســابهای مشــتریان نــزد بانکهــا در چــارچوب
دستورالعمل ابالغی از سوی بانک مرکزی ،از شمول مفاد بند ج ایـن مـاده مسـت نی
میباشد.
ماده  764مجازاتهای انتظامی به شرح زیر میباشند:
الف -اخطار کتبی به بانک و عنداالقتضاء اعالم عمومی؛
ب -اخطار کتبی به مدیر عامل ،قائم مقام مدیر عامل ،معاونان مدیر عامل و رئیس یا
هریک از اعضای هی ت مدیره بانک؛
پ -مکلف نمودن بانک به انجام اصالحات مورد نظر بانـک مرکـزی در زمانبنـدی
تعیین شده توسط آن بانک مرکزی
ت -سلب صالحیت مدیر عامل ،قائم مقام مدیر عامل ،معاونان مدیر عامل ،تمام یـا
برخی از اعضای هی ت مدیره و ارجاع موضوع بـه بانـک مرکـزی جهـت انتصـاب
مدیران موقت؛
ث -اعمال جریمه نقدی برای بانک تا پانصد میلیارد ریال؛
ج -اعمال جریمه نقدی برای مدیر عامل ،قائم مقام مدیر عامل ،معاونین مدیر عامل
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و یا هریک از اعضای هی ت مدیره تا پن میلیارد ریال؛
چ -تعلیق برخی از فعالیتهای بانک به صورت موقت یا دائم
ح -واگذاری تصدی موقت اداره اموربانک به بانک مرکزی یا سایر اشخاص
خ -لغو مجوز بانک.
تبصره  7جرایم ریالی موضوع ماده و سایر مواد ایـن قـانون کـه متضـمن جریمـه
نقدی هستند ،متناسب با شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی کـه توسـط بانـک
مرکزی به صورت رسمی اعالم شده باشد ،تعدیل میگردد.
تبصره  2هی ت بدوی میتواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقـوع آن
یک یا چند مورد از مجازاتهای انتظامی فوق را اعمال نماید .تکرار و تعدد تخلف
از موارد تشدید محازات انتظامی است.
تبصره  3در مواردی که اعمال مجازات بند ت موجبات توقـف فعالیـت بانـک را
فراهم میآورد ،بانک مرکزی موظف است نسـبت بـه انتخـاب مـدیر موقـت اقـدام
نماید .حیطه وظایف ،مدت ،مسؤولیتها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان
حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و توسـط بانـک متخلـف پرداخـت
میشود .ارکان بانک متخلف مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سـوی
بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شـده توسـط بانـک
مرکزی میباشند و در صورت هرگونه اخالل در انجـام وظـایف تعـین شـده بـرای
مدیران موقت از سوی ارکان مذکور در این ماده ،دادستان انتظامی میتوانـد تشـدید
مجازاتهای انتظامی را از هی تهای بدوی و تجدیدنظر درخواست نماید.
تبصره  4احکام صادره توسط هی ت بدوی با امضای رئیس هی ت ابالغ میشود.
ماده  765مرجع تجدیـدنظر آرای هیـ ت بـدوی ،هیـ ت تجدیـدنظر رسـیدگی بـه
تخلفات انتظامی است .مهلت تجدیدنظر خواهی از آرای هی ت ،بیست روز پـس از
تـاریخ ابــالغ رأی هیـ ت بــدوی اســت .هیـ ت تجدیــدنظر دارای کلیــه وظــایف و
اختیارات هی ت بدوی است.
ماده  766اعضای هی ت تجدیدنظر عبارتند از:
الف -رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هی ت؛
ب -دبیر کل کانون بانکها؛
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پ -سه نفرقاضی آشنا به مسائل و حقوق بانکی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
تبصره :جلسات هی ت تجدیدنظر ،با حضور رئیس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت
مییابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ خواهد شد.
ماده  761هی ت تجدیدنظر مکلف است متن درخواسـت تجدیـدنظر را بـه همـراه
کلیه مستندات و ضمائم مربوط به تجدیدنظر خوانده ابالغ نماید .تجدینظر خوانـده
میتواند ظرف مدت بیست روز کلیه مدارک و مستندات دفاعی خـود را بـه هیـ ت
ارسال دارد .هی ت تجدیدنظر میتواند طرفین دعوا را برای استماع اظهارات دعـوت
نماید.
ماده  767آرای هی ت تجدیدنظر در کلیه موارد قطعی است و فقط از جهت شکلی
حداک ر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ ،قابل شکایت در دیوان عدالت اداری
میباشد.
ماده  769هیچ یک از هی تهای بدوی و تجدیدنظر را نمیتوان در رابطـه بـا آرای
صادره از سوی هی تهای مذکورتحت تعقیب قضـایی قـرار داد ،مگـر در صـورت
ارتکاب جرم موثر بر رأی صادره.
ماده  710تشدید مجازات نسبت به آرای غیر قطعی هیـ ت بـدوی یـا آرای نقـض
شده توسط دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی مجـدد باتوجـه بـه کلیـه جوانـب
بالمانع است.
ماده  717بانک مرکزی ،آییننامه داخلی هی تهای بدوی و تجدیـدنظر را حـداک ر
ظرف مدت سه ماه از تصویب هی ت نظارت میرساند.
ماده  712فعالیت اشخاصی که بدون اخذ ت ییدیه صـالحیت از بانـک مرکـزی ،در
سمتهای مدیر عامل ،قائم مقام مدیر عامل ،معاونـان مـدیر عامـل و عضـو هیـ ت
مدیره بانکها فعالیت نمایند ،در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی
محسوب میشود .اشخاص مذکور عالوه بر مجازات مربوط به آن ،توسط دادگاه بـه
پرداخت جزای نقدی تا مبل دویست میلیون ریال به ازای هر روز محکوم خواهنـد
شد .مدیران موضوع این ماده از زمان لغو ت یید صالحیت ،تعلیق و یا عزل ،مجاز بـه
امضای هیچ یک از اسناد تعهدآور بانک نمیباشند .تعقیب کیفری اشخاص مزبور در
این خصوص منوط به شکایت بانک مرکزی است.
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فصل یازدهم -کانون بانکها
ماده  713بانک مرکزی موظف است به منظور ایجاد هماهنگی در اجـرای صـحیح
ضوابط و مقررات ابالغی از سوی بان مرکزی ،ارائـه نظـرات مشـورتی بـه اعضـا و
بانک مرکزی و حمایت از حقوق صنفی اعضا ،زمینه ت سیس کانونها را با مشارکت
کلیه بانکهایی که در ایران فعالیت میکنند فراهم سازد .عضویت تمامی بانکهـا در
کانون الزامی است.
تبصره

کانون بانکها ،دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخـوردار از اسـتقالل

مالی بوده و به موجب اساسنامهای که به تصویب هی ت نظارت خواهد رسـید ،اداره
میشود.
فصل دوازدهم -صندوق ضمانت سپردهها
ماده  714به منظور تضمین سپردههای اشخاص در بانکها ،بـه صـندوق ضـمانت
سپردهها که در این قانون صندوق نامیـده میشـود اجـازه داده میشـود بـا رعایـت
شرایط مذکور در این فصل به فعالیتهای خود ادامه دهد.
ماده  715عضویت کلیه بانکها در صندوق الزامی است.
ماده  716صندوق ،نهاد عمومی غیر دولتی است که برای مـدت نامحـدود ،مطـابق
مقررات این قانون و اساسنامه آن که با پیشنهاد بانک مرکزی و ت یید هی ت نظـارت،
به تصویب هی ت وزیران میرسـد فعالیـت مینمایـد .صـندوق از اسـتقالل مـالی و
سازمانی برخوردار است.
ماده  711اعضای هی ت مدیره ،مـدیر عامـل و کلیـه کارکنـان صـندوق از تصـدی
هرگونه سمت در بانکها ممنوع هستند.
ماده  717وظایف صندوق به قرار زیر است:

 -5تضمین مانده سپردههای تودیع شده نزد بانکها مطابق قرارداد فیمابین؛
 -5ارزیابی و پایش عملکرد بانکها از جهت رعایت مقررات این فصل؛

 -5ت دیه سپردههای سپردهگذاران منطبق با تضمین صـورت گرفتـه ،پـس از اعـالم
توقف یا ورشکستگی بانک عضو و حسب درخواست بانک مرکزی.
ماده  719بانکهای عضو صندوق موظفند نسبت به پرداخت انواع حـق عضـویت
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اقدام نمایند.
ماده  770حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضـا ،تحـت
هیچ شرایطی قابل کاهش و یا تهاتر نیست.
ماده  777صندوق از اختیارات زیر برخوردار میباشد:

 -5انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک بانک به بانـک داوطلـب دیگـر بـا

لحاظ شرایط و امتیازات الزم؛

 -5جبران خسارات احتمالی بانک داوطلب حداک ر بـه میـزان سـپردههای ضـمانت

شده؛

 -5اعطای خط اعتباری به بانـک در معـرد توقـف بـه تشـخیص و اعـالم بانـک

مرکزی؛

 -6احراز صحت گزارشهای ارائه شده از سـوی بانکهـا در خصـوص اطالعـات

سپردهها و محاسبه حق عضویت پرداختی به صندوق؛

 -9بررسی کفایت برنامه توانمندی بانکهـای متوقـف یـا در حـال توقـف و ارائـه

پیشنهادهای الزم به بانک مرکزی و هی ت نظارت؛

 -7ارائه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازاتهای مذکور در ماده 596؛

 -9ارائه مشاوره تخصصی به بانکها و در صورت لزوم ،ارائه برنامههای احتیاطی به
آنها به منظور پیشگیری از بروز شراط نامطلوب یا برون رفت از آن.

تبصره  7بانکها موظفند مفاد بند  5این ماده را در قراردادهای سـپردهگذاری درج
نمایند.
تبصره  2در صورت ت یید هی ت نظارت ،بانکهـا موظـف بـه اجـرای برنامـههای
احتیاطی ارائه شده از سوی صندوق (موضوع بند  9این ماده) هستند.

ماده  772در صورت توقف یـا ورشکسـتگی بانـک بـه تشـخیص بانـک مرکـزی،
صندوق موظف است حداک ر ظرف مدت نـود روز پـس از اعـالم بانـک مرکـزی،
نسبت به ت دیه مانده سپردههای سپردهگذاران تا سـقف تضـمین شـده ،بـه صـورت
پرداخت نقدی و یا ایجاد سپردهای به همان میزان و شـرایط در بانـک دیگـر بـرای
سپردهگذار ،اقدام نماید.
ماده  773منابع مالی صندوق عبارتست از:
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 -5حق عضویتهای تعیین شده؛

 -5درآمد حاصل از سرمایهگذاریها؛
 -5کمکهای مالی بالعود دولت؛

 -6تسهیالت دریافتی از بانک مرکزی و بانکها در موارد ضروری؛
 -9صدور اوراق بهادار؛

 -7جریمه اخذ شده به موجب ماده  99این قانون؛

 %98 -9جریمه دریافتی از بانکها بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی؛
 -9جریمههای اخذ شده از بانکها به موجب ماده  579این قانون؛
 -1سایر منابع پس از تصویب هی ت نظارت.

تبصره  7حق عضویتهای دریافتی و کلیه درآمدهای صندوق از هرگونـه مالیـات
معاف است.
تبصره  2حق عضویتهای پرداختی بانکهای عضو به عنوان هزینههای قابل قبول
مالیاتی همان سال منظور میگردد.
تبصره  3منابع استفاده نشـده صـندوق در حسـابی نـزد بانـک مرکـزی نگهـداری
میشود.
ماده  774مانده سپرده سپردهگذاران نزد بانکهای عضو ،به تناسب وجوه دریـافتی
آنــان از صــندوق ،کــاهش مییابــد و باقیمانــده مطالبــات ســپردهگذاران ،از محــل
داراییهای بانک ،بر اساس قوانین و مقررات پرداخت میشود.
ماده  775بانکها موظفند آمار ،اطالعات و گزارشهای مـورد نیـاز صـندوق را در
چارچوب وظایفی که به موجب این قانون بر عهده صندوق گذاشته شده اسـت بـه
صندوق ارائه نمایند .بانک مرکزی نیز موظف است آمار ،اطالعات و گزارشهایی را
که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محموله به صندوق میباشد ،با صندوق
به اشتراک بگذارد .صـندوق بـا رعایـت حفـظ اسـرار حرفـهای آمـار ،اطالعـات و
گزارشهای مزبور استفاده میکند.
تبصره

شیوه تبادل اطالعات به موجب آییننامهای است که به پیشـنهاد مشـترک

صندوق و بانک مرکزی ،به تصویب هی ت نظارت میرسد.
ماده  776در صورتی که منابع صندوق از کفایت الزم جهت ایفای تعهـدات حـال
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شده آن برخوردار نباشد ،بانکهـای عضـو مکلفنـد سـهم مشخصـی را کـه توسـط
صندوق تعیین و ابالغ میشود و متجاوز از دو برابـر مبلـ آخـرین حـق عضـویت
ساالنه نمیباشد به صورت پیش پرداخت حق عضویتهای آتی در اختیار صـندوق
قرار دهند.
ماده  771بانکی که نسبت به پرداخت حق عضـویت خـود در موعـد تعیـین شـده
اقدام ننماید ،نسبت به مبل حق عضویت پرداخت نشده ،مکلف به پرداخت جریمه
است که نرخ آن به تصویب هی ت نظارت میرسد.
تبصره

در صورتی که بانک عضو ظرف مـدت سـه مـاه از تـاریخ ابـالغ جهـت

پرداخت حق عضویت اقدام نکند ،بانـک مرکـزی موظـف اسـت حـق عضـویت و
جریمه مربوط را حسب درخواست صندوق بالفاصله حسابهای بانک مزبـور نـزد
خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.
ماده  777ضوابط اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق که در این قانون یا سایر قوانین و
در اساسنامه صندوق پیشبینی نشده باشد و سایر ترتیباتی که برای اجرای این فصل
الزم است ،به پیشنهاد مشترک صندوق و یا بانک مرکزی ،به تصویب هی ت نظـارت
میرسد.
ماده  779مرجع رسیدگی به اختالفات احتمالی صندوق و بانکهـا هیـ ت نظـارت
میباشد .رأی هی ت نظات قطعی و برای طرفین الزماالجرا است.
ماده  790توقف فعالیت یا انحالل صندوق فقط به موجب قانون امکانپذیر است.
فصل سیزدهم -توقف ،ورشکستگی و انحالل بانک
ماده  797کلیه بانکها موظفند در پایان شهریور ماه هر سال بیانیه وضعیت بانک را
بر اساس استانداردهای اعالمی از سوی بانک مرکزی تهیه و به بانک مزبور تحویـل
دهند .بیانیه وضعیت باید متضمن تبیین شرایط و محـیط داخلـی و بیرونـی بانـک و
یش بینی وضعیت آتی آن ،میزان و ترکیب داراییها و بدهیها و درجه نقدشوندگی
داراییهای بانک ،مخاطرات احتمالی پیش رو و نحوه مقابلـه بـا آنهـا باشـد .بانـک
مرکزی موظف است بالفاصله پس از دریافت بیانیه وضعیت هر بانـک ،آن را مـورد
تجزیه و تحلیل قرار داده ،نتیجه را برای تصـمیمگیری بـه هیـ ت نظـارت گـزارش
نماید .بر ایـن اسـاس ،چنانچـه بـانکی در معـرد توقـف ،متوقـف یـا ورشکسـته
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تشخیص داده شود ،مطابق احکام این فصل با آن رفتار خواهد شد.
تبصره  7بانک مرکزی میتواند در صورتی که ضرورت تشخیص دهد ،در فواصل
کمتر از یکسال نیز بانکها را ملزم به تهیه و ارائه بیانیه وضعیت کند.
تبصره  2سایر نهادهـای مـالی فعـال و دارای اهمیـت در نظـام مـالی کشـور (بـه
تشخیص بانک مرکزی) نیز موظف به تهیه بیانیه وضعیت و ارائه آن به بانک مرکزی
هستند.
تبصره  3بانک مرکزی موظف است بخشهای قابل انتشار بیانیه وضعیت بانکهـا
و سایر نهادهای مالی را از طریق انتشار در پایگاه رسـمی خـود در معـرد اطـالع
عموم قرار دهد .تشخیص بخشهای غیر قابل انتشار بیانیه مزبور بـا هیـ ت نظـارت
است.
ماده  792در صورتی که بانک مرکزی بانکی را در عرد توقـف تشـخیص دهـد،
میتواند با ت یید هی ت نظارت الزامات ویژهای را بر عملکرد آن بانک اعمال نمایـد.
این الزامات شامل مواردی خواهد بود که در پیشگیری از فعالیتهای مخاطره آمیـز،
تضمین حقوق سپردهگذاران و توانمندسازی بانک موثر است.
ماده  793در صورتی که بانکی متوقف تشخیص داده شود ،بانک مرکزی میتوانـد
مدیران آن بانک را عزل و از طریق نصب مدیر موقت مـورد ت ییـد هیـ ت نظـارت،
اداره امور آن بانک را در اختیار بگیرد .در ایـن صـورت اختیـارات مجمـع عمـومی
صاحبان سهام و هی ت مدیره بانک موقتاً به هی ت نظارت منتقل میشود .مدیرانی که
از تحویل اسناد ،مدارک و داراییهای بانک متوقف به مدیر موقت خودداری نماینـد
به حبس از شش ماه تا دو سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهند شد.
تبصره  7تعریف توقف و موارد آن به پیشنهاد بانک مرکـزی بـه تصـویب هیـ ت
نظارت میرسد .تشخیص توقف با هی ت نظارت است.
تبصره  2انتصاب اعضای هی ت مدیره و هی ت عامل سایر بانکها به عنـوان مـدیر
موقت بانک متوقف ممنوع است.
تبصره  3مدیر موقت دارای کلیه اختیارات مدیران بانک بر اساس اساسنامه خواهد
بود ،مگر آنچه بانک مرکزی در حکم انتصاب وی محدود نموده باشد.
تبصره  4مدیر موقت موظف است هر سه ماه یک بار ،گزارش کاملی از وضـعیت
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داراییها ،بدهیها و تعهدات بانک متوقف و اقدامات انجام شده برای توانمندسازی
آن را به بانک مرکزی و هی ت نظارت ارائه کند.
ماده  794مـدیر موقـت موظـف اســت کلیـه اقـدامات اعتمــاد سـاز ممکـن بــرای
توانمندسازی بانک متوقف را در اسرع وقت انجام دهد .مدیر موقت میتواند پس از
ت یید هی ت نظارت و بدون الزام به رسیدگی قضایی از روشهای زیر استفاده کند:
الف -فروش و واگذاری تمام یا بخشی از داراییها و بدهیهای بانک متوقف؛
ب -تبدیل بخشی از بدهیهای ضمانت شده بانک متوقـف بـه سـهام پـس از طـی
مراحل قانونی؛
پ -ادغام بانک متوقف در یک بانک داوطلب؛
ت -انحالل بانک متوقف؛
تبصره  7ادغام و انحالل بانک متوقف مستلزم موافقت حـداقل دو سـوم اعضـای
هی ت نظارت است.
تبصره  2انحالل بانک در موارد زیر ممکن است:
الف -انحالل اختیاری؛
ب -انحالل در نتیجه لغو مجوز توسط بانک مرکزی؛
پ -انحالل در اثر ورشکستگی.
انحالل اختیاری بانک پس از تصویب مجمـع عمـومی آن و در چـارچوب ضـوابط
قانونی مربوط و صرفاً پس از ت یید هی ت نظارت امکانپذیر است .در موارد انحـالل
اختیاری ،مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی فوق العاده بانک تعیین و پـس از ت ییـد
توسط بانک مرکزی منصوب خواهد شد .درموارد انحالل در نتیجه لغو مجوز ،مدیر
تصفیه توسط بانک مرکزی مصوب میشود .در این صـورت ،هیـ ت نظـارت کلیـه
اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام و هیـ ت مـدیره بانـک منحلـه را

اعمال مینماید .در موارد انحالل در اثر ورشکستگی ،مدیر تصفیه مطابق مـاده 517
توسط دادگاه منصوب میشود.

ماده  795در صورتی که بانک مرکزی قبل یا بعد از نصب مـدیر موقـت تشـخیص
دهد که داراییهای بانک کفایت از بدهیهای آن نمیکند ،موظـف اسـت از دادگـاه
صدور حکم ورشکستگی آن بانـک را بنمایـد .عـالوه بـر آن ،دادگـاه میتوانـد بـه
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درخواست دادستان یا خود بانک (پـس از تصـویب مجمـع عمـومی فـوق العـاده)،
رسیدگی به ورشکستگی بانک را آغاز نماید.
تبصره

در صورتی که پرونده ورشکستگی توسـط بانـک مرکـزی مطـرح نشـده

باشد ،دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظـر بانـک مرکـزی را اخـذ نمایـد .در
صورت عدم اظهار نظر بانک مرکزی ظرف مدت یک ماه ،دادگـاه بـدون اخـذ نظـر
بانک مرکزی رسیدگی را آغاز خواهد نمود.
ماده  796پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و قطعیت یافتن آن ،مـدیر
تصفیه به پیشنهاد بانک مرکزی ،توسط دادگـاه تعیـین میشـود و بالفاصـله ،فراینـد
تصفیه را آغاز میکند .تاریخ توقف بانک ورشکسته توسط بانک مرکزی تعیین و بـه
دادگاه اعالم خواهد شـد .معـامالتی کـه از تـاریخ توقـف تـا زمـان صـدور حکـم
ورشکستگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده اسـت،
از احکام قانون تجارت در خصوص معامالت تاجر متوقف مست نی میباشد.
ماده  791پس از صدور حکم ورشکستگی ،بانک از انجام هرگونه عملیـات بـانکی
و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد ،ممنوع میشود .به محض صدور حکـم
ورشکستگی کلیه داراییهای بانک دراختیار مدیر تصفیه قرار میگیردو مدیرانی کـه
از تحویل اسناد ،مدارک و داراییهای بانک به مـدیر تصـفیه خـودداری نماینـد بـه
حبس از شش ماه تا دو سال و جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد.
تبصره  7بانک مرکزی میتواند در هر زمان ،تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد
داد.
تبصره  2در جریان تصفیه بانک ،عضو ناظر توسط هی ت نظارت منصوب خواهـد
شد.
تبصره  3پس از صدور حکم ورشکستگی ،مجوزهای صادره توسط بانک مرکـزی
برای بانک ،خود بخود ملغی میگردد و بانک موظـف اسـت در کلیـه مراسـالت و
اعالنات خود عبارت در حال تصفیه را بالفاصله قبل یا بعد از نام خود به کار برد.
ماده  797در تصــفیه بــدهیها و تعهــدات بانــک در جریــان توقــف ،انحــالل یــا
ورشکستگی ،اولویت پرداخت به ترتیب زیر میباشد:
الف -هزینههای توانمندسازی یا تصفیه؛
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ب -حقوق و مزایای کارکنان بانک؛
پ -مطالبات صندوق سپردهها بابت پرداخت سپردههای ضمانت شده؛
ت -اصل سپردهها به جز سپردههای سرمایهگذاری؛
ث -اصل سپردههای سرمایهگذاری؛
ج -سایر بدهیها و حقوق ممتازه وفق قانون.
تبصره  7چنانچه داراییهایی از بانک به وثیقه گذاشته شده باشد ،از محـل عوایـد
حاصل از فروش داراییهای مزبور ابتدا حقق مرتهن پرداخت میشود.
تبصره  2بدهکاران بانک در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت
بدهیهای خود را نخواهند داشت.
ماده  799احکام ورشکستگی بانکها در مواردی کـه در ایـن قـانون معـین نشـده
است ،تابع قانون تجارت خواهد بود.
ماده  200تمامی دعاوی علیه مدیران موقت و تصفیه به دلیل اقداماتی که در جریان
اداره موقت یا تصفیه بانک انجام میدهند ،به طرفیت بانک مرکزی طرح میشود .در
مورد مـدیر تصـفیه ،دعـوا در همـان دادگـاهی رسـیدگی میشـود کـه بـه پرونـده
ورشکستگی رسیدگی میکند .در مواردی که دادگاه به این نتیجه رسیده که مـدیران
موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود تجاوز کردهاند ضمن بـال اثـر کـردن
اقدامات مزبور ،از بانک مرکزی میخواهد که حسب مورد نسبت به تغییر یا محدود
کردن اختیارات آنان اقدام نماید .در صورتی که اعمـال خـارج از حـدود اختیـارات
مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد ،پس از تعیین میـزان زیـان
وارده توسط دادگاه ،بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود.
تبصره

در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طـرح آنهـا ،بانـک

مرکزی مکلف به پرداخت هزینههای رسیدگی و معاضدت قضایی مدیران موقـت و
مدیر تصفیه است به نحوی کـه آنـان جهـت دفـاع از خـود در دادگـاه موظـف بـه
پرداخت هیچ هزینهای نباشند.
ماده  207تصمیماتی که دادگاه در مورد ورشکستگی یـا اداره موقـت بانـک اتخـاذ
مینماید به هیچ وجه نافی یا محدود کننـده اختیـارات بانـک مرکـزی از جملـه در
خصوص لغو یا تعلیق مجوز بانک نیست.
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ماده  202بانک مرکزی و کلیـه دسـتگاهها و نهادهـای دولتـی و عمـومی موظفنـد
حسب درخواست مدیر موقت یا مدیر تصفیه کلیه اطالعات مربوط به بانک متوقف
یا در معرد توقف را بالفاصه در اختیار وی قرار دهد.
ماده  203در مواردی که مدیر موقت یا مدیر تصـفیه ،اجـرای برخـی قراردادهـای
منعقده یا ایفای برخی تعهدات بانک را به مصلحت ندانـد میتوانـد بـا ذکـر دلیـل،
مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نماید .دادگاه به فوریـت و خـارج از
نوبت به این مس له رسیدگی کرده و با لحاظ منافع سپردهگذاران و سایر ذینفعـان و
نظیر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده  204کلیه نقل و انتقاالت داراییهـا و سـهام بانـک متوقـف یـا ورشکسـته از
پرداخت مالیات معاف است.
ماده  205از تاریخ اجرای این قانون ،قسـمت سـوم قـانون پـولی و بـانکی کشـور
مصوب سال  5595و تغییرات بعدی آن ،قانون عملیات بانکی بـدون ربـا مصـوب

سال  5575و تغییرات بعدی آن ،الیحه قـانونی اداره امـور بانکهـا ،قـانون اجـازه
ت سیس بانکهای غیر دولتی و تمامی قوانین و مقررات دیگر در مواردی که بـا ایـن
قانون مغایرت دارد ملغی است .تا زمانی که آییننامه و دستورالعملهای اجرایی این
قانون به تصویب نرسیده است ،آییننامهها و دسـتورالعملهای سـابق ،مشـروط بـر
اینکه با مفاد این قانون به تشخیص بانک مرکزی معارد نباشد ،قابل اجـرا خواهـد
بود.

الزامات و پیشنیازهای تدوین
قانون بانکداری
گروه پژوهشی حقوق بانکی
تاریخ دریافت5519/85/55 :

*

تاریخ پذیرش5516/86/59 :

چکیده:
قانون در عین اینکه باید در بر دارنده قواعد کلی بوده و نظم حقوقی حاکم
و اصول حقوقی را نیز رعایـت کـرده و محتـرم شـمرد بایـد بـا توجـه بـه
سنتهای هر جامعه و همچنین مبتنی بر نیازهای خاص هر کشور تنظـیم و
تصویب شود و پاسخگو و رافع مشکالت باشد .در مورد قـانون بانکـداری
باید با دقت و حساسیت بیشتری قاعـدهگـذاری کـرد .حساسـیت بانـک و
بانکداری در اقتصاد و ت ثیری که بر بقیه بخشهـای اقتصـادی مـیگـذارد،
توجه بیشتری را میطلبد به عالوه قواعد حقوقی کلی حاکم بر قراردادها و
فعالیتهای بانکی نیـز در جـایی ذکـر نشـده و ضـرورت دارد کـه قـانون
بانکداری به عنوان یک قانون تخصصی در این حـوزه تکلیـف بسـیاری از
مسائل را مشخص کند تا خألهای قانونی که در سایر قـوانین ماننـد قـانون
تجارت و قانون مدنی وجود دارد را نیز جبران کند.

واژگا کلیدی:
قاعدهگذاری ،بانکداری ،قانون تجارت ،قانون مدنی ،اصول حقوقی.

* از گروه پژوهشی حقوق بانکی قبالً مقالههای «مقررات متحدالشـکل تعهـد پرداخـت بـانکی؛
راهی برای افزایش نقش بانکها در تجارت بینالملل»« ،ت ثیر سرمایه شرکتها در میزان تسـهیالت
اعطایی بانکها» و «آخرین تغییرات و اصالحات طرح بانکداری بدون ربـا در کمیسـیون اقتصـادی
مجلس» به ترتیب در شمارههای  5و  9 ،)5515( 6و  )5515( 7و ( 9نیمسال اول  )5516مجله
حقوق بانکی به چاپ رسیده است.

Email: info@bankinglaw.ir
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مقدمه
پیش از این از پیشنویسهای متعددی کـه بـرای قـانون بانکـداری توسـط مراجـع
گوناگون تهیه و تدوین شده است ،سخن گفتیم 1.از آن زمان وضعیت تغییر چندانی
نکرده است .همچنـان بانـک مرکـزی بـر مـتن پیشنـویس خـود اصـرار مـیورزد،
کمیسیون اقتصادی مجلس هم طرح مجزایـی تـدارک دیـده و در نهایـت مجموعـه
بانکهای دولتی نیز متنی جداگانه تهیه کردهاند .نمـیتـوان از نظـر دور داشـت کـه
تبادل و بررسی این متنها سبب شـده کـه بـه مـرور زمـان متنهـا اصـالح شـده و
نویسندگان آنها سعی کنند که نواقص و کاستیهای مـتن خـود را برطـرف کـرده و
متنی منقحتر ارائه کنند.
ولی به راستی آیا همه این متنها شایسته و مناسب هستند ،آیـا پاسـخگوی نیـاز
سیستم بانکی هستند و آیا ضرورتهای تدوین یک قانون مناسـب در آنهـا رعایـت
شده است؟ هدف از تدوین این قوانین چیست و آیا به درستی میدانـیم بـرای چـه
قانون مینویسیم و چگونه باید آن را نگاشت؟
و یک سوال مهم؛ حدود یک دهه است که اقداماتی جهت اصالح نظام بانکی در
قالب تهیه و تدوین پیشنویس قوانین حاکم بر این حوزه انجـام مـیشـود ،چـرا در
طول این مدت ،یک نهاد متولی امر نشده تا با گرد هم آوردن همه دستاندرکاران و
طراحان پیشنویسهای یادشده ،به متنی یکسان و واحد دست یابد؟
مت سفانه فرهن

کار جمعی و گروهی در کشورمان ضعیف اسـت و هـرکس در

هر جایگاهی که نشسته ،خود و اندیشههای خود و نوشـتههای خـویش را ،برتـر از
دیگران میداند و طبیعی است که در این شرایط حصول وفاق دشوار میشود.
در این مقال سعی داریم که الزامات اساسی تدوین یک قانون مناسب و خوب را
بررسی کنیم.
الف -حقوق و قانون = پیشنیازهای نظم اجتماعی
حقوق به عنوان علمی تعریف شده که برای تنظیم روابط اجتمـاعی مقرراتـی وضـع
 .1مسعودی« ،نزاع پیشنویسها؛ دولت و مجلس در دوراهی تردید» ،صص  551و بعد.
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میکند و اجرای قواعدی را الزام میکند .این قواعـد و مقـررات از کجـا مـیآینـد؟
صرفنظر از تئوریهای مختلفی که در این خصـوص وجـود دارد ،واقـع گرایـی از
الزامات اساسی در تدوین این مقررات است .از قرن چهاردهم میالدی به این طرف،
پذیرفته شده که حقوق از واقعیت پدید میآیـد .زنـدگی حقـوقی وقتـی بـه وجـود
میآید که انسان به واقعیتهـا نگـاه کنـد 2.برخـی اندیشـمندان معتقدنـد کـه نظـم
اجتماعی ،نظم مقدسی است که پایه تمـام حقـوق اسـت امـا ایـن حـق از طبیعـت
سرچشمه نمیگیرد بنابراین بـر پایـه قراردادهـا اسـتوار اسـت 3.امـا از نظـر برخـی
نویسندگان این حقوق نمیتواند همیشه مفید و موثر تلقی شود و خود ممکن اسـت
مایه نزاع اجتماعی تلقی شود 4.اما بشر از روزی که خود را شناخت ،با ایـن قـوانین
سر و کار دارد و فکر میکند که هرچقدر که تعداد این قوانین بیشـتر باشـد ،روابـط
اجتماعی سادهتر تنظیم شده و نظم اجتماعی بهتر برقرار میشود و برای این کار هم
یک نهاد خاص و مجزا ایجاد کرده و همه اینها منتهی به آن چیزی شده کـه امـروزه
به آن تورم قوانین میگوییم که فهم و درک و اشراف بر آنها حتی برای حقوقـدانان
هم بسیار دشوار

است5.

 .2مالوری ،ادبیات و حقوق ،ص .56
 .3هما  ،ص  ،558ژان ژاک روسو.

 .4ژان ژاک روسو میگوید« :جامعه انسانها را فاسد و تباه میکند .انسانها هر انـدازه بیشـتر بـه
دور هم جمع میشوند ،به همان اندازه هم بیشتر فاسد میشوند ».اولین کسی که به دور زمین دیوار
کشید و گفت مال من است و انسانها را آنقدر سادهلوح فـرد کـرد کـه حـرفش را بـاور کننـد،
بنیانگذار واقعی جامعه مدنی بوده است .اگر کسی پایههای چـوبی دور زمـین مـذکور را از جـا در
میآورد یا خندقهای دور آن را پر میکرد و با فریاد به همنوعان خود میگفت :به حرف این شـیاد
گوش نکنید ،زمین به همه تعلق دارد؛ نوع بشر ممکن بود از چه جنایتها ،جنـ هـا ،آدمکشـیها،
کینهها ،خونخواهیها و مصیبتها در امان بماند؛ اگر فراموش نکنید که محصول به همه تعلـق دارد
و زمین ملک مطلق هیچ کس نیست باید خودتان را از دست رفته انگاریـد (مـالوری ،پیشـین ،ص

.)559

 .5رنه دکارت میگوید :زیادی تعداد قوانین ،بیشتر اوقات برای ارتکـاب شـرارتها عذرتراشـی
میکند .بنابراین یک کشور با قوانین بسیار کم بهتر اداره میشود زیرا همـه آن را بـه دقـت رعایـت
میکنند (هما  ،ص .)15
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واقعگرایی حقوق به معنای آن است که باید مبتنی بر نیازها و واقعیتهـای هـر
جامعه باشد لذا از کشوری به کشور دیگـر و از عصـری بـه عصـر دیگـر متفـاوت
خواهد بود.
قانون وسیله اجرای عدالت و حقگزاری است .عدالت زنده در میان جامعه است
و باید با دیده باز آن را جستجو کرد و تنها در کتابها نمیتوان به آن رسید ولی هر
نظام حقوقی چـارچوبی دارد کـه قانونگـذار آن را فـراهم کـرده و از آن پاسـداری
میکند .عدالتی میتواند از قلمرو اخالق بگذرد و جـواز ورود بـه جهـان حقـوق را

بیابد که در آن قلمرو قرار گیرد و در قالب "روح قانون" عرضه

شود6.

سنتهای حقوقی و تاریخ حقوق را نمیتوان نادیده گرفت .امروزه همه محققان
کم و بیش پذیرفتهاند که قانون جلوه گاه بخش ناچیزی از حقیقـت اسـت؛ نـه تنهـا
همه راه حلهای مورد نیاز را به کمال ندارد ،معنی آن نیز در ظـرف محـیط اجـرای
قواعد فهمیده میشود .حقوق زنده و متحرک را باید در دل اجتماع جستجو کـرد و
در آنهاست که حقیقت ،بی پرده و عریان چهره

میگشاید7.

بنابراین گفته میشود که هیچ علمی به اندازه حقـوق بـا تـاریخ ارتبـاط

نـدارد8.

تردیدی نیست که تاریخ و سنتهای حقوقی هستند که حقوق امـروزه مـا را شـکل
دادهاند منتهی به مرور زمان توسعه یافته و اصالح شدهاند و این توسـعه و اصـالح،
مبتنی بر نیازهای جامعه بوده است بی آنکه ریشهها آسیب ببیند و به تعبیـر یکـی از
اساتید؛ باغبانی دلسوز و آگاه ،به کنـدن علفهـای مـزاحم و بیهـوده مـیپـردازد و
درختهای کهن را با پیوندهای نوجوانی ،شادابی میبخشد ،لکن باغ را ریشـه کـن
نمیکند و زحمت باغبانی را به لذت گلچینی به جان

میخرد9.

از دیگر سو بشر در طول زندگی خویش ،خطرهای زیادی را به جـان خریـده و
تجربههای بسیار را از سر گذرانده که زندگی امـروز مبتنـی بـر همـان آموختـهها و
تجربه است و جامعه بشری امروزه از تجربه دیگران درس میگیـرد و نمـیخواهـد
 .6کاتوزیان ،حقوق مدنی :الزامهای خارج از قرارداد ،صص  56و ( 59مقدمه).
 .7هما  ،ص .57
 .8هما  ،ص .59
 .9هما .
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چرخ را از نو اختراع کند .بایـد از تجربـههای مفیـد دیگـران اسـتفاده کـرد منتهـی
اقتضائات فرهنگی و تاریخی جامعـه را هـم نبایـد از نظـر دور داشـت ،تجربـههای
تاریخی منحصر به جامعه یا مقطعـی تـاریخی اسـت و ممکـن اسـت در جامعـه و
عصری دیگر نه تنها کارآمد نباشد بلکه مخل هم باشد متناسبسازی قواعد پیشین و
تجربههای دیگر کشورها با نیازها و ضرورتهای جامعه ،بسیار مهم و اساسی است.
(بومی سازی)
و درنهایت باید توجه داشت که راهنمای حقوق در هر کشور مجموعـه اصـولی
است که اصول حقوقی خوانده میشود و بنا به تعریف؛ قواعد نانوشتهای اسـت کـه
در یک جامعه معین از سوی وجدان عمومی به منزله قـانون پذیرفتـه شـده انـد 10و

نماینده ارزشهای حاکم بـر یـک نظـام حقـوقی بـوده و بـه عنـوان "ابـزار کنتـرل
اجتماعی" یا "قدرت معنوی" نیز نامیده

میشود11.

با این اوصاف در نوشتن قانون ضمن اینکه سنتهای حقوقی ،اصول تـاریخی و
تاریخ حقوق را باید مورد توجه قرار داد ،بایـد بـه نیازهـا ،ضـرورتها و واقعیـات
اجتماعی هم توجه کرد.
از یکطرف اگر قانون انعکاس دهنده ضرورتها و واقعیات جامعه نباشد ،مـورد
قبول و پذیرش جامعه قرار نخواهد گرفت و بصورت یک قانون متـروک درخواهـد
آمد .قانونی که صاحب منصبان و عموم افراد جامعه تمایلی به اجـرای آن نخواهنـد
داشت .فرقی نمیکتد این عدم تجانس و ناهمگونی ناشـی از اقتبـاس آن از قـوانین
 .10تعریف هرمان بکر ،به نقل از :صادقی ،اصول حقوقی و جایگاه آ در حقوق موضـوعه ،ص

.55

 .11هما  ،ص  ،59در مورد جایگاه مباحث ارزشی در علم حقوق اتفاق نظـر دیـده نمیشـود و

فالسفه حقوق در تحلیل رابطه میان حقوق «آنگونه که هست» و حقوق «آنگونه که بایـد باشـد» و
به تعبیر دیگر رابطه حقوق و ارزش به سه دسته تقسیم میشوند :الف -طرفـداران حقـوق طبیعـی:
اینان معتقدند دستکم در امور بنیادین ،قانون واقعی ،قانون اخالق است .ب -اثبـاتگرایـان :اینـان
معتقدند که حقوق تماماً با واقعیات بیرونی ارتباط دارد و لذا موازین ارزشی در این نظریه جایگاهی
ندارد .پ -عقیده میانه که شامل توجه همزمان به واقعیات خارجی و سابقه و تاریخ موضوع است.
برای مطالعه بیشتر ،نک :صادقی ،پیشین ،صص .68-59
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بیگانه باشد یا به واسطه اینکه صرفاً بر تاریخ و سنتهای حقوقی ت کید و تکیه شود
در هر حال نتیجه یکی است ،مضاف آنکه عدم تجانس سبب آشفتگی نظام حقـوقی
و بر هم ریختن نظم حاکم بر آن نیز

میشود12.

بنابرآنچه گفته شد ،میتوان اصول زیر را به عنوان اصول کلی در قـانون نویسـی
نام برد:13
 -5قانون باید روشن و صریح باشد.
 -5قانون باید جامع و کامل باشد.
 -5قانون باید با وضع وفرهن

مردمان متبوع خود هماهن

 -6وضع قانون باید ناشی از نیاز اجتماعی باشد.

باشد.

 -9قانون نباید وارد حوزه اخالق و معنویات شود.
 .12البته باید توجه داشت که در مفهوم دقیق کلمـه ،قـانون متـروک ،قـانونی اسـت کـه توسـط
نهادهای رسمی و مجری قانون اجرا نمیشود .قانونی کـه مـردم از آن سـرپیچی میکننـد ،متـروک
نیست به شرطی که دادگاهها از اعمال قانون بر متخلفان چشمپوشـی نماینـد .در ایـن زمینـه ،نـک:

میرزایی« ،قانون متروک؛ مبانی ،مفهوم و مصادیق» ،صص  71تا  .585به این نکته باید توجه داشت
که قانونگذار حکیم در مقام وضع قانون ،وقتی مقاومت عموم مردم را در مقابل قانونی میبیند بایـد
تدبیری بیندیشد .نمونه آن را در قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از مـاهواره میتـوان

دید .این قانون که در سال  5595تصویب شده ،ورود و توزیع و استفاده از تجهیـزات دریافـت از
ماهواره را جز مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع گردانیده و اسـتفادهکننـدگان از تجهیـزات

ماهواره را وفق ماده  1مجرم دانسته و عالوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه ،آنهـا را مسـتوجب
جزای نقدی از یک تا سه میلیون ریال دانسته است .این در حالی است کـه مطـابق آمـار رسـمی و

دولتی ،بیش از  98درصد مردم از این تجهیزات استفاده میکنند و در واقع ما قانونی داریم کـه بـه

موجب آن بال بر  98درصد مردم مجرم شناخته میشوند .این مس له یـک ضـعف مهـم و اساسـی
است و در کنار ایرادات مهم دیگری که دارد ،با این مشکل اساسی فرهنگی روبهروست که بـا ایـن
روند ،قانونشکنی و عدم تبعیت از قانون تبدیل به یک امر مرسوم و رایـ شـده اسـت و میتوانـد
سبب تروی فرهن

قانونشـکنی شـود .طبعـاً نمیتـوان در مقابـل اک ریـت مـردم ایسـتاد و همـه

تجهیزات یادشده را به شرحی که در ماده  5قانون آمده ،جمعآوری کرد و ادامه وضع موجـود نیـز

نوعی ناهنجاری است که خود قانون به آن دامن زده است.
 .13بی زاده ،شیوه نامه نگارش قانو  ،صص  558تا .559
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 -7قانون باید برای ت مین منافع همگان باشد.

 -9قانون باید با موازین اسالمی موافق باشد (اصل  6قانون اساسی)

 -9قانون عادی نباید مغایر با قانون اساسی باشد (اصل  16قانون اساسی)
 -1در نگارش قانون ،اصل بر موجز نویسی است.
 -58قانون باید دارای ضمانت اجرا باشد.
 -55قانون باید با نظام حقوقی هماهن

باشد.

 -55قانون باید اصول حقوقی را مراعات کند.
ب -قانون بانکداری

در نوشن قانون بانکداری حساسیتها افزونتر است.
اولین مس له در این باب ،حرمت ربا و لـزوم احتـراز از آن در معـامالت بـانکی
است .در مورد ربا بسیار گفته شده و در قرآن کریم نیز در چندین نوبت بر حرمـت
آن ت کید شده ،ولی حدود و ثغور و چگونگی تحقـق آن چنـدان مـورد اتفـاق نظـر
نویسندگان و دانشمندان نیست .ربا را به عنـوان اشـتراط زیـاده در عقـد یـا قـرد

تعریف کردهاند و به حسب آنچه که در فقه آمـده و در مـاده  919قـانون مجـازات
اسالمی 14نیز تکرار شده است ،به دو نوع (ربـای قرضـی و ربـای معـاملی) تقسـیم
میشود15.

اما در مورد اینکه فلسفه ربا چیست و علت وضع احکامی تا این حد سـخت در
مورد ربا در قرآن کریم چه میباشد ،اختالف نظرات جدی وجود دارد و بـر همـین
 .14ماده  919قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) اشعار میدارد :هرنوع توافق بین دو یا چند نفر،
تحت هر قراردادی از قبیل :بیع ،قرد ،صلح و ام ال آن ،که جنسـی را بـا شـرط اضـافه بـا همـان
جنس ،مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبل پرداختی دریافت نماید ،ربا محسوب و جـرم
شناخته میشود و مرتکبین اعم از ربادهنده ،رباگیرنده و واسطه بـین آنهـا عـالوه بـر رد اضـافه بـه
صاحب مال ،به  7ماه تا  5سال حبس و تا  96ضربه شالق و نیز معادل مال مـورد ربـا بـه عنـوان

جزای نقدی محکوم میگردند .این تعریف در قانون نحوه اجرای اصل  61قانون اساسی نیـز بیـان
شده است.

 .15مسعودی ،حقوق بانکی ،ص .69

 413

مجلة حقوق بانکی  /شمارههای  8و ( 9پاییز  -4991تابستان )4991

مبنا برخی با تفکیک بین بهره و ربا ،بهره مرسوم در بانکداری امروز که کنترل شـده
و منضبط بوده و باعث ظلم به دیگری نمیشود را مصـداق ربـا نمـیداننـد و بـرای
اثبات صدق ادعای خویش به سوابق تاریخی جامعه صدر اسالم و همچنین فلسفه و
علت حرمت ربا (که بنا به ادعا ،ظلم است) استناد

میکنند16.

واقعیت این است که ظاهراً قدمت حرمت ربا به اندازه زندگی اجتمـاعی انسـان
است و در تمامی ادیان نیز ممنوع و حرام شناخته شده ولی هیچگـاه نیـز از جامعـه
بشری رخت بر نبسته است .در برخی کشورها بـرای اینکـه از اجحـاف بیشـتر وام
دهندگان جلوگیری کنند ،نرخ بهرهای را مشخص کرده و معامله در آن حدرا مجـاز
میدانند و داد و ستد اضافه بر آن نرخ را ربا ،ممنوع و جرم میدانند و بـا ایـن کـار
ضمن کنترل این فرایند ،از اجحاف و ظلـم بیشـتر نیـز جلـوگیری میکننـد 17ولـی
برخورد سلبی و انکارگرایانه با این موضوع ،سبب ظلم و اجحـاف بیشـتر مـیشـود
چرا که امری که شرعاً و قانوناً ممنوع است را نمیتوان تحت نظم و کنترل درآورد.
واقعیت این است که در این باب پژوهشهای متین و استوار مبتنی بر تاریخ فقه
و فلسفه انجام نشده و آنچه که نوشته و گفته میشود ،صرفاً تکرار سخنان پیشـینیان
است .شاید در این باب نیاز به اجتهاد و تتبعی نو باشد.
مس له دوم :لزوم حفـظ یکپـارچگی نظـام حقـوقی و انسـجام در مجموعـههای
تجاری و اقتصادی.
بانک و بانکداری یک مجموعه تخصصی با وظایف و کارکردهای ویژه می باشد
ولی در نهایت جزئی از نظام تجاری و اقتصـادی کشـور اسـت و لـذا بایـد نسـبت
مقرراتی که در این حوزه تدوین میشود با سایر مقررات مشخص و معلوم گردیـده
و این مقررات در یک راستا بوده و تکمیل کننده یکدیگر باشند.
مس له سوم :لزوم جلوگیری از فعالیتهای غیر مجاز و سوء استفاده از جریانـات
عادی در این حوزه است.
واقعیت این است که نمیتوان راه حل همـه معضـالت اجتمـاعی را در قـوانین
 .16برای مطالعه بیشتر ،نک :هما  ،صص  98تا .99
 .17هما  ،صص  55و .55
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جست و آنگونه که زمامداران جامعه میپندارند ،با عکس العمل احساسی در مقابل
یک حادثه یا رویداد ،قانونی تصویب کنند ،ولی نباید از نظر دور داشـت کـه قـانون
باید از جامعیت ،وزانت و اسـتواری برخـوردار باشـد و بنحـوی روشـن و شـفاف،
تکلیف مسائل مختلف را روشن کند.
مس له چهارم :در آنچه که به نوعی از بانکداری کـه بانکـداری اسـالمی خوانـده
مــیشــود،مربوط اســت ،طراحــی ابــزار و نهادهــا و ایجــاد ســاختارهای جدیــد
دربانکداریباید باتوجه به نهادهای حقـوقی و کلیـت نظـام حقـوقی صـورت گیـرد.
صرف جواز فقهی یک نهاد ،توجیه درج آن در متن قانون نیست .این نهاد فقهی باید
با کلیت حقـوق کشـور هـم سـازگار بـوده و بـه عـالوه بـا واقعیـات بانکـداری و
قواعدحاکم بر آن نیز سازگار باشد .اگـر چنـین نشـود بـا نهـادی نـاهمگون مواجـه
خوهیم بود که صرفاً صورت و ظاهری را ارائه میدهد که با محتـوی و ماهیـت آن
نهاد فرسن ها فاصله دارد.
متاسفانه در چند سال اخیر قوانینی تدوین و تصویب میشود که بیشـتر از آنکـه
حاصل کار حقوقدانان و مبتنی بر فن قانون نویسی باشد ،حاصل کار فقهاست و لذا
به جای اینکه در بردارنده قواعدکلی باشد ،مصادیق و م الها را ذکر میکند که آفت
مهمی برای قانونگذاری بوده و هم به تورم قوانین دامن مـیزنـد و هـم نمـیتوانـد
تکلیف بسیاری مسائل را روشن

کند18.

مس له پنجم :حقوق مدنی و حقوق تجارت ما در عین استحکام و اسـتواری کـه
دارند ،مربوط به سالها پیش بـوده و طبعـاً بخشهـای مهمـی از مقـررات آنهـا بـا
اقتضائات جامعه امروز تناسبی ندارند به عالوه در مورد برخی موارد نیـز بـه لحـاظ
آنکه در آن زمان اساساً مصداق نداشته ،تعیین تکلیف نشـده اسـت .قـانونی کـه در
 .18نگاهی بـه مـواد  955 ،957 ،955 ،989 ،985 ،985 ،988 ،611و  955و برخـی مـواد
دیگر در قانون مجازات اسالمی (بخش دیات) که اخیراً هم تصویب شده نشاندهنده آن اسـت کـه
این مواد ،قانون به معنای دقیق کلمه که در بردارنـده قاعـده کلـی باشـد ،نیسـتند بلکـه مصـادیق و
م الهایی از موارد ضمان در قالب مواد قانونی بیان شدهاند؛ و م ال دیگر قـانون مـوجر و مسـت جر

مصوب  5597است که عیناً ترجمه بخشهایی از تحریرالوسیله در این باب است و نگاهی به مواد
آن روشن میسازد که چقدر از روش قانوننویسی دور است.
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حوزه بانکداری تدوین میشود ،باید تکلیف بسـیاری مـوارد همچـون قراردادهـا و
رهن بانکی ،ضمانتنامه بانکی اعتبارات اسنادی و بانکـداری بینالمللـی و بانکـداری
الکترونیک را مشخص کند.
ج -ارزیابی کلی طرح عملیات بانکی بدون ربا
 -5مهمترین ایراد قانون یاد شده غلبه نظرات فقهی و اقتصادی در تدوین مقـررات
آن بوده است و این در حالی است که متن قانون پس از تهیه مـواد و محتـوای
آن باید توسط حقوقدانان انشاء شده و نوشته شود .بـه عـالوه قسـمت مهـم و
عمدهای از مواد پیشبینی شده در آن ،امور جزئی میباشد که میتـوان آنهـا را
در آییننامهها یا دستور العملها جای داد.
 -5موارد و موادی بایستی در قانون لحاظ شده و میآمـد ولـی در مـتن یـاد شـده
مغفول مانده است .بانکداری در طول سالهای گذشـته ،تحـوالت و تغییـرات
زیادی را تجربه کرده است ولی متاسفانه قوانین و مقـررات ،متناسـب بـا ایـن
تحوالت ،تغییر نیافته و تصویب نشدهاند مضاف آنکه بخشی از مقررات قانونی
که در قانون مدنی یا قانون تجارت مذکور اسـت نیـز پاسـخگوی مقتضـیات و
نیازهای خاص بانکها نمیباشد .در این خصوص در این پیشنویس با اقتباس
از سایر پیشنویسها ،مقررات مختصر و پراکندهای در باب عقود ،رهن بانکی،
ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی بیان شـده اسـت ولـی ایـن مختصـر کفایـت
نیازهای بانکها را نمیکند و به واسطه ابهامات و مشکالتی که در طول سالیان
گذشته وجود داشته و تجربیاتی که بانکها داشتهاند ،الزم است که مقرراتی در
بخشهای مختلف تصویب شـود و از طـرف دیگـر در پـیش نـویس یادشـده
عملیات بانکی و بانکداری به طور جامع و کلی در نظر گرفته شده ،لذا عنـوان
قانون (عملیات بانکی بدون ربا) با محتوای آن چندان سازگاری ندارد و عنوان
قانون بانکداری برای آن زیبندهتر است .اگـر دغدغـه اصـلی ،رفـع مشـکالت
بانکها و موانع پیش روی عملیات بانکی و ایجاد شفافیت بیشتر در عملیات و
خدمات بانکی باشد ،بی شک راهی که پیموده شده و متنی که تهیه شده ،وافی
به مقصود نمیباشد .جالب توجه آنکه از فصلهای سیزده گانه مـتن یـاد شـده
فقط یک فصل به عملیات بانکی بدون ربا اختصاص یافته و هر چند مواد ایـن
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فصل نسبت به سایر فصول قابل توجه است (از ماده  61تـا  551مشـتمل بـر
 98ماده) ولی همین نکته نشانگر آن است که بخش اعظم متن یـاد شـده (کـه
 589ماده میباشد) به موضوعاتی خارج از عملیات بانکی بدون ربا اختصاص
یافته مضاف آنکه عنوان قانون نمیتواند با عنوان یکی از فصول آن همپوشـانی
داشته و یکسان باشد .بنابراین آنچه که نویسندگان این طرح با اقتباس از سـایر
پیشنویسها در صدد تهیه آن بودهاند ،تهیه متن قانونی برای بانکـداری (و نـه
صرفاً عملیات بانکی) بوده است منتهی برای جلب توجـه متشـرعین و توجیـه
تسریع در تصویب آن ،جنبههای شرعی و فقهی آن را عمده کرده و عنـوان آن
را نیز ،عملیات بانکی بدون ربا انتخاب کردهاند.
 -5در مورد مواد  99به بعد پیشنویس در خصـوص خسـارات و جـرائم تـ خیر
پیش از این سخن گفتیم و در اینجا فقط به این نکتـه بسـنده مـیکنـیم کـه در
کشور ما اقدامات حقوقی و اجرایی بسیار تشریفاتی ،کند و وقت گیر میباشـد
و دستگاههای اداری و قضایی از چابکی الزم برای احقاق اشخاص برخـوردار
نبوده و در عین حال انبوه پروندهها و دعاوی نیز عمالً این رونـد را بـا کنـدی
مضاعف مواجه میسازد .ورودی  59میلیون پرونده به دستگاه قضایی در طول
یکسال از یک بحران عمیق و ساختاری در این زمینه حکایت میکند و بانکها
نیز در وصول مطالبات خویش با این موانع و مشکالت مواجه خواهنـد بـود و
صرفنظر از مشکالتی در راه شناسایی اموال بـدهکاران و غیـره بـا آن مواجـه
هستند ،با ت خیر بسیار میتوانند مطالبات خود را وصول کرده و به حـق خـود
برسند.
مواد این پیشنویس با نادیده گرفتن این واقعیتهای مهـم و تلـخ ،بـه یکبـاره
نتای ناگوار و منفی ناشی از ت خیر در وصول مطالبات بانکها را متوجه بانـک
میسازد و این حکم به غایت ناعادالنه و برخالف منطـق حقـوقی و اقتصـادی
میباشد.
 -6در مورد شورای فقهی به تفصیل سخن گفته شده و در اینجا به طـور اجمـالی
به چند نکته اشاره میکنیم:
اوالً :شورای فقهی باید به عنوان یک بازوی مشورتی در کنار سایر ساختارهای
اساسی و عادی بانک مرکزی فعالیت کند و نباید به ابزاری برای تحمیل عقایـد
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و نظریات عدهای و محدود کردن دامنه عمل بانکها تبدیل شود آنچـه کـه در
این پیشنویس دیده شده ،این است که بانک مرکزی وظیفه دار تـ مین اجـرای
مصوبات شورا میباشد این در حالی است که شورای فقهی باید به عنوان یکی
از زیر مجموعههای بانک مرکزی فعالیت کرده و عهده دار پژوهشهای عمیـق
و دقیق در این حوزه گردد  .پژوهشهایی که عمدتاً مبتنی بـر سـنت و تـاریخ
حقوق ،فقه و فلسفه ایرانی باشد .
ثانیاً :ترکیب شورای فقهی ترکیب صحیح و متوازنی نیست در واقـع بـه همـان
اندازه که مسائل فقهی در بانکها وجود دارد (و چه بسا بیشتر) مسائل حقوقی
نیز وجود دارد لذا برای ت مین جامعیت و توجه بیشتر به مسائل حقوقی ،باید به
تعداد حقوقدانان اضافه شود به عالوه باید متخصص بانکداری یا اشخاصی که
در عملیات بانکی نیز تبحر یا تجربه دارنـد ،در ترکیـب شـورا باشـند ،در غیـر
اینصورت تصمیمات این حوزه توسط کسانی گرفته میشود که بـه رویـههای
عملی و چگونگی اجرای بانکداری ،احاطـه ،اشـراف و آگـاهی ندارنـد .بنظـر
میرسد که ترکیب زیر متوازنتر باشد:
 -5پن نفر فقیه
 -5سه نفر حقوقدانان متخصص در مسائل بانکی و آشنا به مسائل فقهی
 -5یک نفر اقتصاددان
 -6دو نفر متخصص بانکداری یا از کارکنان با سابقه بانکها.
ثال اً :نحوه انتخاب اعضای فقیه شورا نیز قدری عجیب و غیر قابل قبول اسـت.
داخل کردن شورای نگهبان که ذاتاً یک نهاد سیاسی است در یک امری که ذاتاً
و بالذات تخصصی اسـت ،صـحیح نیسـت .در واقـع شـورای نگهبـان مرجـع
تشخیص فقیه از غیر فقیه نیست تا ایـن امـر نیـز بـه آنهـا واگـذار شـود و در
انتخابات مجلس خبرگان نیز از باب نظارتی که شـورای نگهبـان بـر انتخابـات
دارد ،این وظیفه به آنها محول شده است .تشخیص فقیه بودن شخص میتواند
مطابق روال معمول حوزه به ارائه گواهی صادره از مراجع حوزوی یـا مراجـع
تقلید موکول شود.
رابعاً ،مدت تصدی اعضای غیر موظف نیز خیلی طوالنی اسـت و بهتـر اسـت
کوتاهتر شود.
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 -9به موجب ماده  581پیشنویس ،وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده تا
حداک ر ظرف مدت  7ماده آییننامه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسات تضـمین
تعهدات را تهیه و به تصویب هی ت وزیران برساند ،ایـن مؤسسـات مـیتوانـد
توسط اشخاص حقوقی ،تشکلهای حرفهای یا گروهی از اعضای یک صـنعت
خاص ایجاد شود و مطابق تبصره یک بانکها میتوانند تضمین این مؤسسـات
را برای اعطای تسهیالت بپذیرند.
این نهادسازی به آشفتگی و عدم تناسب در نظام بانکی و نهادهای وابسـته بـه
آن انجامیده و موجبات بروز مفاسد و مشکالت بیشـتری را فـراهم مـیسـازد.
تضمین تسهیالت توسط اشخاص ثالث مستلزم آن است که ایـن مؤسسـات از
اعتبار و توان مالی فوق العادهای برخوردار باشند و در واقع آنچه کـه در عمـل
رخ میدهد ،ایجاد یک رقیب برای مؤسسات بیمه است .مؤسسات بیمه نیـز در
حال حاضر با صدور بیمه نامـههای اعتبـاری ،تسـهیالت پرداختـی را تضـمین
میکنند ولی علیرغم اینکه شرکتهای بیمه از سـابقه ،تـوان و تخصـص فـوق
العادهای در این زمینـهها برخـوردار بـوده و در عـین حـال سـاختار یافتـهتر و
منظمتر نیز میباشند ولی متاسفانه نتوانستهاند در سالیان اخیر تجربـه مـوفقی را
در زمینه بیمههای اعتباری ارائه دهند .حال اگر مؤسسـاتی بـی نـام و نشـان و
بدون تجربه و تخصص الزم وارد این عرصه شوند ،طبعاً مشـکالت مضـاعف
خواهد شد و سوال اساسی اینجاست که با وجود بیمـهها چـه نیـازی بـه ایـن
مؤسسات وجود دارد؟
 -7برخی تعاریف مندرج در ماده یک اضافی و غیر الزم هستند .تعاریف بندهای 7
و  9و  9غیر دقیق بـوده و خواننـده را دچـار سـردرگمی و آشـفتگی کـرده و
معنای دقیق و مشخصی را ارائه نمیدهند.
 -9در تبصره ماده  9مـدیران مـوثر مؤسسـه بـه تشـخیص بانـک مرکـزی واجـد
مسؤولیت کیفری شناخته شدهاند این در حالی است کـه مطـابق اصـل قـانونی
بودن جرم و مجازات ،هرکس باید محدوده اعمال ممنوع و توجه یا عدم توجه
مسؤولیت به خود را دقیقاً بداند نه اینکه مسؤولیت یا عـدم مسـؤولیت کیفـری
وی به تصمیم یک مقام اداری و اجرایی موکول شود.
 -9در ماده  55تشکیل بانک غیر دولتی فقط در قالب سهامی عام امکانپذیر دانسته
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شده این در حالی است که طبق سیاسـتهای کلـی نظـام در مـورد اصـل 66
قانون اساسی (که سند باالدستی محسوب شده و قوانین باید مطـابق آن نوشـته
شوند) بانکها در قالب شرکت تعاونی سهامی عام هم میتوانند تشکیل شوند.
 -1تبصره  5ماده  55ایراد قانون فعلی در مورد خارجی شناختن بانکی که بیش از
 68درصد آن متعلق به اتباع خارجی میباشد را تکرار کـرده اسـت .چـرا کـه
قانون باید تابعیت ایـن بانـک را مشـخص کنـد در اک ـر سیسـتمهای حقـوقی
تابعیت اشخاص حقوقی یا از طریق اقامتگاه یا از طریق ثبت یا از طریق ارتباط
بیشتری که با یک کشور دارد ،مشخص میشود و بانکی که در ایـران ت سـیس
شده و فعالیت میکند ولی  98درصد سهام آن متعلق به خارجیان است ،مطابق
تمامی معیارهای باال ایرانی محسوب میشود .راه حل درستتر و بهتر آن است
که بگوییم که در این شرایط ،بانک از حقوق خاصه اتباع ایران محروم خواهـد
بود و در حکم تبعه خارجه محسوب میشود.
 -58باتوجه به ابهاماتی که در مورد نقش هی ت مدیره و مدیر عامل در شـرکتهای
سهامی و بانکهای دولتی و غیـر دولتـی وجـود دارد و رویکـردی کـه قـانون
تجارت فعلی ما دارد ،بهتر است که قانونگذار نقش و جایگاه ایـن دو را دقیقـاً
مشخص کند به عالوه ایجاد نهادی تحت عنوان "هی ت عامل" بی آنکه وظیفه،
نقش و جایگاه آن توسط قانون مشخص شود ،بیهوده و بی ثمر است.
 -55در تبصره ماده  61مقرر شده که کلیه حسابهای ریـالی و ارزی دسـتگاههای
اجرایی باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود .منطق این حکـم روشـن نیسـت
بانک مرکزی به عنوان رگوالتور و نـاظر بخـش بانکـداری ،اساسـاً نبایـد وارد
فعالیتهای عادی بانکداری شود و حتی االمکان از این موضـوع دور بمانـد و
بیشتر نقش حاکمیتی خود را ایفاء کند به عالوه امکان دسترسی خزانه داری به
حسابهای دستگاههای دولتی را میتوان از طریق سایر بانکها نیز فراهم کرد.
 -55در تبصره ماده  95و در بیان مؤسساتی که از افتتاح حسابجاری ممنوع هستند،
باید نام مؤسسات اعتباری نیز اضافه شود.
 -55در بخش پنجم در بیان انتشار اوراق بهادار هر جا که اوراق بهادار اسالمی ذکـر
شده ،کلمه صکوک نیز در داخل پرانتز آمده اسـت صـرفنظر از اینکـه آوردن
پرانتز در داخل متن قانونی اشتباه و نادرست میباشـد ،آوردن متنـی در داخـل
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پرانتز برای توجیه و توضیح بیشتر عبارت است لـذا کلمـه داخـل پرانتـز بایـد
مشخصتر و معلومتر از آن چیزی باشد که توضـیح داده شـده اسـت ،ایـن در
حالی است که اوراق بهادار به قدر کافی گویا بوده و کلمه نامانوس (صـکوک)
آن را مبهمتر میکند.
 -56عبارت "تصریح به التزام عملی به ضوابط و الزامات قانون "،شعاری ،نامـانوس
و غیر قابل فهم میباشد ،عبارت التزام صحیحتر و دقیقتر است.
 -59در ماده  19بانکها ملزم شدهاند که قبل از اعطای تسهیالت از عدم ممنوعیـت
متقاضی از دسترسی به تسهیالت اطمینان حاصل نمایند در این مـورد نـه تنهـا
مفهوم ممنوعیت دسترسی به تسهیالت توضیح داده نشده است بلکه ساز و کار
حصول اطمینان نیز بیان نشده است.
 -57مواد  555تا  556در بردارنده برخی احکام حقـوقی و مهمـی هسـتند کـه در
مورد ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی بیان شدهاند صرفنظر از اینکه این مـواد
اساساً نیاز به دستورالعمل ندارند در هر حال اگر بنا بـر تهیـه دسـتورالعمل یـا
آییننامهای برای آن میباشد ،باید توسط هی ت وزیران تصویب شود نه یکی از
ارکان بانک مرکزی.
 -59در مورد ماده  597که تکـرار بنـد ج مـاده  59قـانون پـولی و بـانکی کشـور
میباشد ،باتوجه به مشکالت و ابهامات موجود ،بهتر است صراحتاً قید شود که
حکم ماده ناظر به مواردی است که قراردادی در بین نبوده یا در قرارداد نسبت
به آن تعیین تکلیف نشده یا آثار قانونی آن نا معلوم باشد.
 -59اختیارات و وظایف صندوق ضمانت سپردهها که از جمله به موجب بندهای 6
و  9و  7و  9ماده  595بیان شده بسیار فراتر از وظایف و اختیارات ذاتی ایـن
صندوق میباشد.
 -51در مواد  15در چندین جا به توقف اشاره شده و توقف یا در معـرد توقـف
بودن ،مبنای شروع اقداماتی در مورد بانکها شده اسـت و در تبصـره  5مـاده
 515مقرر گردیده تعریف توقف و مواد آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب
هی ت نظارت میرسد.
این در حالی است که باتوجه به آثار حقوقی توقف ،قانونگذار باید به صراحت
آن را تعریف کند و تعریف آن را به یک نهاد اداری محول نکند.
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 -58در تبصره ماده  519همانند ایرادی که در قانون فعلی نیز وجود دارد ،ارزش و
اعتبار نظریه بانک مرکزی در مورد ورشکستگی بانک مشخص نشده است آیـا
نظر بانک مرکزی برای دادگاه الزم الرعایه است یا خیر ؟
 -55علیرغم اینکه قانون سازمان خاصی برای تصفیه امور ورشکستگی وجـود دارد
(اداره امور ورشکستگی) ولی در ماده  519از تعیین مدیر تصفیه توسط دادگاه
سخن گفته شده که مبنا و دلیل آن معلوم نیست.
 -55مبنا و دلیل مندرج در ماده  588از جهـت اینکـه همـه دعـاوی علیـه مـدیران
تصفیه یا موقت باید به طرفیت بانک مرکزی طرح شود ،مشـخص نیسـت .بـه
عالوه معلوم نیست که اگر مدیر مرتکب تخلف یا تقصیر شده است چرا بایـد
تاوان کار او را بانک مرکزی بدهد؟
 -55عدم اجرای تعهدات یا قراردادها در مواقعی که مشکلی وجود ندارد صـرفاً بـه
این جهت که مدیر تصفیه اجرای آنها را به مصلحت نداند ،بر خالف اصـول و
مبانی حاکم بر قراردادها میباشد( .ماده )585
فهرست منابع
بی زاده ،صفر .شیوهنامه نگارش قانو  ،تهران :مرکز پژوهشهای مجلـس ،چـاپ اول:

.5595

صادقی ،محسن .اصول حقوقی و جایگاه آ در حقوق موضوعه ،تهران :میـزان ،چـاپ

اول.5596 :

کاتوزیان ،ناصر .حقوق مدنی :الزامهای خارج از قرارداد( ،مجموعه دو جلدی) ،تهران:

انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول.5596 :

مالوری ،فیلیپ .ادبیات و حقوق ،ترجمه مرتضی کالنتریـان ،تهـران :آگـاه ،چـاپ اول:

.5595

مسعودی ،علیرضا« .نزاع پیشنویسهـا؛ دولـت و مجلـس در دوراهـی تردیـد» ،مجلـه

حقوق بانکی ،شماره هفتم.5516 ،

مسعودی ،علیرضا .حقوق بانکی ،تهران :انتشارات پیشبرد ،چاپ دوم.
میرزایی ،اقبالعلی« .قانون متروک؛ مبانی ،مفهوم و مصادیق» ،مجله حقوقی دادگسـتری،

سال  ،99شماره .5518 ،96

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکی
چالش مشروعیت و قطعی بودن ضرورت وجود آن
گروه پژوهشی حقوق بانکی
تاریخ دریافت5519/86/59 :

*

تاریخ پذیرش5519/89/58 :

چکیده:
هنگامی که بدهکار از ت دیه بدهیهای خویش استنکاف میورزد ،به واسطه
اینکه از اجرای تعهد قراردادی و تکیف قانونی خویش تخطـی کـرده و بـه
طلبکار نیز خسارت وارده کرده باید جریمه ت خیر در ایفای تعهد خویش را
به گونهای بپردازد که هم جنبه «تنبیهی» داشته باشـد و هـم جنبـه «جبـران
خسارت» .مطالبی که در مورد مشروع نبودن خسارت ت خیر مطرح میشود،
پاسخهایی روشن و منطقی دارد .اما بحثها در مسـیری روشـن و شـفاف
پیش نمیرود .لزوم تعیین خسارت ت خیر در قراردادهای بـانکی ،بـا توجـه
به طبع بانکداری و نیاز بانکها به پول برای انجام و توسعه عملیات بانکی،
بدیهی و بینیاز از استدالل است .با ت کید بر این نکته کـه حقـوق نبایـد از
بدهکار بدحساب حمایت کند بلکه باید به گونهای اقدام و عمل شـود کـه
عهدشکنی و زیرپاگذاشتن قانون ،هزینه سنگینی داشته باشـد تـا بدعهـدان
حداقل در محاسبه هزینه -فایده عهدشکنی ،وفای به عهد را ترجیح دهند.

واژگا کلیدی:
خسارت ت خیر ت دیه ،بدهکار ،عهدشکنی ،بانکداری ،مشروعیت.

مقدمه
مطابق اصول کلی ،هر متعهد و بدهکاری باید تعهـد خـود را در موعـد مقـرر اجـرا
کرده و بدهی اش را پرداخت کند و اگر چنین نکند ،باید از عهده خسارات وارده به
* Email: info@bankinglaw.ir

419

 423

مجلة حقوق بانکی  /شمارههای  8و ( 9پاییز  -4991تابستان )4991

متعهد له و طلبکار را برآید 1مقررات قانونی که بعد از قانون مدنی تصـویب شـدند،
در بردارنده مقررات مشخص و روشنی درباره خسارت ت خیر ت دیـه بودنـد .قـانون

ثبت ،قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات قـانونی ،نـرخ  %55در سـال را بـه
عنوان نرخ خسارت ت خیر ت دیه در نظر گرفته و توافق بر خالف آن را نیز بی اعتبار
اعالم میکردند .از ابتدای پیروزی انقالب ،شبهاتی در مورد شرعی بـودن خسـارت
ت خیر مطرح شده و نهایتاً شورای نگهبان با استناد به فتـوای برخـی فقهـا ،مطالبـه و
دریافت خسارت ت خیر را غیر شرعی اعالم نمـوده  2و در نتیجـه ،مقـررات قـانونی

حاکم در این زمینه ،منجمله ماده  951قانون آیین دادرسی مدنی سابق منسوخ اعالم

گردید 3.گرچه در همان نظریات نیز شورای نگهبان ت خیر ادای دین از سوی متمکن
را شرعاً جرم و مستوجب تعزیر دانسته بود 4.منتهی معلوم نبود که آیا باید به تعـداد
 .1ماده  557قانون مدنی مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد را منوط به سپری شدن موعد

انجام آن دانسته و ماده  559نیز در مورد تعهداتی که موضوع آنها ت دیه وجه نقد است ،مقرر داشته

که حاکم میتواند با رعایت ماده  ،555مدیون را به جبران خسارت حاصله از ت خیر در ت دیه دیـن
محکوم نماید و البته در این موارد ماده  558قانون مدنی نیز توافق طرفین در مورد میزان خساراتی

که در صورت تخلف قابل پرداخت است (وجه التزام) را الزماالجرا دانسته و مقرر داشته که حـاکم
نمیتواند به کمتر یا بیشتر از مبل مورد توافق حکم دهد.

 .2شورای نگهبان در این خصوص از سال  75به بعد نظریات متعددی داده است برای مالحظـه

این نظرات ،نک :موسویان ،جریمه تـأخیر تأدیـه ،صـص  9و بعـد؛ و کاتوزیـان ،قواعـد عمـومی
قراردادها ،جلد چهارم ،صص  595و بعد.

 .3شورای نگهبان بنا به تفسیری که از اصل  6قانون اساسی ارائه میدهد و با استناد به اطـالق و

عموم اصل یادشده ،صالحیت خود را برای بررسی و مطابقت قوانین تصویبشده پیش از تصویب
قانون اساسی وتشکیل شورای نگهبان را اعالم کرده اسـت .ایـن نظریـه مخالفـان و موافقـانی دارد؛
هرچند که این مناقشه در حال حاضر به تاریخ پیوسته است ولی از جهت تحوالت تاریخی حقـوق
و رویکرد شورای نگهبان و تالش و عالقهمنـدی ایـن نهـاد بـرای توسـعه اختیـارات و صـالحیت
خویش ،جالب توجه است .بـرای مطالعـه بیشـتر ،نـک :پـروین ،افکـار مرنـد ،و درویـش متـولی،
«حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطالق سایر اصول ،قوانین و مقررات»؛ و خامنـهای،
«اصل چهارم قانون اساسی»؛ و کاتوزیان ،مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایرا .

 .4شورای نگهبـان در نظریـه مـورخ  5579/58/56ضـمن ت کیـد بـر نظریـات قبلـی خـود در

خصوص غیر شرعی بودن خسارت ت خیر ،این مطلب را به شرح زیر اعالم کرده است :الزم به ذکر
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مدیونین ،پرونده کیفری تشکیل گردیده و با احراز مراتب ،به تعزیر شرعی محکـوم
شوند یا اینکه شورای نگهبان این مطلب را برای رهایی از انتقادات وارده به این نظر
بیان کرده و خود نیز به عملی نبودن و غیر قابل اجرا بودن چنین نظری واقف بـوده

است .در هر حال این دوران تا زمانیکه به موجب الحاق دو تبصره به ماده  5قـانون

صدور چک و تصویب ماده  955قانون آیین دادرسی مدنی ،جبران خسارت ناشـی
از کاهش ارزش پول (تورم) مجاز شمرده شد ،دوران طالیی برای بدهکارانی بود که
نفعشان در ت خیر ادای دین بود و البته رونـد کنـد و طـوالنی دادرسـی نیـز او را در
مسیر عهدشکنی و تضییع حقوق طلبکـاری کـه پـس از گذشـت چنـد سـال فقـط
میتوانست به اصل پول خود دست یابد ،کمک میکرد .در واقع اگر بخواهیم قرائتی
دیگر گونه از این روند ارائه دهیم ،این بود که به تعبیر یکی از اساتید :هیچ کس بـه
اندازه جمهوری اسالمی از بدهکار بدحساب حمایت نمیکرد .لزوم رعایت ضـوابط
و مقررات شرعی جای هیچ تردیدی ندارد ،منتهی سـوال اینجاسـت کـه آیـا واقعـاً
حقیقت احکام شرعی نیز همانی است که اعالم میشود؟ اگر شورای نگهبان بدهکار
بدحساب را مستوجب تعزیر مـیدانـد ،ایـن تعزیـر نمـیتوانـد در قالـب پرداخـت
جریمهای به ازای ت خیر در پرداخت بدهی متبلور شود؟ واقعیت این است کـه ایـن
قبیل نظرات در مقام حکومت کردن و رفـع مشـکالت مـردم و ایجـاد نـوعی نظـم
اجتماعی نیست بلکه فقط از زاویه رابطه بین فقیه و مقلد به این موضوع مـینگـرد.
نباید فراموش کرد که ناامید شدن مردم از مسیرهای رسمی و قـانونی بـرای احقـاق
حق خویش ،راه را بر دادرسیهای شخصی و انتقام جوییها باز میکند و در نهایت
منتهی به ایجاد نزاع اجتماعی و شقاق در بین افراد جامعه میشود که کامالً معـارد
و مغایر با اصول حکمرانی خوب

است5.

در مورد بانکها از ابتدا سرنوشت به گونهای دیگر رقـم خـورد .بانکهـایی کـه
است که ت خیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن ،شرعاً جرم و قابل تعزیـر
است.
 Good Governance .5یا حکمرانی خوب .یکی از اصول حکمرانی خوب و از وظایف حاکمان
جامعــه ،ایجــاد وفــاق و همــدلی بــین افــراد جامعــه اســت .نــک« :حکمرانــی خــوب» در:
https://fa.wikipedia.org/wiki
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متعاقب تحوالت پس از پیروزی انقالب دولتی شده بودند ،6برای ادامه فعالیت خود
ناگزیر بودند که بابت ت خیر در بازپرداخت مبـالغی کـه بـه عنـوان وام و اعتبـار بـه
مشتریان داده شده بود ،از مشتریان خسارت ت خیر دریافـت کننـد و ایـن مسـ له در
نهایت منتهی به توافق بین شورای پول و اعتبار و شورای نگهبان و درج مـادهای در
قراردادهای بانکی شد .از آن زمان تاکنون بحثهای فراوان و متفاوتی پیرامـون ایـن
موضوع درگرفته و میگیـرد و هنـوز هـم برخـی فقهـا ،خسـارات تـاخیری کـه در
قراردادهای بانکی درج میشود را غیر شرعی میدانند.
در این مقاله قصد داریم که مبانی و مفهوم خسارت ت خیر را مورد بررسی قـرار
داده و از منظر مقررات قانونی و قراردادهای بانکی آنها را مورد بحث قرار دهیم.
 -7مفهوم خسارت تأخیر و رابطه آن با ربا
موقعی که قراردادی بسته میشود یا توافق بین طرفین وجود دارد ،عدم اجرای تعهد
در موعد مقرر ،تقصیر تلقی شـده و ضـمانآور اسـت و در ایـن راسـتا ،مسـؤولیت
قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسـارتی کـه در نتیجـه عـدم اجـرای
قرارداد به طرف او وارد میشود .ایـن خسـارت بوسـیله دادن مبلغـی پـول جبـران
میگردد 7.همین مس له در مورد خسارات ناشی از ت خیر در اجرای تعهد نیز وجـود
دارد .اگر تعهدی که شخص بر عهده دارد ،تعهد به پرداخت مبل معینی پول باشـد،
خسارت ناشی از ت خیر در ادای این تعهد را خسارت ت خیر ت دیه میگویند.
عدم اجرای تعهدات پولی همانند عدم اجرای سایر تعهدات باید ضمانآور باشد
درباره تفاوت بین خسارت ت خیر و ربا سخن گفته شده 8و در اینجا تنها به ذکر این
نکته بسنده میکنیم که؛ بی شک خسارات ت خیر را نمیتوان ربا دانست چرا که:
 .6به موجب قانون ملی شدن بانکها مصوب  5599تمامی بانکهای خصوصی موجود و سهام
سهامداران آنها ملی شد و برای اداره این بانکهای تماماً دولتی ،قانون نحوه اداره بانکها در همـان
سال به تصویب رسید.

 .7کاتوزیان ،پیشین ،ص .567

 .8نک :محبی ،و انصاری« ،بررسی ماهیت خسارت ت خیر ت دیه در حقوق ایران» ،صص  555تـا

.567
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الف :در ربا دو رکن اصلی وجود دارد که ماهیت و جوهر آن را معـین میکنـد،
نخست اینکه مال بدست آمده یکی از دو عود معامله یا از توابع آن باشد و سـببی
جداگانه و مستقل نتوان برای تملک فرد کرد ،دوم اینکه چیزی زیاده از آنچه داده
شده است ،باشد.
ب :آنچه که به عنوان خسارت ت خیر ت دیه شناخته مـیشـود هیچیـک از آن دو
رکن اصلی را ندارد زیرا اوالً مبل اضافی نیست که بیش از مبل اصلی به وام دهنده
پرداخته میشود ،کمترین خسارتی اسـت کـه طلبکـار در نتیجـه محـروم مانـدن از
سرمایه خود در سررسید ،تحمل کرده است ثانیاً ایـن ضـررها ناشـی از عهدشـکنی
بدهکار است و او باید ضرری که سبب آن شده است را جبران کند 9.بـه عـالوه در
ربا ،طرفین توافق می کنند که در مدت قرارداد مبلغی اضافه بر مبل قرارداد پرداخت
شود ،و در خسارت تـ خیر بـرای بعـد از مـدت قـرارداد ،توافـق و تعیـین تکلیـف
میشود.
در مورد تعهدات پولی و مفهوم پول باید توجه داشت که اگر پول را مال بدانیم،
این مال همانند سایر اموال دارای ارزش ذاتـی نیسـت بلکـه ارزش اعتبـاری دارد و
نوسانات و فعل و انفعاالت اقتصادی میتواند بر ارزش آن تاثیر بگذارد و این مفهوم
همان چیزی است که تحت عنوان کاهش ارزش پول با تصویب تبصـره الحـاقی بـه
ماده  5قانون صدور چک در سال  5597و ماده  955قانون آیین دادرسی مدنی در

سال  5591وارد نظام حقوقی ایران شد و نباید تردید کرد که آنچه بـه شـرح فـوق
مورد حکم قرار گرفته ،خسارت ت خیر به مفهوم اصطالحی آن نیست 10.چرا که این
مقررات ناظر به جبران کاهش ارزش پول به واسطه افزایش شاخص بهای کاالهـا و
خدمات مصرفی (که توسط بانک مرکزی اعالم میشود) است و طبیعی است که در
شرایط تورم صفر درصدی و هنگامی که شاخص سـاالنه بهـای کاالهـا و خـدمات
 .9کاتوزیان ،پیشین ،صص  595و 595؛ همچنین ،نک :موسوی بجنوردی« ،مشروعیت خسارت
ت خیر ت دیه».

 .10برای مطالعه در مورد تعهدات پولی و مفهوم آن ،نک :شهیدی« ،تعهدات پـولی» ،در مجموعه

مقاالت حقوقی ،ص 591؛ همچنین نک :مرعشی ،معرفت ،و موسوی بجنوردی (مصاحبه)« ،احکام
فقهی پول».
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افزایش نداشته (یا به تعبیر ماده  955قانون آیـین دادرسـی مـدنی افـزایش و تغییـر
فاحش نداشته باشد) قابل استناد نخواهد بود.
حال آنکه در مورد خسارت ت خیر ت دیه به واسطه لزوم وجود دو وجه «تنبیهـی»
و «جبران خسارت» و لزوم رعایت هر دو جنبه یـاد شـده ،ضـرورت دارد کـه نـرخ
خسارت ت خیر به گونهای تعیین شود که هر دو جنبه را پوشـش داده و هـم باعـث
تنبیه متعهد بد عهد شده و هم خسارات وارده به متعهد لـه را جبـران کنـد .در ایـن
خصوص سه نرخ برای پول قابل تصور است:
الف  -نرخ تورم :جبران کاهش ارزش پول با اضافه کردن نرخ تـورم بـه مبلغـی
که بایستی پرداخت میشد ،سبب میشود کـه مـدیون همـان پـولی را کـه بایسـتی
پرداخت میکرد ،پرداخت کند .زیرا در پول اعتباری آنچه کـه ارزش و اعتبـار دارد،
قدرت خرید پول است پس اگر پولی به کسـی داده شـود ،در واقـع مقـدار معینـی
قدرت خرید به وی اعطاء میگردد که در سررسید نیز همـان مقـدار قـدرت خریـد
باید عودت داده شود ولو با مبل اسمی باالتر از آنچـه کـه در ابتـدا دریافـت شـده
است .تعیین این نرخ نه جنبه تنبیهی دارد و نه جنبه جبران خسارت.
ب -نرخ سود یا بهره :نرخ سود یا بهره قاعدتاً باالتر از نرخ تـورم اسـت منتهـی
حتی این نرخ را نیز نمیتوان مبنای خسارت ت خیر قرار داد چـرا کـه اگـر بـدهکار
ناگزیر باشد برای مدتی پس از سررسـید معـادل نـرخ فایـده رایـ  ،مبلغـی اضـافه
پرداخت کند ،این مبل اضافی همانند این است که وامی را از بانک دریافـت کـرده
باشد .لذا جنبه تنبیهی ندارد ولی خسارت وارده به بدهکار را جبران میکند.
پ -نرخ بهینه :نرخ بهینه برای خسارت ت خیر آن است که مبلغی اضافه بر آنچه
که به عنوان سود یا بهره رای وجود دارد ،توسط بدهکار پرداخت شود .این مبنا در

تعیین خسارت ت خیر ت دیه به نرخ  %55در سالهای پـیش از انقـالب نیـز رعایـت
شده بود و در تعیین نرخ وجه التزام قراردادهای بانکی نیز از همـین منطـق پیـروی

میشود 11.این منطق به روشنی در ماده  59الیحه اصالح قسمتی در قانون تجـارت

 .11نرخ بهره پیش از انقالب حدود  9یا  9درصد بود و نرخ  55درصد در واقع  6درصد بیشتر
از نرخ بهره بوده است به عالوه مطابق فرمولی که به ت یید شورای پول و اعتبـار و شـورای نگهبـان

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکی

421 

نیز بیان شده و نرخ خسارت ت خیر از قرار نرخ رسمی بهره به عـالوه  6درصـد در
سال تعیین شده

است12.

 -2وضعیت فعلی و پیشنویس طرح مجلس
همانگونه که اشاره شد مطابق رویهای که از سال  5576در بانکها اجرا مـیشـود،
نرخ خسارت ت خیر یا وجه التزام در قراردادهای بانکی به صورت شرط ضمن عقـد
درج میشود .باید توجه داشت که هرچند ماده  959قانون آیین دادرسی مدنی  13به
رسیده است ،نرخ وجه التزام ت خیر در اجرای تعهدات بانکی (تعهد پولی دایـر بـه اسـترداد وجـوه
دریافتی در قالب تسهیالت بانکی) برابر نرخ سود قراردادی یا نرخ سود مـورد انتظـار بـه عـالوه 7

درصد در سال بوده و این رویه همچنان نیز ادامه دارد.

 .12ماده  59در بخش سهام و ناظر به مطالبه مابقی مبل اسـمی سـهام اسـت .ایـن مـاده اشـعار

میدارد :در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبل پرداخت نشده سهام را مطالبه کنـد،
باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه ک یراالنتشاری که آگهیهای مربوط به شـرکت در آن
منتشر میشود به صاحبان فعلی سهام اطالع دهد و مهلت معقول و متناسـبی بـرای پرداخـت مبلـ
مورد مطالبه مقرر دارد .پس از انقضای چنین مهلتی ،هر مبل که ت دیـه نشـده باشـد نسـبت بـه آن

خسارت دیرکرد از قرار نرخ رسمی بهره به عالوه  6درصد در سال بـه مبلـ ت دیـه نشـده عـالوه
خواهد شد و ...

 .13ماده  959قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی :خواهان حق دارد

ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل ،جبران خسارت ناشی از دادرسـی
یا ت خیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حـق یـا امتنـاع از
آن ،به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرتالم ل را به لحاظ عدم تسلیم خواسـته یـا تـ خیر
تسلیم آن از باب اتالف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید .خوانده نیز میتواند خساراتی را که عمداً
از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی بـه او وارد شـده از خواهـان مطالبـه نمایـد.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصـل
دعوا یا به موجب حکم جداگانه ،محکومعلیه را به ت دیه خسارت ملزم خواهد نمود .در صورتی که
قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد ،برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره  -5در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مسـتقالً یـا بعـد از خـتم دادرسـی مطـرح

میشود ،مطالبه خسارتهای موضوع ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره  -5خسارات ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست و خسارت ت خیر ت دیه در موارد قانونی

قابل مطالبه میباشد.
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طور کلی مطالبه خسارات ناشی از ت خیر در اجـرای تعهـد را مجـاز دانسـته اسـت،

منتهی تبصره  5این ماده ،خسارت تـ خیر ت دیـه را در مـوارد قـانونی قابـل مطالبـه
میداند و مفهوم مخالف این حکم آن است که برای مطالبـه خسـارت تـ خیر ت دیـه
نمیتوان به جواز کلی مندرج در ماده مرقوم بسنده کرد و باید حکم خاصی ،مطالبـه
آن را مجاز دانسته باشد (همانند قوانینی که مطالبـه و دریافـت خسـارت تـ خیر در
قراردادهای بانکی را مجاز میدانند ).سوالی که مطرح میشود این است که باتوجـه
به جواز کلی مندرج در ماده  558قانون مدنی ،14آیـا طـرفین مـیتواننـد در مـورد
خسارات ناشی از ت خیر در ایفای تعهدات پولی باهم توافق کنند؟ برخی معتقدند که
باتوجه به سیاق عبارات صدر ماده  959که توافق در تعیین خسارت را معتبر دانسته

و ذیل همین ماده که مطالبه خسارت ت خیر ت دیه را منوط به تصریح قانونی میداند،
توافق بر تعیین خسارت در این موارد مجاز نیسـت مگـر در چـارچوب مـاده 955

قانون آیین دادرسی مدنی.

اداره حقوقی دادگستری به موجب نظریه مشورتی شـماره  1/95/5969مـورخ

 15/1/1چنین نظر داده است:

"تواف بر جریمه به عنوان وجه ال زام خسارت تأخیر تأدیه دیرن
فقط در چارچو

مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربرا مصرو

 4926با اصالحات بعدی ،برای وجوه و تسهیالت اعطرایی بانکهرا
پیشبینی شده اتت اما در تمام دعاوی که موضروع آن دیرن و از
نوع وجه رایج اتت ،مطالبه و پرداخت خسارت ترأخیر تأدیره برر
اتاس ماده  166قانون آدیین دادرتی مدنی انجام میشود و شرط
زیاده در تعهدات پولی ،ربای قرضی محسو میشود .وجه ال رزام
موضوع ماده  693قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پرولی اترت و
قسمت اخیر ماده  166قانون آیین دادرتی مدنی راجع به امکران
مصالحه طرفین به نحوه دیگر ،ناظر به مصالحه به کم ر از شراخ
 .14ماده  558قانون مدنی :اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ،متخلـف
مبلغی به عنوان خسارت ،ت دیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملـزم شـده
است ،محکوم کند.

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکی
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تورم اتت ،زیرا مقررات یاد شده تا تقف تورم امری بوده و تواف
بر بیش ر از آن بی اع بار اتت".

حکم مندرج در ماده  558قانون مدنی اطالق داشته و انصـراف ایـن حکـم بـه
محدودهای خاص ،نیاز به دلیل دارد که چنین دلیلی وجـود نـدارد .بـه عـالوه اداره
حقوقی دادگستری در مقام توضیح و تشریح قـوانین بایـد نظـر خـود را مسـتند بـه

قوانین بیان کند لذا اشاره به اینکه "شـرط زیـاده در تعهـدات پـولی ،ربـای قرضـی

محسوب میشود" صرفنظر از مناقشات مهمی که حداقل از نظر حقوقی نسبت بـه
آن وجود دارد ،اظهار نظر در مورد آن از صالحیت اداره حقوقی نیز خارج است .در

نهایت اینکه ساده اندیشی اسـت اگـر فکـر کنـیم بـا حکـم منـدرج در مـاده ،955
خسارات وارد بر متعهد در تعهدات پولی جبران میشود کمااینکه همچنانکـه گفتـه

شد آنچه در ماده  955قانون آیین دادرسی مدنی آمده ،اساساً خسارت ت خیر ت دیـه

نیست بلکه راهی برای جبران کاهش ارزش پول است .در نتیجه:

 -5حکم مندرج در تبصـره  5مـاده  955قـانون آیـین دادرسـی مـدنی را بایـد

منصرف جایی دانست که قراردادی در میـان نباشـد و در ایـن شـرایط اگـر قـانون،
مطالبه خسارت ت خیر را مجاز دانسته باشد ،قابل مطالبه است.

 -5شرط وجه التزام در تعهدات پولی ،مشمول اطـالق مـاده  558قـانون مـدنی

بوده و طرفین میتوانند در مورد آن توافق کنند .صدر ماده  959قانون آیین دادرسی
مدنی نیز چنین توافقی را صحیح میداند.

 -5قانونگذار در ماده  955قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت "خسارت ت خیر

ت دیه" استفاده ننموده است و علیرغم اینکه در چند مـاده قبـل و در مـاده  959بـه
صراحت از آن سخن گفته است .لذا میتوان این سکوت را حمـل بـر آن کـرد کـه
قانونگذار تعمداً نمیخواسته از این عنوان استفاده کند چرا که خود نیـز بـه جـدایی
این دو مفهوم (جبران کاهش ارزش پول و خسارت ت خیر ت دیه) واقف بوده

است15

 .15سکوت در مقام بیان ،بیان است .در این زمینه گفته شده که قاعـده معـروف «السـکوت فـی
مقامات بیان ،یجری البیان شرعاً فیکون من الکاشف الفعلی کالتقدیر» یعنـی سـکوت در مقـام بیـان
شرعاً جانشین بیان تلقی میشود و به منزله کاشف فعلی مانند تقدیر است ،در فقه عامه بیـان شـده

 428

مجلة حقوق بانکی  /شمارههای  8و ( 9پاییز  -4991تابستان )4991

لذا ماده  955را نمیتوان ناظر به خسارات تـ خیر ت دیـه دانسـته و آن را بـه منزلـه
سقفی برای خسارات مورد توافق طرفین در نظر گرفت.
در حال حاضر و به دنبال انتقاداتی که از طرف علماء و فقها در مورد خسـارات
ت خیر ت دیه یا وجـه التـزام منـدرج در قراردادهـای بـانکی شـده اسـت ،کمیسـیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در طرح عملیات بانکی بدون ربا کـه بـا تصـویب
مجلس شورای اسالمی مشمول اصل  99قـانون اساسـی گردیـده  16و بـا تصـویب

کمیسیون ،نیازی به طرح در صحن علنی مجلس مجلس ندارد ،مقـررات خاصـی را
برای تعیین و مطالبه خسارت ت خیر در بانکـداری ،پیشبینـی و طـرح کـرده اسـت.
بخش هفتم این طرح به وصول مطالبات و جریمه ت خیر اختصاص یافته اسـت کـه

مشتمل بر  1ماده و از ماده  96تا  15میباشد:

ماده  :81مطالبات بانکهرا از محرل اصرل و ترود (یرا کرارمزد)
تسهیالت اعطایی یا تعهدات ایجادی باید در تررتید یا زمانهای
معین شده در قرارداد بازپرداخت شود .عدم بازپرداخرت ،تصلرف

است و از موارد است ناء عدم حجیت سکوت است .این قاعده که آن را «السکوت فی معرد حاجه
البیان» نیز میگویند بر قاعده مشهور «قبح ت خیر بیان از وقت حاجت» استوار است که بر اساس آن،
آنجا که قانونگذار سکوت نموده است ،سکوت او را حمل بر معنایی میکنند که متناسـب بـا آنچـه
گفته است ،باشد چرا که سکوت عاقل در این جایگاه موجب فـوت مصـلحتی از مصـالح میشـود
(سکوت در حقوق اسالمی ،محمدهادی ذاکرحسین) .همچنین گفته شده است که سکوت شارع در
مقام بیان حکم نسبت به قیود و خصوصیات محتمل در آن ،نوعی ظهور و اطالق به شـمار مـیرود
که برای نفی خصوصیات میتوان بدان استناد کرد از اینرو گفتهانـد :سـکوت در مقـام بیـان دلیـل
حصر (حصر مقصود در آنچه بیان شده) است .البته این ظهور در صـورتی قابـل اسـتناد اسـت کـه
معارد با دلیل لفظی دیگری نباشد .از سکوت در مقام بیان به «اطالق سکوتی» با «اطـالق مقـامی»
هم تعبیر کردهاند .نک:

http://wikifeqh.ir/

 .16اصل  99قانون اساسی اشعار میدارد :سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری

به دیگری نیست .مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هی تی واگـذار کنـد ولـی در
مــوارد ضــروری میتوانــد اختیــار وضــع بعضــی از قــوانین را بــا رعایــت اصــل هفتــاد و دوم بــه
کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند .در این صورت ایـن قـوانین در مـدتی کـه مجلـس تعیـین
مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکی

محسو

شده و حسب مورد ،مطاب ماده  81این قانون مس وجب

پرداخت جریمه اتت.
ماده  :81نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها برا پیشرنهاد
بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت تعیین میشود .هیأت نظرارت
موظف اتت در تعیین نرخ جریمه تاخیر ،نوع گیرندگان تسهیالت
و موارد مصرف ،مدت ترأخیر و فاصرله زمران پرداخرت از زمران
تررتید ،منافع تپردهگذاران وشرایط و اوضاع کشرور را مردنظر
قرار دهد.
ماده  :82مبل جریمه توتط بانک از گیرنده تسهیالت دریافرت و
به حسا ویژهای نزد بانک مرکزی واریز میشرود .بانرک مرکرزی
بصشی از جریمه دریاف ی را حرداکثر ترا نررخ ترود منردرج در
قرارداد ،به منظور حفظ منافع تپردهگذاران به بانک برمی گرداند.
باقی مانده جریمه توتط بانک مرکزی به حسا

صندوق ضرمانت

تپردهها واریز میشود.
ماده  :87دریافت هرگونه تود یرا کرارمزد عرالوه برر جریمره ،از
تسهیالت گیرندهای که مشمول جریمه تأخیر شده (صرفاً نسربت
به همان بصش از بدهی که مشمول جریمه شرده) یرا ضرامن وی،
ممنوع اتت .همچنین اخذ تود از تود ،تود از جریمه ،جریمه از
جریمه و جریمه از تود مطلقاً ممنوع اترت .بردهکار در صرورت
تأخیر در پرداخت بدهی خود به بانک ،صرفاً موظف بره پرداخرت
اصل بدهی و پرداخت جریمه موضوع ماده  81اتت.
ماده  :88کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبرت و دفراتر اترناد
رتمی مکلفند بر اتاس مفاد اتناد و قراردادهای تنظیمی نسربت
به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات شرامل اصرل و جریمره
م علقه حسب درخواتت بانک اقدام نمایند.
ماده  :89بانکها موظفنرد هرگونره ترأخیر در پرداخرت اقسراط
تسهیالت را در تامانهای که به همین منظور توتط بانک مرکرزی
ایجاد میشود ،ثبت نمایند .اعطای تسهیالت جدید بره اشصاصری
که تسهیالت غیر جاری داش ه باشند ،تابع ضوابط اعالمی از توی
بانک مرکزی اتت.
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ماده  :93بانک مرکزی موظف اتت ظرف مدت  2ماه از تاریخ ابالغ
این قانون ،دت ورالعمل شیوههای ممانعت از تأخیر در بازپرداخرت
تسهیالت را با ات فاده از انواع ترازو کارهرای انگیزشری شرامل
مشوقها و محدودیتهای غیر بانکی و بانکی (از جمله محردودیت
ارائه خدمات بانکی ،کاهش رتبه اع باری تسهیالت گیرنده ،اعمال
محدودیت کلی یا جزئی در خدمات کارتهرای برانکی تسرهیالت
گیرنده و اعضای خانوده وی و  )...تهیه و به تصویب هیأت نظرارت
برتاند.
ماده  :94اگر اعسار یا ورشکس گی بدهکار بانکی به حکم دادگراه
ثابت شده باشد ،آن بصش از جریمه (موضوع ماده  )81که باید بره
صندوق ضمانت تپردهها واریز شود ،از گیرنده تسهیالت دریافرت
نصواهد شد.
ماده  :96در صورت اثبات اعسار یا ورشکس گی بردهکار برانکی،
ضامن یا ضامنان مکلف به ایفای تعهدات وی مطراب برا قررارداد
منعقده و مفاد ایرن قرانون مریباشرند ،مگرر اینکره اعسرار یرا
ورشکس گی آنان نیز به حکم دادگاه ثابت شده باشد.

گرچه در این قسمت از طرح مقررات متعادلی گنجانده شده اسـت ولـی مـوارد
زیر در این خصوص قابل طرح است:
اوالً :نرخ جریمه ت خیر با پیشنهاد بانک مرکـزی و تصـویب هیـ ت نظـارت بـر

اساس شاخصهای مندرج در ماده  99تعیین میشود .بنظر میرسد مکانیسم سـنتی
حاکم در این زمینه (درصدی عالوه بر نرخ سود) کارآمدتر و قابل انعطافتر بوده و
با موقعیتهای گوناگون قابلیت تطابق بیشتری داشته باشد.

ثانیاً :در ماده  97مقرر گردیده کل مبل جریمه به حسابی در بانک مرکزی واریز

میشود .معلوم نیست که چرا مبل جریمه باید به این حساب واریز شود؟ و بعد در
ادامه آمده که بخشی از جریمه به بانک عودت داده مـیشـود .حـداک ر ایـن میـزان،
تعیین شده که باید تا نرخ سود مندرج در قرارداد باشد ولی معلوم نیست کـه بانـک
مرکزی چگونه و بر اساس چه معیار و ضابطهای ،در خصوص تعیین میزان سـودی
که باید به بانک مربوطه عودت داده شود ،تصمیم میگیرد .روش اجرای آن میتواند
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خیلی سلیقهای و بدور از منطق باشد و در نهایت اینکه مـابقی جریمـه بـه حسـاب
صندوق ضمانت سپردهها واریز میشود .اختیار بی حدو حصر و کنترل نشده بانـک
مرکزی در این خصوص قابل توجیه نمیباشد.
ثال اً :به حکم تبعیت نماء از اصل ،اگر اصل مالی متعلق حق شخصی باشد ،نمـاء
آن ،به وی متعلق خواهد بود .در اینجا جریمه تاخیر ،خسارتی است کـه بـه واسـطه
ت خیر در استرداد وجوه متعلق به بانک به بدهی تعلق گرفته اسـت و از آنجـایی کـه
اصل وجه متعلق به بانک میباشد خسارات نیز بـه بانـک متعلـق خواهـد بـود و در
واقعی نوعی نماء حکمی باشد و جدایی اصل از نماء در این فرد ،توجیه حقـوقی
ندارد.
نتیجه
هنگامی که بانک وجوهی را در قالب اعطای تسهیالت بانکی بـه مشـتری پرداخـت
کرده و یا بابت ارائه خدمات بانکی ،وجوهی را از طرف مشتری پرداخت مینمایـد،
این وجوه باید در سررسید مقرر به بانک مسترد گردد تا بانـک بتوانـد فعالیتهـا و
خدمات بانکی خود را ارائه و ادامه دهـد .دوام و بقـای فعالیـت بانـک و همچنـین
قابلیت وی برای توسعه فعالیتها و ارائه خدمات متنوع بانکی ،بستگی تام و رابطـه
مستقیمی با مقدار نقدینگی بانک دارد اگـر بـدهکاران در پرداخـت بـدهی خـویش
قصور و تخلف ورزند ،طبیعتاً بانک هـم دچـار ضـرر و زیـان مـیشـود .ظـاهراً در
خصوص ضرورت پیشبینی جرائم ت خیر در قراردادهای بانکی (بـه عنـوان عـاملی
برای جبران خسارت و همچنین تنبیه متخلف) تردیدی وجود نـدارد منتهـی برخـی
فتاوای موجود در این زمینه ،تردیدهایی در مشروعیت چنـین شـرطی ایجـاد کـرده
است .شبهه ربوی بودن چنین اقدامی ،پاسـخهای روشـن و و مشخصـی دارد ولـی
کسانی که این اقدام را ربا میدانند ،همچنین بر نظریات خود پای میفشرند بی آنکه
استداللی مناسب و پاسخهایی قانع کننده به منتقـدین بدهنـد .اینکـه طبـق مقـررات
موجود فقها جایگاهی رفیع در سیستم حکومتی ایران یافتهاند ،تـوجیهی بـرای ایـن
کار نیست که همچنان بر صدور فتاوی کوتاه ،بی آنکه مبـانی اسـتداللی آن را بیـان
کنند ،اصرار ورزیده و توجیه و استدالل را یکسره به فراموشـی بسـپرند .اسـتقرار و
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قوام حکومت دینی ،مستلزم پـذیرش و مقبولیـت آن از سـوی مـردم اسـت و ایـن
مقبولیت هنگامی حاصل میشود که پاسخهایی در خور و شایسته بـرای منتقـدین و
مخالفین وجود داشته باشد.
دالیل قوی باید و معنوی ،نه رگهای گردن به حجت قوی

از سوی دیگر در روابط معامالتی و حقوقی بـین مـردم نیـز نبایـد مقـررات و سـیر
دادرسی به گونهای باشد که استیفای حقـوق صـاحب حـق را بـا دشـواری مواجـه
ساخته و طلبکارِ بد عهدِ پیمان شکن ،با فـراغ بـال و آسـودگی ،در هربـار مراجعـه
صاحب حق ،او را به دادگستری حواله دهد.
قوانین و سیر دادرسی باید خواب را بر پیمان شکنان و بدعهدان آشفته گرداند و
پناهی امن برای مظلومین و آنانی باشد که حقی برای مطالبه دارند.
در مورد بدهکاری که علیرغم تمکن مالی بدهی خویش را نپرداخته و با توسـل
به تمامی اهرمها و ابزارهای قانونی ،پرداخت بدهی خویش را به ت خیر مـیانـدازد،
حداقل مجازاتی که میتوان مقرر داشت این است که او باید جریمه این عهد شکنی
را به گونهای بپردازد که ادامه عهدشکنی برایش هزینه سنگین و غیر قابل تحمـل در
برداشته باشد .اظهار نظر فقهایی که خسارت ت خیر را حرام دانسـته و سـپس تـ خیر
بدهکار متمکن در پرداخت بدهی را شرعاً حرام و مستوجب تعزیر میداننـد ،شـاید
از جهت تشفی خاطر کسی که این حکم را میکند (تا در مساعدت به عهدشـکنان،
وجدانی آسوده داشته باشد) ،مناسب باشد ولی بی شک عالجی بـر درد بـی درمـان
روابط ناسالم و مناسبات نادرست اجتماعی نخواهد بود .شکوه کردن از تعداد انبـوه
پروندههای دادگستری ،رفتن سراغ معلول است ،علت را باید در جایی دیگر جست.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل

چو پر شد نشاید گذشتن به

 .17سعدی ،گلستان ،باب اول -در سیرت پادشاهان ،حکایت شمارة .۴
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بررسی حقوقی -اقتصادی
جایگاه شورای فقهی در نظام بانکی ایران
(توجیه فقهی یا ایجاد انظباق با مبانی اسالمی)
*

زهرا فریور

تاریخ پذیرش5519/86/59 :

تاریخ دریافت5519/85/89 :

چکیده:
ضرورت وجود نظارت شرعی بر سیستم بانکی کشـور بـر کسـی پوشـیده
نیست .در حال حاضر پس از گذشـت سـه دهـه از اجرایـی شـدن قـانون
عملیات بانکی بدون ربا بنا به پژوهشهای فراوانی که پیرامون ناکارآمدیها
و نقاط ضعف این قانون انجام شده است ،فقدان نظارت شرعی در اجـرای
صحیح این قانون در عرصۀ عمل یکی از دالیل اصلی ناکارآمدی این قانون
معرفی شده است .از سوی دیگر در غالب کشورهای اسالمی مس لۀ نظارت
شرعی در مقررات و در عمل بیش از یک دهه است که اجرایی شده اسـت
و این امر در پیشرفت بانکداری اسالمی در این کشورها مؤثر بـوده اسـت.
لذا تردیدی نیست که جمهوری اسالمی ایران برای بهبود نظام بانکی خـود
و حرکت به سمت تحقق بانکداری اسالمی ،به نظارت شـرعی مسـتمر بـه
عنوان یکی از بازوهای مهم بانکـداری اسـالمی نیازمنـد اسـت .امـا بـرای
اجرایی کردن این نظارت شرعی ،کشـورهای مختلـف اسـالمی رویـههای
متفاوتی را در پـیش گرفتـهانـد کـه ایـن امـر در برهـۀ زمـانی کنـونی کـه
پیشنویس قانون اصالح نظام بانکی در دستور کار دولت و مجلس اسـت،
اهمیت مضاعفی مییابد؛ چرا که نویسندگان قانون باید از بین رویکردهـای
متفاوت به شورای فقهی و وظایف و اختیارات آن ،یکی را برگزیننـد .البتـه
با مداقه در قوانین سایر کشورها روشن میشود که در تمام ایـن کشـورها،
* دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
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شورای فقهی جایگاه مشورتی و یا نظارتی دارد ،لکن در ایـران حتـی ایـن
بحث نیز مطرح است که این شورا عالوه بـر جایگـاه فـوقالـذکر ،قـدرت
وضع مقرره و قانون را نیز داشته باشد ،امری که به نظـر مـیرسـد در یـک
تحلیل حقوقی ،مغایر بـا اصـل چهـارم و سـایر اصـول قـانون اساسـی در
خصوص اختیار قانونگذاری مجلـس شـورای اسـالمی و نظـارت شـرعی
شورای نگهبان است .چرا که در هـیچیـک از کشـورهای اسـالمی نهـادی
مشابه شورای نگهبان در ساختار قانون اساسیشان وجود نـدارد و بـا ایـن
همه ،هیچیک از آنها جایگاه استصوابی برای این نهاد نظارت شـرعی قائـل
نشدهاند .از طرفی ،به دلیل عـدم سـازماندهی فقهـا در مـدون نمـودن ایـن
نظرات ،در حال حاضر یک رویکرد بر سایر رویکردهـا غالـب اسـت و آن
اقتباس حداک ری از تجربۀ سایر کشورهای اسالمی در خصـوص نهادهـای
جدید بازارهای مالی و بانکی و توجیـه فقهـی عقـود و رویـههای موجـود
بانکهاست.

واژگا کلیدی:
حقوق بانکی ،شورای فقهی ،بانکداری اسالمی ،بانکداری بدون ربا ،نظارت
شرعی.

مقدمه
مس لۀ نظارت شرعی بر سیستم بانکی کشور و دغدغۀ لزوم انطباق عملیات بانکی با
شرع مقدس اسالم از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون یعنی بیش از سـه دهـه
است که مورد توجه فعاالن اقتصادی و مسؤوالن کشوری و مراجـع تقلیـد و مـردم
میباشد .نخستین گام در این خصوص با تصویب قانون عملیات بـانکی بـدون ربـا
برداشته شد تا هر گونه شائبۀ غیر شرعی یا ربـوی بـودن عملیـات بـانکی از اذهـان
زدوده شود .لکن پس از سه دهه از اجرایی شدن این قانون عملکرد سیسـتم بـانکی
کشور به گونهای بوده کـه اعتراضـات و انتقـادات گسـتردهای را از سـوی مـردم و
صاحب نظران به دنبال داشته است .عمدة این انتقادات به غیرشرعی و ربـوی بـودن
عملیات بانکی علی رغم وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا برمی گردد .برخی بر
این عقیدهاند که این قانون مناسب و کارآمد است ،لکن به درستی اجرا نشده اسـت
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و برخی نیز معتقدند که این قانون اگرچـه بـه عنـوان نخسـتین حرکـت بـه سـمت
بانکداری اسالمی ،ارزنده میباشد لکن همۀ آنچـه بانکـداری اسـالمی بـه دنبـال آن
است را نمیتواند ت مین نماید 1و اصالح این قانون و وضع مقررات تکمیلی دیگری
برای نظام بانکی ضروری اسـت .بـه هـر حـال در هـر دو دیـدگاه ،یکـی از مـوارد
ضروری جهت اصالح قانون عملیات بانکی بدون ربا و یا مقررات تکمیلی که بایـد
مستقل از این قانون برای ت مین بانکداری اسالمی تصویب گردد ،ایجـاد یـک نهـاد
مشخص جهت انجام نظارت شرعی مستمر بر سیستم بانکی کشـور اسـت .در ایـن
خصوص کشورهای مختلف دنیا نیز تجارب متعددی داشتهاند کـه در اغلـب متـون
پیشنهادی جهت تدوین مقرراتی برای ایجاد شورای فقهی ،به تجربـۀ ایـن کشـورها
توجه شده است .همچنین در بازار سرمایه ایران کمیتـۀ فقهـی بـورس اوراق بهـادار
چند سالی است که به عنـوان نخسـتین تجربـۀ نظـارت شـرعی در بازارهـای مـالی
فعالیت مینماید که در تدوین مقررات پیشنهادی برای بازار پولی و بانکی کشور بـه
این تجربه نیز توجه شده است .در این مقاله تالش مـیشـود ابتـدا مبـانی تئوریـک
نظارت شرعی و ضرورت وجود نهادی تحت عنوان شورای فقهی بررسـی شـود و
سپس مختصری از تجربه سایر کشورها بیان گردد و در انتها به بررسی مدل مطلوب
در این خصوص برای کشور ایران پرداخته شود.
الزم به ذکر است که از منظر حقوقی ،مس لۀ نظـارت شـرعی بـر بانکهـا ،یـک
بحث میان رشتهای میباشد که برخی ابعاد آن به حقوق و برخی بـه اقتصـاد و فقـه
مــرتبط مــیباشــد و همچنــین در بــین شــاخههای حقــوق نیــز بخــش عمــدهای از
موضوعات آن به حقوق عمومی مربوط است وتنها بخشی از مباحث آن بـه حقـوق
خصوصی مرتبط میباشد.
فصل نخست :مبانی نظری نظارت شرعی بر بازار پولی بانکی
شورای فقهی در قوانین و مقررات مالی اغلب کشورهای اسالمی در دهههای اخیـر
مطرح شده است البته این شورا تحت نامهای متفاوتی در کشورهای مختلف مطـرح
 .1عیوضلو« ،مشکالت سی سال بانکداری بدون ربا و حرکت به سمت اسالمی شـدن بانکهـا»،
در . http://dreyvazloo.ir/1393/10/08
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است برخی آن را کمیتۀ فقهی برخی شورا یا کمیتۀ شرعی و برخی کمیته یا شورای
شریعت نامیدهاند در این فصل به بررسـی ابعـاد کلـی حقـوقی ماهیـت ایـن شـورا
پرداخته خواهد شد.
 -7نظارت شرعی از منظر مبانی حقوقی

لزوم ابتناء کلیه مقررات و قوانین کشور از جمله مقررات مالی بازارهای مالی (بـازار
پول و سرمایه) ،یک اصل اساسی در نظام حقوقی اغلب کشورهای اسـالمی اسـت.
در ایران اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـن مهـم را مـورد ت کیـد و
تصریح قرار میدهد چنانچه در سایر کشورها نیز قوانین اساسی و سایر قوانین مادر،
بر این امر ت کید مینمایند .به عنوان نمونه قانون اساسـی امـارات متحـده عربـی در
اصل  9خود بر این امر ت کید مینماید.
 -2نظارت شرعی از منظر حقوق عمومی و اداری

یکی از مباحث مربوط به جایگاه شورای فقهی ،این موضوع اسـت کـه ایـن شـورا
زیرمجموعه کدام یک از قوای سهگانۀ کشور باشد؟ قوة مجریه یا قوة مقننه یـا قـوة
قضائیه و یا اساساً به عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرحکومتی خارج از قوای سهگانه
تشکیل شود؟
کشورهای مختلف در این زمینه تجارب متفاوتی دارند ،برخی کشـورها شـورای
فقهی را زیرمجموعۀ قوة مجریه میدانند که البته در این بخش نیـز برخـی کشـورها
شــورای فقهــی را زیرمجموعــه یکــی از وزارتخانــهها تعریــف نمــوده و برخــی
زیرمجموعه بانک مرکزی .به عنوان نمونه مالزی شورای فقهی را زیر مجموعۀ بانک
مرکزی خود میداند لکن کویت و قطر آن را زیر نظر وزارت اوقاف اداره مینمایند.
در برخی کشورها ماننـد امـارات متحـده عربـی ،شـورای فقهـی زیـر نظـر وزارت
دادگستری و به نوعی دستگاه قضا و قوة قضائیه تشکیل شده اسـت و البتـه در ایـن
کشور در بدو امر ،هی ت نظارت شرعی به صورت خودجوش توسـط علمـای ایـن
کشور ت سیس شد که این مدل میتواند به عنوان یک نهاد مستقل مردمـی خـارج از
حکومت تعریف شود ،مانند آنچه در حوزههای علمیه و مراکز پژوهشـی غیردولتـی
ایران متصور است.
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 -3نظارت شرعی از منظر محدودۀ اختیارت قانونی

از جهت میزان اختیارات قانونی نیز که پرچالشترین و مهمترین بحث در خصوص
شورای فقهی است ،کشورهای مختلف مواضع یکسانی نداشتهاند .در اغلب کشورها
شورای فقهی جنبه مشورتی دارد و در برخی کشورها به عنوان یک نهـاد نـاظر نیـز
عمل مینماید ،لکن به نظر میرسد علیرغم ادعای برخی صاحبنظران ،در هیچیـک
از کشورهای اسالمی شورای فقهی و نهادهای نظیر آن دارای صالحیت استصوابی و
قدرت اجرایی نیسـتند بـدین معنـا کـه در هـیچیـک از ایـن کشـورها مصـوبات و
دستورالعملها و یا گزارشهای شورای فقهی از نیروی الزامآور قـوانین و مقـررات
برخوردار نیست .این نهادها اگرچه در گزارشهای ساالنۀ خـود نهادهـای حقـوقی
جدید مانند قراردادها یـا شـروط ضـمن عقـد یـا اوراق جدیـد اسـالمی را معرفـی
مینماینـد و یـا اسـتانداردهای الزم بـرای بـازار پـولی -بـانکی اسـالمی را منتشـر
مینمایند 2و یا در مواردی انحرافهای به عمل آمده از اصـول اسـالمی را گوشـزد
میکنند لکن در هیچیک از موارد ،مصوبات و انتشارات آنها جنبه الزامآور و قـانونی
برای بانکها و سایر مؤسسات مالی نـدارد و حتـی در ردة الـزام حقـوقی ناشـی از
بخشنامهها و یا دستورالعملهای بانک مرکزی نیز قرار نمیگیرد.
این توضیح حقوقی در اینجا خالی از فایده به نظر نمیرسد که مصوبات شورای
پول و اعتبار و سایر ارکان بانک مرکزی در هر قالبی که باشد از جمله دستورالعمل،
بخشنامه ،مصوبه ،آییننامه و  ...اگرچه الزام ضعیف قانونی را دارد لکن قابـل ابطـال
توسط دیوان عدالت اداری هستند و از این حیث با مقـررات مجلـس متفـاوتانـد.
تفاوت دیگر آنها نیز در این است که این مقررات باید توسط نهادی که به صراحت
از سوی مجلس اختیار وضع مقـرره دارد و در حـدود آن اختیـار قـانونی ،تصـویب
شود .مت سفانه در طول سالهای اخیر مصـوبات بسـیاری توسـط هیـ ت وزیـران و
ارکان بانک مرکزی از جمله شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است که همـین
شرط و وصف مهم قانونی را نیز نداشتهاند .این تجربـۀ نـاموفق کـه صـرفاً موجـب
تورم قوانین بعضاً متناقض در حوزة بانکداری و بورس شـده اسـت ،هـر پژوهنـدة
_2. http://www.bnm.gov.my/guidelines/03_dfi/03_prudential/03_gl_governance_of
shariah_committee.pdf
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منصف حقوق را بر آن میدارد که از گسترش اختیارات وضع مقرره در پیشنـویس
قانون جدید حمایت ننماید.
 -4گسترۀ عمل نظارت شرعی

در بسیاری از کشورهای اسالمی در هر یک از بانکها و مؤسسات مالی ،یک هی ت
یا کمیتۀ شرعی وجود دارد و در کنار آنها در برخـی کشـورها یـک نهـاد باالسـری
متمرکز نیز در بانک مرکزی یا سایر دستگاهها مستقر است .انتخاب ایـن کمیتـههای
شرعی در برخی کشورها توسط مجمع عمومی آن مؤسسۀ مالی به عمل میآید و در
برخی دیگر از کشورها توسط هی ت مدیرة بانک یا مؤسسات مالی ،اعضـای کمیتـۀ
فقهی انتخاب شده و فعالیت میکنند .در برخی کشورها الزم اسـت ایـن اعضـا بـه
ت یید بانک مرکزی نیز برسند و در برخی دیگر نیاز به ت یید بانک مرکزی

نیست3.

 -5نظارت شرعی از منظر مبانی بانکداری اسالمی در کشورهای مختلف

بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی تعریف و جایگاه یکسانی ندارد سه مدل در
کشورهای اسالمی برای پیادهسازی بانکداری اسالمی مطرح است:4
سیستم «بانکداری اسالمی خالص» که در آن تمام نظام بانکی تحت شمول اصول
و قواعد بانکداری اسالمی است و بانکداری متعارف (یا عرفی) در آن جایی نداشته
و ممنوع است .کشور ایران در حال حاضـر شـاید تنهـا کشـوری باشـد کـه تـالش
مینماید در این الگوی اقتصادی نظام پولی بانکی خود را طرحریزی نماید و هـدف
قانونگذار ایران پس از انقالب اسالمی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا این
امر بوده است ،به طوری که به صراحت در این قانون و قانون اساسی این مهم مورد
ت کید قرار گرفته

است5.

رویکرد دوم ،سیستم «بانکداری دوگانه» است به این ترتیب که در کنار بانکهایی
 .3میسمی ،موسویان ،عبدالهی ،و امرالهی« ،تحلیل و مقایسـه تجربـۀ قانونگـذاری و نظـارت بـر
اجرای بانکداری اسالمی در سایر کشورها :داللتهایی برای نظام بانکداری بـدون ربـا در کشـور»،

صص .99-98

 .4روحانی ،و بنیطبا« ،آسیبشناسی نظام بانکی (نظارت شرعی بانک مرکزی)» ،ص .51
5. Pure Banking System
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که بر اساس اصول بانکداری متعارف (عرفی) فعالیت مینمایند شعب یا بانکهـایی
نیز به فعالیت در چارچوب بانکداری اسالمی اشتغال داشته باشند .این الگو حتی در

انگلستان نیز از دهۀ  98میالدی رواج داشته اسـت و در سـایر کشـورهای اسـالمی
نظیر مالزی ،اندونزی و غالب کشورهای اسالمی نیز همین رویکرد جاری

است6.

سیستم «بانکداری موازی» سومین رویکرد نظام بانکی اسـت کـه در آن کشـورها
فاقد قوانین خاص برای ایجاد بانکداری اسالمی هستند ،اما مقررات یـا نظارتهـای
خاصی در چارچوب مقررات عمومی بازارهای مالی برای ت مین مالی اسالمی دارند.
عربستان ،امارات متحده عربی ،قطر ،کویت ،پاکسـتان ،اردن ،بحـرین و سـنگاپور از
جمله این کشورها

هستند7.

با این اوصاف ضروری است کـه هنگـامی کـه مـیخـواهیم از مـدل بانکـداری
اسالمی یک کشور دیگر برای کشورمان الگوبرداری کنیم ،به این مهم توجـه نمـاییم
که آیا آنچه در یک بانکداری اسالمی حداقلی کارآمد است ،در یک نظام تماماً مبتنی
بر بانکداری اسالمی نیز همان تبعـات اقتصـادی را دارد یـا بـازار مـالی را بـه نحـو
متفاوت دیگری دگرگون میسازد و آثار اقتصادی متفاوتی با کشور مورد اقتباس بـر
جا خواهد گذاشت.
 -6محتوای نظارت شرعی در سیستم بانکی

شاید مهمترین سوال این باشد که شورای فقهی یا همـان کمیتـۀ شـریعت در بـازار
پولی و بانکی چه نقشی دارد و قرار است چه کارکردی داشته باشد.

 تجربۀ سایر کشورها در این زمینه نشان میدهد که اوالً شورای فقهی بـه
رصد و بررسی موشکافانۀ کلیۀ عملیات و خدمات بانکی میپردازد خواه
مربوط به روابـط بـین بـانکی باشـد ،خـواه مربـوط بـه رابطـۀ بانـک بـا
مشتریانش و همچنین فعالیتهای ارزی و بینالمللی بانکهـا .عـالوه بـر
این موارد سایر مؤسسات مالی غیر از بانکها نیـز فعالیـت شـان توسـط
شورای فقهی رصد میشود و نه تنها عقود و معامالت فی مابین بررسـی
6. Dual Banking System
7. Parallel Banking System
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میشود ،بلکه کلیه اسناد تجاری و اوراق بهـادار نیـز مـورد توجـه واقـع
میشوند.

 شورای فقهی در برخی کشورها با ارائۀ گزارشهای ماهانه یا شش ماهـه
یا یک ساله به نقد و بررسی وضعیت فعالیتهای بانکی و پولی از منظـر
شریعت اسالم میپردازد و مواردی که مغـایر بـا شـرع هسـت را اعـالم
مینماید.

 همچنین شورای فقهی به تدوین اصول و استانداردهایی جهـت هـدایت
شرعی بانکها و مؤسسات مالی اقدام مینماید 8به عنوان نمونه ،سـازمان
حسابداری و حسابرسی مؤسسات مـالی اسـالمی 9بـه عنـوان یـک نهـاد

بینالمللی اسالمی 69 ،استاندارد به عنوان «استانداردهای شرعی» 10وضع
نموده و منتشر کرده است یا شورای مشورتی شـریعت 11مـالزی سـاالنه
اصول و استانداردهایی را در قالب مصوبه و گزارش ساالنۀ خـود منتشـر
مینماید12.

 از طرفی یکی از کارکردهای مهم کمیتههای فقهی یـا شـورای شـریعت،
پیشنهاد ایجاد نهادهای فقهی حقوقی جدید بـا توجـه بـه نیازهـای بـازار
است .صکوک و سایر اوراق بهادار اسالمی از جمله این ابـداعات اسـت
یا نهاد تکافل و سایر عقود و معـامالت نظیـر مرابحـه ،استصـناع و  ...از
جملــه نوآوریهــای ایــن مراجــع فقهــی بــرای بازارهــای مــالی و پــولی
میباشند.
به طور کلی در خصوص نظارت شرعی در بازارهای مـالی و بـه طـور خـاص،
گسترة اختیارات و عمل شورای فقهی سه رویکـرد وجـود دارد رویکـرد حـداقلی،
رویکرد میانی و رویکرد حداک ری.

8. http://www.muamalat.com.my/downloads/corporate-overview/duties-andresponsibilities-of-the-shariah-committee.pdf
9. AAOIFI
10. Sharia standards
)11. Shariah Advisory Council (SAC

 .12روحانی ،و بنیطبا ،پیشین ،صص .59-55
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در رویکرد حداقلی ،وجود یا عدم وجود نظارت شـرعی بـر مؤسسـات مـالی و
بانکها و باالخص بانکها و مؤسسات اسالمی ،امـری اجبـاری نیسـت بلکـه ایـن
نظارت شرعی کامالً اختیاری است و اساسنامه و مجمع یک مؤسسه مـالی اسـالمی
تصمیم خواهد گرفت که نظارت شرعی و نهاد کمیتۀ شریعت در آن مؤسسـه باشـد
یا خیر .از سوی دیگر هیچ قوانین و مقرراتی نیز در این خصـوص وجـود نـدارد و
نهاد نظارتی مرجع جهت هماهن سازی کمیتههای فقهی مؤسسات مالی اسالمی نیز
وجود ندارد .این رویکرد در نهادهای مالی اسالمی آمریکـا و انگلسـتان و عربسـتان
سعودی حکمفرماست.
رویکرد دوم رویکرد میانی است که از شاخصهای بارز آن میتـوان بـه وجـود
قانون واحد ،اجباری بودن نظـارت شـرعی و نبـود نهـاد نظـارتی مرجـع در مسـ له
نظارت شرعی اشاره کرد.در کشورهایی نظیر کویت و قطر این رویکرد جاری است
بدین معنا که کمیتههای شـرعی در بانکهـای اسـالمی و مؤسسـات مـالی اسـالمی
وجود دارد لکن نهاد مرکزی در بانک مرکزی ویا سایر دستگاههای حکومتی جهـت
اعمال یکپارچۀ نظارت شرعی طرحریزی نشده و جزء سیاسـت گـذاریهای کـالن
بازار مالی و پولی آنها نیست بلکه صرفاً جهت حل اختالف میان کمیتههای فقهـی
موجود ،نهادی پیشبینی شده است.
رویکرد سوم رویکرد حداک ری اسـت کـه از جملـه مهمتـرین شـاخصهای آن
میتوان به وجود قانون واحد ،اجباری بودن نظـارت شـرعی ،وجـود نهـاد نظـارتی
مرجع در مس لۀ نظارت شرعی اشاره کرد .این رویکرد در کشورهایی نظیر مـالزی و
اندونزی و بحرین و امارات جاری است .در این کشـورها بانـک مرکـزی و قـوانین
مــالی و بــانکی ،نهــادی را جهــت نظــارت شــرعی یکپارچــه و نظاممنــد پیشبینـی
کردهاند13.

فصل دوم :شورای فقهی در کشورها ی مختلف
در این فصل نخست تجربۀ کشورهای اسالمی مورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت
 .13هما  ،ص .58
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سپس کشور انگلستان به عنوان یک کشور غیر اسالمی که چندین دهه است الگـوی
بانکداری اسالمی را به طور جزئی در کنار نظام اصلی بانکی خود اعمال مـینمایـد،
تشریح خواهد شد و سپس وضعیت حقوقی شورای فقهی در ایـران مـورد بررسـی
قرار خواهد گرفت.
بند اول :تجربه سایر کشورهای اسالمی
 -7عربستان

قانون کنترل بانکی در سال  5177در این کشور به تصویب رسـید لکـن در قـانون
دادگاه تجاری ،دریافت و پرداخت بهره در عقد قرد مجاز شـمرده شـد 14لـذا در
همین بادی امر مشخص است که تعریف بانکداری اسالمی در کشـورهای اسـالمی
متفاوت است و حتی بر سر اصول اساسی و خطوط قرمز اصلی مانند منـع بهـره در
عقد قرد ،اتفاق نظر و رویکرد واحدی در کشورهای اسالمی وجود ندارد.
در این کشور «هی تهای شریعت» در هر بانک ایجاد شده لکن بانک مرکزی در
این خصوص هیچ گونه نقشی ایفا نمینماید لذا در این کشور هی تهـای شـریعت
جنبه مشورتی و غیر اجباری و غیر متمرکز دارند.
 -2مالزی

قانون بانکداری اسالمی مصوب  5195و قـانون نهادهـای مـالی مصـوب  5191و

قانون بانک مرکزی مصوب  5881از جمله قوانین حاکم بـر بـازار پـولی و بـانکی

مالزی هستند .از سال  5119شورای ملی شریعت به عنـوان یـک شـورای مرکـزی
مشورتی در بانک مرکزی این کشور ایجاد شد 15.این نهاد ،کمیتههای شریعت را نیز
در هر بانک و مؤسسه مالی سازماندهی نمود و لذا هم در سـطح بانکهـا و هـم در
سطح مدیریت یکپارچه مرکزی ،شورای فقهی در مالزی فعالیت مـینمـود .در سـال

 5886یک دستورالعمل نظارت شرعی توسط این نهاد تدوین و منتشر شـد کـه در

 .14موسویان ،و میسمی .بانکداری اسالمی :مبانی نظری و تجارب عملی ،ص .968
)15. National Shariah Advisory Council (SAC
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گرفت16.

 -3اندونزی

دراین کشور هی تهای مالی شریعت ابتدا توسط عالمان دینی ایجاد شد و در واقـع
نهادهای غیر دولتی و خارج از بانک مرکزی به صـورت نهادهـای مردمـی ()NGO
اقدام به نظارت شرعی بر بازار بانکی کشور نمودنـد و کـم کـم بانـک مکـزی نیـز
مقرراتی در این خصوص تدوین نمود و هر بانک ملزم شد تـا یـک هیـ ت نظـارت
شرعی ایجاد نماید که هـر  7مـاه یـک بـار گزارشـی از وضـعیت فقهـی و شـرعی

فعالیتهای آن بانک به هی ت مدیره ارائه میداد .در سال  5889احکام متعـددی در
خصوص مضاربه ،مشارکت و وکالت در نظام بانکی توسط شـورای فقهـی مرکـزی
تدوین و منتشر شد.لکن باید توجه داشت که هیچ یک از این احکـام و گزارشهـا،
به عنوان مقررات یا قوانین الزامآور تلقی نمیشوند و جنبۀ مشورتی و ایجاد دکترین
دارند و بانکها در انجام آنها اختیار عمل دارند.
 -4بحرین

قانون بانک مرکزی و نهادهای مالی در سال  5887در این کشـور تصـویب شـد و

قانون شرکتهای تجاری در سال  5885به بانکها به عنوان یکی ازاقسام شرکتها
پرداخت .مطابق قانون بانک مرکزی تمامی بانکها و مؤسسات مالی بایـد کمیتـهای
شریعت ت سیس کنند که اعضای این کمیتهها توسط هی ت مدیره هر بانـک انتخـاب
میشوند و یک هی ت ملی شریعت نیز مستقر در بانک مرکزی است .ایـن هیـ ت و
کمیتههای فقهی هیچ یک شان قانونگذاری ندارند.
 -5امارات متحده عربی

به موجب برخی قوانین در این کشور فعالیتهـای اقتصـادی از شـمول متابعـت از
حرمت بهره مست نا شدهاند 17که علت آن ضرورت و مصلحت عنـوان شـده اسـت.
16. Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia, available at
http://www.bnm.gov.my/microsites/financial/pdf/resolutions/04_sac.pdf

 .17موسویان« ،نظارت شرعی بر بانکها و مؤسسات مالی اسالمی :ارائـه الگـوی نظـارتی بـرای
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این مورد نیز یکی دیگر از مصادیقی است که نشان مـیدهـد رویکـرد کشـورها بـه
بانکداری اسالمی حتی در اصول کلی و چارچوب اصـلی یکـی نیسـت .چراکـه در
کشور ما ،منع بهره بن مایۀ اصلی بانکـداری اسـالمی اسـت هرچنـد کـه بانکـداری
اسالمی امری بسیار گستردهتر از بانکداری بدون رباست ،لکـن از اصـول اساسـی و
خطوط قرمز اصلی آن ،عدم امکـان اخـذ بهـره در عقـد قـرد اسـت و در تمـامی
فعالیتهاست و هیچ ضرورت و مصلحتی نمیتواند ایـن اصـل بنیـادین بانکـداری
اسالمی را در ایران تغییر دهد.
در امارات مرجع عالی شریعت زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل شده اسـت کـه
صرفاً بر بانکها و مؤسسات مالی اسالمی نظارت میکند و دارای جایگاه مشـورتی
است در واقع وزارت دادگستری نقش حل اختالف میان کمیتههای فقهی را بر عهده
دارد .الزم به ذکر است چون در امارات ،سیستم بانکداری دوگانه حاکم اسـت و در
کنار بانکداری اسالمی ،بانکداری متعارف نیز بخش عمدهای از نظام پـولی و بـانکی
این کشور را تشکیل میدهد ،لذا مرجع عـالی شـریعت صـرفاً بـر مؤسسـات مـالی
اسالمی و شعب اسالمی بانکها نظارت مینماید و نه بر کل سیستم بـانکی کشـور.
از طرفی پیش از ایجاد مرجع عالی نظارت نیز هیـ ت نظـارت شـرعی بـه صـورت
خودجوش توسط فقهای این کشور ت سیس شده بود.
پرسش اساسی در خصوص نظام پـولی و بـانکی امـارات و بانکـداری اسـالمی
درآن کشور این است که وقتی درنظام حقوقی این کشور بهره اسـت نا شـده باشـد و
بانکها اعم از اسالمی وغیر اسالمی ،مجاز به اخذ بهره باشـند دیگـر نهـاد نظـارت
شرعی چه استانداردهای اسالمی برای این نظام بانکداری تدوین خواهد کرد؟!
 -6کویت

بر خالف امارات ،در کویت مواد  589و  969قانون مـدنی ایـن کشـور هـر گونـه
دریافت و پرداخت بهره در عقد قرد را ممنوع اعالم کرده است لکن حتی در این
کشور نیز قوانین دیگر ،فعالیتهای اقتصادی را از ممنوعیت بهره مست نا میکنـد .در
نظام بانکی کشور بر اساس دیدگاه خبرگان» ،صص .59-55
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این کشور کمیتۀ فقهی در هر مؤسسه مالی به انتخاب مجمـع عمـومی و نـه هیـ ت
مدیره آن مؤسسه تشکیل میشود و گزارشهای سـاالنهای را نیـز بـه مجمـع ارائـه
میدهد .همچنین کمیته فتاوا در وزارت اوقـاف و امـور اسـالمی ایـن کشـور بـرای
نظارت شرعی و ایجاد هماهنگی و رفع اختالف میان این کمیتـههای فقهـی وجـود
دارد.
 -1قطر

این کشور در سال  5195استقالل یافته و در سال  5195قانون اساسـی آن تـدوین
یافته است .در این کشور دو نهاد بانـک مرکـزی و مرکـز مـالی قطـر در کنـار هـم

فعالیتهای بانکی را سازمان میدهند در سال  5889کتابچـۀ مـالی اسـالمی IFSI

توسط مرکز مالی اسالمی  QFCمنتشر شد و در اسـل  5889دسـتورالعملی توسـط

بانک مرکزی تحت عنوان "قواعد نظارت" برای نظارت بر مؤسسات مالی اسـالمی

و غیر اسالمی تدوین گردید در ماده  9این قواعد که نکات نظـارتی بـر مؤسسـات

مالی اسالمی را بیان میدارد ،مقرر شده که برای هر مؤسسه مالی اسالمی یک هی ت
شرعی انتخاب شود که میتواند منتخب مجمع یا هی ت مـدیره آن مؤسسـه باشـد و
برای حل اختالف میان این هی تها ،شورای عالی شریعت در وزارت اوقـاف دایـر
گردیده

است18.

بند دوم :تجربه نظارت شرعی بر بانکهای اسالمی در انگلستان

در کشور انگلستان در کنار بانکداری عرفی که بخش عمدة نظام بانکی این کشور را

تشکیل میدهد ،از دهۀ  98میالدی بخش کوچکی نیز بر اساس گفتمـان بانکـداری
اسالمی شکل میگیرد در  5195نخستین بانک اسالمی ایـن کشـور بـه نـام البرکـه

شکل میگیـرد در سـال  9 ،5889بانـک کـامال اسـالمی و  58شـعبه اسـالمی در

بانکهای غیر اسالمی و  1صـندوق سـرمایهگذاری اسـالمی و یـک شـرکت بیمـه
اسالمی (تکافل) در انگلستان فعال بودند .این مؤسسات کمیتههای شریعت دارند که
البته فاقد قدرت اجرایی میباشند و هیچ نهاد مرکـزی جهـت همـاهنگی و نظـارت
 .18موسویان ،و میسمی .بانکداری اسالمی :مبانی نظری و تجارب عملی ،صص .995-966
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یکپارچه میان این کمیتههای شرعی وجود

ندارد19.

 -ایران

نخستین گام جدی قانونی در راستای بانکداری اسالمی در ایران با تصـویب قـانون

عملیات بانکی بدون ربا در سال  5575برداشته میشود لکن این قانون مختصر کـه
نه تنها به همۀ ابعاد بانکداری بدون ربا نپرداخته است بلکـه حتـی در حیطـۀ عقـود
اسالمی بانکی نیز چندان موفق نبوده است .در عمـل و در طـول بـیش از سـه دهـه
ناکامتر نیز میگردد .از طرفی همان اندک حداقلها و پتانسـیلهای موجـود در ایـن
قانون نیز در عرصۀ عمل رعایت نمیگردد و این داعیه را به اثبـات مـیرسـاند کـه
مبانی تئوریک این قانون با واقعیتهای اقتصادی بازار مالی کشور منطبق نبوده و بـا
یک رویکرد عمل گرایانه و واقع بینانه نگارش نیافته است تا در عمل بعد از بیش از
ربع قرن در جهت بانکداری اسالمی گام جدیای برداشته شود.
یکی از مهمترین تفاوتهای مقرات بانکداری اسالمی و قـانون عملیـات بـانکی
بدون ربا ایران با سایر کشورها در این است که این قانون بـرای تمـام نظـام بـانکی
کشور نگاشته شده است نه بخشی از بازار مالی و پولی کشور و این ویژگـی ،نظـام
بانکی ایران و قوانین آن را از سایر کشورها متمایز میسازد.
در خصوص نظارت شرعی نیز متاسفانه هیچ نص قانونی تاکنون در ایران تدوین
نشده و از این جهت نه تنها از سایر کشورهای اسالمی نوظهور مانند قطر و بحـرین
و امارات عقب ماندهایم که حتی کشوری نظیر انگلستان نیـز در بانکـداری اسـالمی
خود چند گام از ایران جلوتر است.
البته نمیتـوان تمـام تقصـیر را متوجـه قـانون گـذار دانسـت چراکـه در سـایر
کشورهای اسالمی فقها و علمـا خـود بـه صـورت خودجـوش و داوطلبانـه اولـین
نهادهای نظارت شرعی را ایجاد کرده و اقدام به انتشار استاندارها و اصول بانکداری
شرعی نموده و نسبت به عدم مطابقت برخی فعالیتهـای بانکهـا و مؤسسـات بـا
 .19موسویان ،سیدعباس ،حسین میسمی ،و محسـن محمـدزاده رسـوبخوانسـاری« ،حاکمیـت

شرعی در بانکها و مؤسسات مالی اسالمی انگلستان و مقایسه آن با ایران» ،مجله تحقیقـات مـالی

اسالمی ،سال اول ،شماره  ،5515 ،5صص .586-585
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شرع ،موضع علمی و کارشناسانه گرفتهاند و در گزارشهای خود به صورت جزئـی
به تشریح و اطالعرسانی آن پرداختهاند.
اگرچه در ایران نیز هرازگاهی یک یا چند تن از مراجع و فقها به صورت کلی و
در البالی سخنرانیهای مذهبی خود به نقد وضع موجـود سیسـتم بـانکی کشـورها
میپردازند ،لکن فقدان یک هی ت یا شورای منسجم از فقهای صاحب نظـر در ایـن
حوزه که به صورت جزئی و دقیق و با اشراف بر نهادهای نـوین بازارهـای پـولی و
بانکی ،اقدام به تهیه و ارائه گزارشهای مکتوب از نـواقص شـرعی وضـع موجـود
نمایند ،کامال مشهود است .صاحب نظران فقهی در حوزه بانکی که اقـدام بـه ارائـه
تحلیلهای دقیق و مکتوب نمایند ،به تعداد انگشتان یک دست نیز نمیرسند و فلـذا
از میان مبانی فقهی و نظرات علما ،صرفاً برخی نظـرات فقهـی بیـان مـیشـود .اثـر
ارزشمندی کـه برخـی اسـتفتائات مراجـع معاصـر را در خصـوص مسـائل بـانکی
گردآوری نموده است ،این تفاوت آرا و نظرات را نشان میدهد 20یا برخی مقـاالت
و رسالهها در خصوص نظرات متفاوت پیرامون خسارات ت خیر ت دیه یا مرور زمـان
اسناد تجاری ،به خوبی نشان میدهد که در خصوص بسیاری از مسائل بازار پولی و
مالی کشور ،نظرات بسیار متنوعی در کشور وجود دارد لکـن ایـن نظـرات هیچگـاه
مدون و سازمان دهی نشده است .در نهایت اینکه در حال حاضر یـک رویکـرد بـر
سایر رویکردها غالب است و آن اقتباس حداک ری از تجربه سایر کشورهای اسالمی
در خصــوص نهادهــای جدیــد بازارهــای مــالی و بــانکی و توجیــه فقهــی عقــود و
رویههای موجود بانکهاست.

در سال  5595پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ،اقدام به ت سیس شـورای

مشورتی بانکداری و مالیه اسالمی نمود که این نهـاد بعـد از چنـد سـال بـه وزارت
اقتصاد و دارایی منتقل گردید .البته این شورا بیشتر جنبۀ پزوهشی و مطالعاتی داشت

تا جنبۀ نظارتی .در سال  5599شورای فقهی در بانک مرکزی ایجاد شد لکن هـیچ
جایگاه رسمی و قانونی و رسمی نداشت هرچند تاکنون مصـوبات متعـددی داشـته
است ،لکن هیچ یک از آنهـا منتشـر نشـده و در دسـترس عمـوم و بانکهـا قـرار
 .20موسویان ،معامالت بانکی از منظر مراجع تقلید.
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نگرفت .حتی در بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی که بـه صـورت سـاالنه توسـط
شورای پول و اعتبار منتشر میشود نیز این نظرات شرعی منعکس نگردید.

در سال  5515هی ت عامل بانک مرکزی آییننامه جدیدی را برای شورای فقهی

تصویب کرد .در این آییننامه ،هدف از ایجاد شورای تخصصی مشـورتی فقهـی در
بانک مرکزی ،تحلیـل و ارایـه پیشـنهاد و مشـاوره دربـاره مباحـث بـانکی از منظـر
شریعت مقدس اسالم ذکر شده است .با توجه به گسترش روزافزون انواع خـدمات
و ابزار بانکی در قالب قانون بانکداری بدون ربا تشکیل این شورا برای بررسی ابعاد
فقهی و شرعی موضوعات بانکی ضرورت داشته است.

ترکیب شورای جدید نسبت به شورای قبلی ،بـا حضـور اعضـای هیـ ت عامـل
بانک مرکزی به مراتب تقویت شده است .به این ترتیب که در شورای جدید ،عالوه
بر رئیسکل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورا ،قائممقام رئیسکل بانـک مرکـزی و
معاون نظارتی بانک که در شورا با حق رأی حضـور دارنـد ،حضـور چهـار نفـر از
مدیرانکل بانک مرکزی بدون حق رأی الزامی اسـت .دیگـر اعضـای شـورا ،شـامل
چهار نفر از فضالی حوزههای علمیه و آشنا با مباحـث پـولی و بـانکی ،دو نفـر از
مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصـی و دو نفـر متخصـص و صـاحبنظر در
زمینه بانکداری اسالمی هستند .حضور رئیسکل ،قائممقام رئیسکل بانـک مرکـزی،
معاون نظارتی بانک مرکزی و مدیران کل ذیربط در جلسات شورا ،به تقویـت بعـد
اجرایی مصوبات شورا کمک خواهد کرد.

طبق آییننامه مصوب ،جلسـات شـورا بـا حضـور حـداقل  58نفـر از اعضـای

صاحب رأی ،که حداقل سه نفر از آنها باید از فضالی حوزه علمیه باشند ،رسمیت
مییابد .تصمیمهای شورا نیز ضمن آنکه باید با رأی موافق حداقل دو سوم اعضـای
صاحب رأی باشد ،باید از رأی موافق اک ریـت اعضـای حـوزوی شـورا برخـوردار
باشد .به عبارت دیگر ،هیچ تصمیمی در شورا بـدون رأی موافـق اک ریـت فضـالی
حوزه علمیه عضو شورا اتخاذ نخواهد شد .سازوکار تعبیه شده در آییننامه شـورای
مشورتی فقهی بانک مرکزی ،اطمینان الزم درخصوص انطبـاق مصـوبات شـورا بـا
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احکام شریعت را فراهم میکند.21
در سایر کشورها ،در ترکیب شورای فقهی یـک نفـر وکیـل دادکسـتری و یـک
قاضی با سابقه نیز به عنوان اعضای اصلی و با حق را دیده میشود ،لکـن متاسـفانه
در ترکیب فعلی پیشنهادی ،جایگاه کمرنگی برای حقوق دانان در نظـر گرفتـه شـده
است این درحالی است که عضو حقوقدان شورا نه تنها مـیتوانـد انطبـاق یـا عـدم
انطباق تصمیمات و نظرات شورا را با سایر قوانین موضوعه کشور بررسی نمـوده و
در جلسات آنها را بیان کند ،بلکه به دلیل ارتباط با جامعه قضـات و وکـالی کشـور
میتواند انعکاس دهندة مشـکالت عملـی مقـررات بـانکی در محـاکم و در روابـط
معامالتی مردم به شورا باشد.

همچنین از سال  5516کمیسیون اقتصادی مجلس طرح دوفوریتی اصالح قانون

عملیات بانکی بدون ربا را به تصویب رسانید و متن این قانون در طول این سـال و

ماههای آغازین سال  5519اصالحات متعددی داشت و بسـیار وسـیعتر از اصـالح
قانون عملیات بانکی بدون ربا گردید به گونهای در حال حاضر این طرح به اصالح
کل نظام بـانکی معـروف شـده اسـت.در ایـن طـرح بـه تفصـیل شـورای فقهـی و
صالحیتها و اختیارات آن نیز مورد توجه قرار گرفته است به نظر میرسد هدف از
نویسندگان این طرح در خصوص شورای فقهی آن بـوده اسـت کـه ایـن شـورا بـه
وسیلۀ قانون و نه مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی وجاهت قانونی پیدا
کند و به صورت صریح و شفاف ،صالحیتهاو اختیارات آن تدوین شود تـا بانـک
مرکزی نیز در اصالح و کم و زیاد کردن این اختیارات محدود گردد .متن پیشنهادی
مجلس برای شورای فقهی به شرح ذیل است:
ماده  -498برای حصول اطمینان از اجرای دقی عملیرات برانکی
بدون ربا در نظام بانکی کشور ،شورای فقهی م شکل از رئیس کل
(یا قائم مقام) و معاون (یا مدیر کل) حقوقی بانرک مرکرزی ،پرنج
فقیه م جزی در حوزه فقه معامالت و صاحب نظر در مسائل پولی و
بانکی ،یک حقوقدان و یک اق صاددان آشرنا بره مسرائل پرولی و
بانکی جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسربت بره
21. http://www.cbi.ir/showitem/13347.aspx
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رویررهها و ابزارهررای رایررج ،شرریوههای عملیرراتی ،آییننامررهها،
دت ورالعملها ،بصشنامهها ،قراردادها و نحوۀ اجرای آنها ،از جهت
انطباق با اهداف و احکام ایرن قرانون در بانرک مرکرزی تشرکیل
میشود .اعضای غیر موظف شورا با حکم رئیس کرل بررای مردت
هفت تال منصو

میشوند .صالحیت فقهی مج هدان عضو شورا

به تأیید اکثریت فقهای شورای نگهبان خواهد رتید.
ماده  -499مصوبات شورای فقهی الزم الرعایه اتت .رئریس کرل
بانک مرکزی بر حسن اجرای این مصوبات نظارت میکند"

فصل سوم :نقد و بررسی جایگاه شورای فقهی در ایران
به نظر میرسد با وجود رویکردهای متفاوتی که در خصـوص جایگـاه و اختیـارات
شورای فقهی در عرصۀ مطالعات پولی و بانکی ایران وجود دارد همگان بر ضرورت
وجود نظارت شرعی در سیستم بانکداری اسالمی ایران اذعان دارند و بدیهی اسـت
که بانکداری اسالمی برای عملیاتی شدن به این نظارت شـرعی نیـاز مبرمـی دارد.از
سوی دیگر یکی از عمدهترین دالیل ناکامی قانون عملیات بـانکی بـدون ربـا عـدم
وجود نظارت مستمر براجرایی شدن این قانون در عمل عنوان شـده اسـت و دیگـر
آنکه مصوبات بعدی بانک مرکزی و ارکان آن ،باالخص شورای پول و اعتبار ،دنبالۀ
قانونگذاری کشور در تطابق این دسـتورالعملها و بخشـنامهها بـا قـانون عملیـات
بانکی بدون ربا بوده است که متاسفانه در آنها روح حاکم بر قانون عملیات بـانکی
بدون ربا مغفول واقع شده است.
آنچه میان صاحبنظران محل اختالف جدی است ،حدود صالحیت و رویکـرد و
اختیارات شورای فقهی است.متاسفانه در ایران کمیتۀ فقهی بورس اوراق بهـادار نیـز
چندان عملکرد موفقی نداشته است و فراتر از اختیارات قانونی خود تبدیل بـه نهـاد
واضع قانون و موجد نهادهای مالی جدید شده است .در حالی که به لحـاظ قـانونی
مصوبات این کمیته نیز نمیتواند نهاد حقوقی جدید ایجادکرده ویا تجـویز کننـده و
ت یید کننـدة آن باشـد،زیرا قانونگـذاری در سیسـتم حقـوقی ایـران هنـوز ازشـئون
اختصاصی مجلس شورای اسالمی بوده و سرعت تحوالت بازارهـا ی مـالی و نیـاز
مبرم آنها به حـل شـبهات فقهـی ،توجیـه کننـدة عملکـرد کمیتـۀ فقهـی بـورس در
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قانونگذاری و ایجاد نهادهای حقوقی جدید نیست .اصل شفافیت در بازارهای مالی
اقتضا دارد نظیر تجربۀ سایر کشورها مانند مالزی گزارشهای مفصل منتشر شـود و
کلیه مصوبات انتشار یابند تا توسط حقوقدانان وسابر اندیشمندان مورد بررسی واقع
شوند و این مصوبات میتوانند به عنـوان مـواد اولیـه جهـت قانونگـذاری مجلـس
استفاده شود نه آنکه راسا جایگزین خالءهای قانونی شوند.
در خصوص شورای فقهی در نظام بانکی کشور عالوه بر طرح مجلـس شـورای
اسالمی در حال حاضر چند متن پیشنهادی دیگر نیز از سـوی سـایر نهادهـا جهـت
ارائه به مجلس و تبدیل شدن به قانون اصالح نظام بانکداری اسالمی موجود اسـت
یکی از مهمترین آنها متن پیشنهادی بانک مرکزی است و دیگری متنی کـه وزارت
اقتصاد ودارایی با همکاری بخشی از بانکهای کشـور اقـدام بـه تـدوین آن نمـوده
است تا به صورت الیحه از سوی دولت تقدیم مجلس شـورای اسـالمی گـردد .در
این متون تفاوت رویکردها بیشتر مشهود است.
در حالی که متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلـس یـک شـان قانونگـذاری
برای شورای فقهی قائل شده است ،سایرمتون پیشنهادی بر جایگاه مشورتی شورای
فقهی در تحقق نظارت شرعی بر بازار بانکی ت کید دارند .صرف نظـر از توجیهـات
اقتصادی و دالیل و سالیق هر گروه ،چنانچه از منظـر حقـوقی بـه موضـوع توجـه
گردد ،چند نکتۀ اساسی قابل توجه است:

نخست آنکه مطابق اصل  6قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران "کلیه قوانین و

مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیـر اینهـا
باید بر اساس موازین اسالمی باشد.این اصل بر اطالق یا عموم همـه اصـول قـانون
اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بـر عهـده فقهـای
شورای نگهبان است"

همچنین به موجب قانون اساسـی قانونگـذاری از وظـایف انحصـاری مجلـس
شورای اسالمی است لذا اینکه نهـادی ذیـل بانـک مرکـزی ایجـاد شـود کـه شـان
قانونگذاری داشته باشد و یا شان انطباق مقررات با شرع مقدس اسـالم ،بـه معنـای
تخطی از قانون اساسی است .فلذا حتی قانون اصـالح نظـام بـانکی نیـز نمـیتوانـد
صالحیتهایی مغایر با قانون اساسی برای یک نهاد خلق نماید.
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جالب آنکه که در مـتن پیشـنهادی کمیسـیون اقتصـادی مجلـس ،اعضـای فقیـه
شورای فقهی به ت یید فقهای شورای نگهبان باید برسند در حالی کـه حتـی شـورای
نگهبان نیز راسا اختیار قانونی وضع مصـوبه و قـانون نـدارد و صـرفاً پـس از آنکـه
مجلس به این وظیفۀ انحصاری خود به موجب قانون اساسی عمـل نمـود ،شـورای
نگهبان انطباق مصوبات مجلس و نه مصوبات خود را باا شرع بررسی کرده و اعـالم
نظر مینماید .لذا نمیتوان به موجب قـانون عـادی صـالحیتهایی مشـابه و حتـی
باالتر از شورای نگهبان برای یک نهاد ایجاد کرد و این روش مغایر با قانون اساسـی
است .گویی شورای نگهبانی با اختیاراتی وسیعتر به طـور خـاص در بـازار پـولی و
بانکی ایجاد میشود!
ت یید فقهای شورای فقهی توسـط فقهـای شـورای نگهبـان نیـز بـه هـیچ وجـه
ظاهرسازی مناسبی برای تخطی از قانون اساسی نیست.
تجربه سایر کشورها نیز نشان میدهد در هیچ یک از آنها شورای شریعت نقش
استصوابی و شان قانونگذاری نداشته است و اساسـا هـدف از ایـن نهـاد« ،نظـارت
شرعی» است لذا نیازی به وضع مصوبه و یا ایجاد نهاد حقوقی جدید توسط آن و یا
تجویز عقد یا اوراق جدید و یا هر نهاد حقوقی جدیـد توسـط آن نیسـت .شـورای
فقهــی در برخــی کشــورها پیشــنهادهای خــود در ای ـن خصــوص را بــه صــورت
گزارشهای غیر الزامآور منتشر مینماید تا نهادهـای صـالح قـانونی جهـت تـدوین
مقررات و ایجاد نهادهای جدید از این پیشنهادها استفاده نمایند.
با توجه به تفاوت آراء و نظرات فقهـا در خصـوص صـحت برخـی از شـروط
ضمن عقد و برخی عقود و معـامالت و نهادهـای بازارهـای مـالی بهتـر اسـت کـه
شورای فقهی صرفاً به ارائـه گـزارش و نظـارت فقهـی بپـردازد و مجلـس شـورای
اسالمی با جمع نظرات همۀ مراجع و بررسی تمامی فتاوی و مبانی فقهی ،نسبت بـه
ایجاد یا عدم ایجاد نهادهای حقـوقی جدیـد در بـازار مـالی تصـمیم بگیـرد و ایـن
تصمیمات را با نظر چند فقیه حاضر در شورای فقهی ،در کل شبکه بانکی عملیـاتی
و اجرایی نشود .البته جالب است که در متن پیشنهادی شورای فقهـی قـرار نیسـت
مغایرت عملکردها و مقررات را با شرع بررسی نماید بلکه قرار است عمل به قانون
بانکداری را نیز رصد کند در حالی که نظارت بر اجرای قوانین عادی نیز از وظایف
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مجلس شورای اسالمی است و اساسا فی نفسه موضوعی شرعی محسوب نمیشود
تا نیاز به شورای فقهی داشته باشد مگر عمل به سایر قوانین عادی در سایر حوزهها
نیز توسط شوراهای فقهی آن حوزهها انجام میگیرد؟
تجربۀ نگارش قانون مدنی و تطبیق ماده به ماده آن با فقـه نشـان داد کـه قـانون
گذار در مواردی نظر اقلیت فقها را با مصالح و واقعیت جامعه سازگارتر دیـده و بـا
اتخاذ نظر اقلیت برخی مواد را انشاء نموده است .حتـی در سـایر قـوانین نیـز ایـن

رویکرد دیده میشود در سال  5557جهت تدوین قانون بیمه و به رسمیت شناختن
این عقد جدید در بازار مالی کشور بسیاری از فقها آن را غرری و باطل میدانسـتند
ومعدودی از فقها قائل به صحت بیمـه بـه عنـوان یـک عقـد مسـتقل بودنـد لکـن
قانونگذار با توجه به نیازها و مصالح جامعه ،همین نظر اقلیت را وارد ادبیات قانونی
کشور نمود.
بسیاری از عقود جدید به دلیل آنکه جلوتر از بازار مالی و نیازهـای آن و عـرف
معامالتی مردم بوده و صرفاً با اقتباس از قوانین سایر کشورها ایجاد شـدهاند ،بـرای
مشتریان نظام بانکی مبهم و مجهولاند و عدم علم و اطالع مردم از احکام این عقود
باعث میشود روشن نگردد چطور ارادة باطنی و قصد واقعی مشتریان بـانکی بـرای
انعقاد این عقود حاصل گردیده است.
بنابراین ایجاد نهاد جدید و وضع قانون ،فراتر از مفهوم نظارت شرعی است و به
نظر میرسد چنانچه حدود و ثغـور نظـارت شـرعی روشـن گـردد ،صـالحیتهای
شورای فقهی و مبانی آن نیز شفافتر خواهد شد.
در بسیاری از کشورها شورای فقهی زیر مجموعه بانک مرکزی نیست بلکـه بـه
صورت یک نهاد مستقل یا زیر مجموعه سایر نهادها قرار داده شـده اسـت وارتبـاط
خود را با شبکه بانکی از طریـق هی تهـای شـرعی موجـود درهـر بانـک حاصـل
مینماید .پیشنهاد میشود در ایران نیز شورای فقهی به عنوان یک نهاد مستقل یا زیر
مجموعه مجلس عمل نماید و در عین حال ارتباط خود را با شبکه بـانکی از طریـق
نمایندگان خود در بانکها حفظ کند .چراکه تجربۀ یک دهۀ اخیر نشان میدهد کـه
چنانچه این شورا زیر مجموعه بانک مرکـزی باشـد بـه توجیـه شـرعی و عملیـاتی
نمودن سیاستهای بانک مرکزی همت خواهـد گمـارد بـی آنکـه بـه نقـد بنیـادین
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رویکردهای بانک مرکزی با توجه به مبانی بانکداری اسالمی توجه شود بـه عنـوان
نمونه اگر شورای فقهی زیر مجموعه بانک مرکزی باشد ،آیا نسـبت بـه نـرخ سـود
دستوری بانک مرکـزی ،چنانچـه آن را مغـایر اهـداف و مبـانی بانکـداری اسـالمی
تشخیص دهد ،میتواند موضع قاطعی اتخاذ نماید؟
در متن پیشنهادی مجلس روشن نیست که اعضای موظف جه کسـانی هسـتندو
اعضای غیر موظف جه کسـانی هسـتند و افـراد دارای حـق رأی و نحـوة حصـول
اک ریت و رأیگیری نیز به دستورالعملهای آتی بانک مرکزی محول شده اسـت در
حالی که این موارد از اهمیت بسیاری برخوردار بوده والزم است که در همین قانون
نسبت به آنها تعیین تکلیف شود .همچنین در خصوص تعیـین اعضـای غیـر فقیـه
شورای فقهی نیز دقت نظر کافی صـورت نکرفتـه اسـت ،بـه عنـوان نمونـه منظـور
ازحقوقدان چه کسی است؟ ایا هر میزان تحصـیالت حقـوقی بـرای صـدق عنـوان
حقوقدان کفایت میکند ؟ بهتر بود یـک اسـتاد دانشـگاه از دانشـگاههای طـراز اول
رشته حقوق ذکر میگردید یا یکی از اعضای هی ت مدیرة کانون وکال،چنانچـه ایـن
مورد اخیر در شورای فقهی مالزی به چشم میخورد .هم چنین اگر وظیفـۀ شـورای
فقهی صرفاً به گواه متن پیشنهادی مجلس ،انطباق دادن عملکـرد بانکهـا بـا قـانون
عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر اجرای این قـانون اسـت ،بهتـر بـود کـه یـک
شورای حقوقی تشکیل میگردیـد و وجـود یـک عضـو حقـوق دان در آن چنـدان
منطقی به نظر نمیرسد .حتی در خصوص یک نفر عضو اقتصاددان این شورا نیز نه

تحصیالت صرف "آشنایی به مسائل بانکی" کافی اعالم شـده اسـت در حـالی کـه
تخصص مسائل بانکی یکی از شاخههای اصلی و علمی رشتۀ اقتصاد است.
در اقتباس نهادهای حقوقی و مدلهای بانکداری اسالمی باید توجه کرد که هیچ
یک از کشورهای مورد اقتباس ،تمام سیسـتم بـانکی کشورشـان،بانکداری اسـالمی
نیست ثانیا گسترة عملکرد و تعداد بانکها وشعب آنها قابل مقایسه با ایران نیسـت
به عنوان نمونه تجویز وجود کمیتههای فقهی در هر بانک برای کشوری ماننـد قطـر
یا بحرین یا کویت یا امارات با توجه جمعیت ومساحت و تعداد بانکها امری آسان
و اجرایی است لکن آیا انجام این امر در ایران نیـز قابـل اجراسـت؟ از طرفـی ایـن

کشورها نهادی نظیر شورای نگهبان و اصل  6قانون اساسی را ندارند.
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نتیجه
به نظر میرسد آنچه برای برون رفت از ناکارآمدی قانون عملیات بانکی بـدون ربـا
الزم است و انچه نظارت شـرعی در راسـتای تحقـق بانکـداری اسـالمی را محقـق
میگرداند ،وجود یک شورای فقهی است که اوالً مستقل باشد تا به جای آنکه عمالً
کارکردآن ،توجیه فقهی وضع موجود و عملکرد بانک مرکزی شود ،به نقد و تجـویز
تغییر رویکردها ی نادرست سیستم بانکی بپردازد .ثانیـاً ایـن شـورا بایـد دسترسـی
گسترده به کل شبکه بانکی داشته باشد تـا از نزدیـک انحرافـات سیسـتم بـانکی از
اصول و استانداردهای بانکداری اسالمی را ماهانه و ساالنه رصد کرده و و متناسـب
با تحوالت ،گزارشهای مکتوب و مدون و مبتنی بر واقع ارائه نماید ثال ـاً شـورا در
راستای نقش مشورتی خود ،راه حلهای فقهی و شرعی خود را به نهادهـای واضـع
قانون ومقررات جهت اصالح شرعی فعالیتهای بانکی به صورت مداوم ارائه دهـد
رابعاً در راستای نظارت شرعی اقدام به انتشار اصول و چارچوبها و بررسی انجـام
و یا عدم انجام آنها توسط بانکها و اطالع رسانی این موضوع در گزارشهای خود
نماید .به عنوان نمونه شورای مشـورتی شـریعت در مـالزی سـاالنه لیسـت تمـامی
مؤسسات مالی منطق با اصول بانکداری و مالیه اسالمی را منتشر مـینمایـد لیسـت
اوراق مبتنی بر بانکداری اسالمی و اوراق مؤسسات مالی غیر منطبق را نیز با تصریح
نام شرکت یا مؤسسه صادر کننده اوراق ،منتشر مینمایـد و اصـول مـالی مبتنـی بـر
شریعت را نیز منتشر مینماید تـا محـاکم و مراجـع داوری بـه عنـوان اصـول کلـی
حقوقی و عرفها و رویههای مورد قبول در کنار قوانین و مقررات در جهت تفسیر
و رفع تنازع به آنها استناد نماینـد .همچنـین طـرفین قراردادهـا در بازارهـای مـالی
میتوانند این اصول و استانداردها را به صورت کلی یا جزئی به عنوان شروط ضمن
عقد و قواعد عمومی حاکم بر قراردادشان تصـریح و مـورد تراضـی قـرار دهنـد و
قانونگذار نیز آنها را در قوانین منعکس نماید.
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قوانین و مقررات
 آییننامه تضمین معامالت دولتی

 آییننامه مـدت و طـرز نگهـداری اوراق ،بازرگـانی ،اسـناد و دفـاتر
مؤسسات اعتباری

 دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد
 دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه

آییننامه تضمین معامالت دولتی
هی ت وزیران در جلسه مورخ  5516/9/56بـه پیشـنهاد شـماره  9695مـورخ

 5515/5/58سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده  7قانون تنظـیم

بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  5598وماده  55قانون برنامه و بودجـه کـل
کشور مصوب  ،5595آییننامه تضمین معامالت دولتی را بـه شـرح زیـر تصـویب

نمود( :چاپ شده در روزنامه رسمی مورخ )5516/58/55
ماده 7

هدف و دامنه کاربرد این آییننامه به شرح زیر میباشد:

الف -هدف :تحکیم تعهدات مناقصه گران یا داوطلبـان و طرفهـای قـراردادی ،در

اجرای قانون برگـزاری مناقصـات -مصـوب  -5595و قـانون آییننامـه معـامالت

دولتی -مصوب  -5561از طریق تبیین و تنظـیم تضـامین الزم بـرای معـامالت بـا
موضوع خرید از انواع کاالها و خدمات و نیز ارجاع کار و تشـکیل آن معـامالت از
جمله قراردادهای خرید خدمات مشاوره ،مدیریت طرح ،امور پژوهشی و تحقیقاتی،
امور نرم افزاری ،امور پیمانکاری در زمینههای احداث و سـاخت ،طـرح و سـاخت
(صنعتی یا غیر صنعتی) ،نصب ،ساخت و نصب ،ترابری و انواع قرارداد پیمانکـاری
تعمیر ،نگهداری و بهره برداری ،خـدمات پشـتیبانی ،امـور حمـل و نقـل ،اجـاره و
استجاره و نیز خرید ماشین آالت ،تجهیزات ،لوازم ،مصالح و دیگـر انـواع کاالهـا و
همچنین موارد مشابه آنها ،به تنهایی یا به صورت ترکیبی از دو یا چند مورد از آنها.

ب -دامنه کـاربرد :تمـام دسـتگاههای موضـوع بنـد ب مـاده  55قـانون برگـزاری
مناقصات -مصوب  -5595و دستگاههای موضوع ماده  9قانون مـدیریت خـدمات

کشوری -مصوب  -5599و نیز مـواد  5تـا  9قـانون محاسـبات عمـومی کشـور-
مصوب  -5577برای انجام معامالت و ارجاع کار در اخذ تضامین مورد نیاز ،تـابع
ضوابط مندرج در این آییننامه هستند.
تبصره

در قراردادهای بیمه ،اخذ تضمین از بیمه گر موضوعیت ندارد.

ماده 2

در این آییننامه ،اصـطالحات زیـر در معـانی مشـروح مربـوط بـه کـار
639
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میروند:
الف -تضمین :سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضـاعف بـه
منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن.
ب -ضمانتنامه :سندی برای توثیق تعهدات متعهد که شخص ثال ی (ضامن) بر اساس
درخواست متعهد(مضمون عنه) و با رعایت ضـوابط مربـوط تعهـد میکنـد کـه در
سررسید یا شرایط معین ،مبل معینی را بابت موضوع خاصی کـه مربـوط بـه تعهـد
اصلی متعهد (مضمون عنه) است به ذینفع تعهد اصلی (مضمون لـه) یـا بـه حوالـه
کارکرد او بپردازد.
پ -سپرد تضمین :انجام مجموعه اقـدامات متعهـد اصـلی بـرای تـ مین و تسـلیم
تضمین به مضمون له به نحوی که تضمین با رعایت تمام مقررات و ضوابط مربوط
در دسترس ذینفع تعهد (مضمون له) قرار گیرد و وی بتوانـد هـر زمـان کـه طبـق
مقررات خواست ،وجه مربوط به آن را ضبط یا مبل ضمانتنامه را از ضامن دریافت
کند.
ت -آزادسازی تضمین :انجام کلیه اقدامات در اختیار مضمون لـه (دسـتگاه مناقصـه
گزار یا کارفرما) به منظور آنکه تضمین یا ضمانتنامه از دسترس وی خـارج گـردد و
مضمون عنه (مناقصه گر یا طرف قرارداد متعهد به تعهدات قـراردادی) قـادر باشـد
تضمین را به خود برگرداند .این اقدامات شامل اقدامات خارج از اختیار مضمون له
نمیباشد.

ث -کارفرما :دستگاههای موضوع بند ب ماده  5قانون برگزاری مناقصات -مصـوب
 -5595ماده  9قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب  -5597و نیز مواد  5تـا
 9قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب .5577

ج -اشخاص :هر شخص حقیقی یا حقوقی که در فرایند ارجاع کار ،داوطلب شرکت
در معامله و یا طرف قرارداد دولت قرار بگیرد و نیز دارای شرایط الزم باشد.
چ -فرایند ارجاع کـار :مجموعـه اقـدامات قـانونی بـرای انعقـاد قراردادکارفرمـا بـا
اشخاص مانند مناقصه ،مزایده و ترک تشریفات یا عدم الزام به آن.
ح -تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :تضمینی که اشخاص ،برای اثبـات قصـد و
حداقلی از توان خود به نفع کارفرما میسپارند تا کارفرما آنان را در مراحـل بعـدی
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فرایند ارجاع کار شرکت دهد.
خ -تضمین انجام تعهدات :تضمینی است که اشخاص پس از فراینـد ارجـاع کـار و
انتخاب شدن برای معامله ،به منظور اثبات پایبندی به انجام تعهدات خود بایـد قبـل
از انعقاد قرارداد به کارفرما بسپارند.
د -تضمین پیش پرداخت :تضـمینی کـه اشـخاص پـس از انعقـاد قـرارداد ،در قبـال
دریافت پیش پرداخت بر اساس اسناد ارجاع کار ،به کارفرما میسپرند.
ذ -سپرده حسن اجرای کار :مبل نقدی که بابت تضمین حسـن اجـرای کـار از هـر
پرداخت کارفرما به طرف قرارداد ،کسر و در دوره مقرر تعیین شـده در قـرارداد در
حساب سپرده کارفرما نگهداری و پـس از حصـول شـرایط منـدرج در قـرارداد (از
حیث زمان و کم و کیف اجرای تعهدات قراردادی) آزاد میشود.
ر -تضمین حسن اجرای کار :تعهدی که اشخاص در قبال آزادسـازی سـپرده حسـن
اجرای کار به کارفرما میسپرند.
ز -کاال :محصولی که فرایند مصرف آن از فراینـد تولیـدش قابـل تفکیـک اسـت و
مالکیت آن میتواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود.
ژ -خدمات :محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیـک
نباشد ،شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت،
شکل ،موقعیت و مکان اشیاء یا اشخاص صـورت پـذیرد و شـامل انـواع خـدمات
مشــاوره ،آموزشـی و درمــانی یـا انــواع پیمانکـاری از جملــه پیمانکـاری احــداث،
پیمانکاری ترابری ،پیمانکاری تعمیر ،نگهداری یا بهره برداری میشود.
س -تأمین کاال :تحویل انواع کاال (که ممکن است ت مین کننده کاال تولیـد کننـده بـا
فقط فروشنده آن باشد) با مشخصات و نیز در مکان ،زمان و شرایط مقرر به مشتری
کاال تحویل میدهد.
ش -تولید :مجموعه فعالیتهایی که مستقل از درخواست سفارش دهنده خاص ،به
ایجاد کاال بیانجامد ،تولید کننده ،مواد و مصالح مورد نیاز تولید را تهیـه و محصـول
تولید شده را برای انتقال عـین بـا منفعـت آن بـه متقاضـیان احتمـالی آینـده آمـاده
میسازد.
ص -پیمانکاری :هر نوع خدمت که بر اساس فعالیت مشخص و قیمت کل یا قیمت
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واحد کار مشخص و به صورت حجمی قابل واگذاری بـه اشـخاص باشـد از قبیـل
پیمانکاری احداث ،پیمانکاری باربری و ترابری ،پیمانکاری ساخت ،پیمانکاری امور
اداری و تایپ ،پیمانکاری تنظیف ،پیمانکاری طبخ غذا.
ض -ساخت :خدماتی که به ایجاد کاالیی اعم از سازههای پیش سـاخته ،ت سیسـات
قابل حمل یا ماشین آالت و تجهیزات طبـق سـفارش کارفرمـا و بـرای اسـتفاده در
محلی دیگر (محلی غیر از محل ساخت) بیانجامد .معموالً تهیه مواد و مصالح مـورد
نیاز ساخت با سازنده است.
ط -احداث :خدماتی که به ایجاد سازه ،ساختمان ،ت سیسات یا مسـتحدثاتی از قبیـل
خطوط لوله ،سد ،کانال ،فرودگاه ،راه ،راه آهـن ،بارانـداز ،بنـدر ،پـل ،تونـل ،انـواع
کارخانههای صنعتی و معدنی در ساختگاه مربـوط بـه کارفرمـا بیانجامـد .خـدمات
احداث ممکن است همراه با تعهد تهیه مواد و مصالح مورد نیاز برای احـداث بـوده

یا نباشد .در ترکیبات سـنتی ماننـد "طـرح و سـاخت" (صـنعتی یـا غیـر صـنعتی)
"ساخت" در همین معنای "احداث" به کار رفته است.

ظ -نصب :خدمتی به منظور برپا کردن ،جای دادن یا پیوند دادن هر سامانه یا بخـش
کارکردی مستقل آن ،در بخشهای دیگر به نحوی که امکان بهره برداری مناسب آن
فراهم گردد.
ع -امور ساختمانی :انواع اقدامات الزم برای احداث پروژههای عمرانی یا صنعتی از
قبیل انواع ساختمان ،ابنیه ،خطوط لوله ،سـد ،کانـال ،فرودگـاه ،راه و راه ریلـی (راه
آهن) ،بند و بارانداز ،پل و تونل و انـواع کارخانـه از جملـه کارخانـههای صـنعتی،
معدنی ،شیمیایی و کشاورزی.
غ -بهرهبرداری :خدمت مستمری که جهت استفاده اقتصادی و ایمن از مسـتحدثات،
سامانهها ،ماشین آالت ،تجهیزات یا ت سیسات یا وسیلهای که دچار افت کارآیی یا از
کارافتادگی شده است انجام میشود تا به حالت قابل بهره برداری بازگرداند و بـرای
انجام وظیفهای که به آن محول شده است ،دوباره آماده شوند.
ک -ماشین آالت :مجموعهای از قطعات ،تجهیزات یا اجزای مرتبط که حداقل یکـی
از آنها متحرک بوده و دارای محرک و مهار کننده مناسب است و به منظور کـارکرد
مخصوصی به ویژه فرآوری ،پردازش ،عمل آوری ،حرکت ،ساخت ،تولید ،احـداث
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یا نصب به یکدیگر متصل شدهاند.
گ -ماشینآالت سفارشی :ماشین آالتی که سازنده طبق سفارش کارفرما برای کاربرد
خاصی میسازد یا از طریق اعمال تغییراتی طبق سفارش کارفرما آن را آمادة استفادة
خاص میسازد.
ل -ماشینآالت آماده :ماشین آالتی که به صـورت آمـاده قـبالً تولیـد شـده و بـرای
استفادههای عمومی آماده عرضه یا تحویل میشود.
م -اعتبار اسنادی :سندی الزامآور که با تنظیم و مبادله آن ،کارفرما (خریدار) از بانک
درخواست میکند تا انجام مراحل پرداخت بـه فروشـنده بابـت کـاالی ارسـالی یـا
خدمت انجام شده را طبق قرارداد و پس از ت یید وی تعهد کند.
ماده 3

کارکرد تضامین به شرح زیر است:

الف -تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار.
ب -تضمین قراردادها که شامل موارد زیر است:
 -5تضمین انجام تعهدات
 -5تضمین پیش پرداخت

 -5تضمین حسن اجرای کار
ماده 4

ضمانتنامههای مقرر در آییننامه به شرح زیر میباشد:

الف -ضمانتنامههای بانکی و یا ضمانتنامههای صادره از سـوی مؤسسـات اعتبـاری
غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهـوری اسـالمی ایـران
هستند.
ب -اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز.
پ -ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجـوز الزم بـرای فعالیـت و
صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران.
ت -سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه بـا مهـر بـرای اشـخاص حقـوقی
معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن.
ث -گواهی خالص مطالبات قطعی ت یید شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی
و ذیحسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی مطابق کاربرگهای پیوست که ت یید
شده به مهر دفتر هی ت دولت است.

 638

مجلة حقوق بانکی  /شمارههای  8و ( 9پاییز  -4991تابستان )4991

ج -اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخریـد قبـل از
سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
چ -وثیقه ملکی معادل هشتاد درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.
ح -ضمانتنامههای صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که بـه موجـب قـانون
ت سیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند.
خ -ضمانتنامههای صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندقهای پژوهش

و فناوری غیر دولتی موضوع ماده  588قانون برنامه سوم توسعه و مـاده  69قـانون

برنامه چهارم توسعه و ماده  66قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقـای نظـام مـالی

کشـــور -مصـــوب  -5516و در چـــارچوب اساســـنامههای نمونـــه موضـــوع

تصــویبنامههای شــماره /76956ت56955ه مــورخ  5595/55/59و شــماره
/99915ت95555ه مــورخ  5516/7/55و در چــارچوب دســتورالعملی ک ـه بــا

پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به ت ییـد رئـیس سـازمان مـدیریت و
برنامهریزی کشور ،رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و معاون علمی و
فناوری رئیس جمهور میرسد.
تبصره  7برای پذیرش گواهی موضوع بند ث ایـن مـاده بـه عنـوان تضـمین ،الزم
است برگه (فرم) ت ییدیه طبق نمونه پیوست که ت یید شده به مهر دفتر هی ت دولـت
است ،تکمیل و در ذیحسابی و یا امور مالی دسـتگاه مناقصـه گـزار نگهـداری و در
حسابها اعمال گردد.
تبصره  2اشخاص برای دریافت مطالبات خود باید به جای تضمین مـورد بحـث،
تضمین قابل قبول (یک یا ترکیبـی از تضـمین نـوع الـف ،پ ،ج و ح مـاده  )6بـه
دستگاه اجرایی بسپارند.
تبصره  3اوراق مشارکت مورد تضمین باید بـه ذیحسـاب یـا مـدیر امـور مـالی
دستگاه اجرایی تحویل شود .ذیحساب یا مدیر امـور مـالی ،حسـب مـورد عملیـات
حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت میکند و مسؤولیت حفظ و نگهداری اوراق
مذکور را بر عهده دارد.
تبصره  4اوراق مشارکت مورد وثیقه باید به مبل اسـمی آنهـا بـه عنـوان تضـمین
پذیرفته شود.
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در معامالت خرید انواع کاال و ماشـین آالت ،تضـمینها شـامل تضـمین

شرکت در فرایند ارجاع کار و حسب مورد تضمین انجـام تعهـدات ،تضـمین پـیش
پرداخت و تضمین حسن اجرای کار است که مبل آنها به شرح زیر تعیین میشود:
الف -تضمین شرکت در فرایند ارجـاع کـار :مبلـ تضـمین برحسـب درصـدی از

برآورد خرید به شرح جدول شماره  5تعیین میشود:
مبل

تا  58برابر سقف

مازاد بر  58تا  588برابر

مازاد بر  588برابر سقف

برآورد

معامالت متوسط

سقف معامالت متوسط

معامالت متوسط

درصد
نوع
تضمین

5
5
9
تضمین معتبر شرکت در فرایند ارجاع کار ،بـه صـورت یـک ترکیبـی از تضـمینهای

موضوع بندهای الف ،ب ،پ ،ج ،چ و ح ماده  6میباشد.

جدول شماره  -4مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار خرید کاال
و ماشین آالت آماده و سفارشی

ب -تضمین انجام تعهدات :مبل تضمین انجام تعهدات در معامالت خریـد کـاال و
ماشین آالت آماده ده درصد مبل معامله و در معامالتی که موضوع آن خرید ماشین
آالت سفارشی (از اشخاصی که تعهد ساخت و فروش را میپذیرند) است به میـزان
حداقل پن درصد مبل معامله میباشد .تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسـب

درصدی از مبل معامله به شرح جداول شماره  5و  5میباشد:
مبل

تا  58برابر سقف معامالت

برآورد

متوسط

درصد
نوع
تضمین

مازاد بر  58برابر سقف معامالت متوسط

58

9

9

الف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح

الف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح

الف ،ب ،پ ،ت ،ج ،چ ،ح

جدول شماره  -6مبلغ تضمین انجام تعهدات در معامالت خرید کاال و ماشین آالت آماده
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مبل

تا  58برابر سقف معامالت

برآورد

متوسط

درصد

9

نوع
تضمین

الف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح

مازاد بر  58برابر سقف معامالت متوسط
5/9

5/9

الف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح

الف ،ب ،پ ،ت ،ج ،چ ،ح

جدول شماره  -9مبلغ تضمین انجام تعهدات در معامالت خرید ماشین آالت سفارشی
(ساخت ماشین آالت)

مهلتهای مناقصه گر برای ارائه تضمین انجام تعهدات و امضـای قـرارداد بایـد در
اسناد ارجاع کار تصریح شود .مهلت مناقصه گزار در امضاء و ابالغ قرارداد حـداک ر
تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است.
تبصره  7در خرید کاال و ماشین آالت آماده ،چنانچه تحویل کل موضوع معامله به
کارفرما طبق مشخصات فنی به صـورت یکجـا در قبـال دریافـت مبلـ و بـا ارائـه
تضامین کیفیت (گارانتی) الزم صورت پذیرد ،ارائه تضمین انجام تعهدات ضـرورت
ندارد.
تبصره  2در معامالت خرید کـاال و ماشـن آالت آمـاده بـه میـزان تضـمین انجـام
تعهدات ،از کاالی مورد معامله به عنوان تضمین انجام تعهـدات دریافـت مـیشـود.
عدم پذیرش این موضوع باید در اسناد ارجاع کار قید گردد.
پ -تضمین معتبر بـرای پـیش پرداخـت :معـادل مبلـ پـیش پرداخـت کـه شـامل
ضمانتنامههای موضوع بندهای الف ،پ ،ث ،ج ،چ ،ح ماده  6میباشد.

ت -نگهداری و آزادسازی تضمین انجام تعهدات :تضمین انجام تعهدات در معاملـه
ماشین آالت ،تجهیزات و انواع کاالهایی که احراز عملکرد آن کاالها در دوره زمانی
مشخص شده در هنگام ارجاع کار یا انعقاد قرارداد الزم است ،باید تا پایان آن دوره
زمانی یاقی مانده و آزاد نشود مگر آنکه در قرارداد مربوط ،تضمین کیفیت (گارانتی)
مناسبی جایگزین آن شود.
تبصره  7تسری این تضمین به کاالهای مصرفی به تشخیص کارفرمـا و اعـالم آن
در اسناد فرایند ارجاع کار میباشد.
تبصره  2صد در صد مبل سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانتنامههای موضوع
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بندهای الف ،پ ،ج ،چ ،و ح ماده  6به پیمانکار یازگردانده میشود .حـداک ر پنجـاه
درصد ضمانتنامهها میتواند از نوع موضوع بند ث ماده باشد.
ماده 6

در فرایند ارجاع کار و معامالت خدمات پیمانکاری از جمله پیمانکـاری

احداث (امور ساختمانی) ،پیمانکاری نصب ،ساخت ،ساخت و نصـب ،اسـتخراج و
فراوری معادن ،حمل و نقل کاال (باربری) ،حمل و نقل مسـافر ،تعمیـر ،نگهـداری،
بهرهبرداری و انواع خدمات پشتیبانی ،تضمینها شـامل تضـمین شـرکت در فراینـد
ارجاع کار ،تضمین انجام تعهدات ،تضمین پیش پرداخت و حسن اجرای کار اسـت
که مبل آنها به شرح زیر تعیین میشود:
الف -تضمین شرکت در فرایند ارجـاع کـار :مبلـ تضـمین برحسـب درصـدی از

برآورد هزینه اجرای کار به شرح جدول شماره  6تعیین میشود:
مبل
برآورد
درصد
نوع
تضمین

تا  58برابر

مازاد بر  58تا 588

مازاد بر  588تا

مازاد بر 5888

سقف معامالت

برابر سقف معامالت

 5888برابر سقف

برابر سقف

متوسط

متوسط

معامالت متوسط
5

معامالت متوسط
8/9

5
9
تضمین معتبر شرکت در فرایند ارجاع کار ،به صورت یک ترکیبی از تضمینهای
موضوع بندهای الف ،ب ،پ ،ج ،چ و ح ماده  6میباشد.

جدول شماره  -1مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاری

ب -تضمین انجام تعهدات :مبل تضمین انجام تعهدات در معامالتی که موضوع آن
پیمانکاری احداث (انجام امور ساختمانی) یا استخراج و فـرآوری معـادن ،حمـل و
نقل کاال (باربری) ،نصب ،سـاخت یـا سـاخت و نصـب اسـت ،پـن درصـد و در
معامالتی با موضوع پیمانکاری تعمیر ،نگهداری و بهره برداری ،خـدمات پشـتیبانی،
حمل و نقل مسافر و سایر معامالتی که در آییننامه تصریح نشـده اسـت ده درصـد

معامله به شرح جداول شماره  9و  7میباشد:
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مبل

تا  58برابر سقف معامالت

برآورد

متوسط

درصد

9

نوع
تضمین

الف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح

مازاد بر  58برابر سقف معامالت متوسط
5/9

5/9

الف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح

الف ،ب ،پ ،ت ،ج ،چ ،ح

جدول شماره  -5مبلغ تضمین انجام تعهدات در معامالت پیمانکاری احداث (امور ساختمانی)،
استخراج و فرآوری معاد  ،حمل و نقل کاال (باربری) ،نصب ،ساخت یا ساخت و نصب
مبل

تا  58برابر سقف معامالت

برآورد

متوسط

درصد
نوع
تضمین

مازاد بر  58برابر سقف معامالت متوسط

58

9

9

الف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح

الف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح

الف ،ب ،پ ،ت ،ج ،چ ،ح

جدول شماره  -2مبلغ تضمین انجام تعهدات در معامالت پیمانکاری تعمیر ،نگهداری
و بهرهبرداری ،خدمات پشتیبانی ،حمل و نقل مسافر و سایر

مهلتهای مناقصهگر برای ارائه تضمین انجام تعهـدات و امضـای قـرارداد پایـه در
اسناد ارجاع کار تصریح شود .مهلت مناقصه گزار در امضاء و ابالغ قرارداد حـداک ر
تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است.
پ -تضمین پیش پرداخت :میزان پیش پرداخت از پانزده درصد تـا بیسـت درصـد
مبل اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرایند ارجاع کـار و پیمـان از
سوی کارفرما پیشبینی و قیـد شـود .تضـمین معتبـر بـرای پـیش پرداخـت شـامل
ضمانتنامههای موضوع بندهای الف ،پ ،،ث ،ج ،چ و ح ماده  6میباشد.

تبصره  -5در قراردادهای پیمانکاری احداث ،مبل پیش پرداخت در سـه قسـط بـه

شرح زیر در ازای ارائه ضمانتنامه به نفع دستگاه اجرایی بدون کسر کسورات قانونی
پرداخت میشود:

 قسط اول معادل چهل درصد مبل پیش پرداخت ،پس از تحویل کارگـاه ،قسـط
دوم معادل سی درصد مبل پیش پرداخت ،پس از تجهیز کارگاه که طبق شـرایط
تعیین شده در اسناد ارجاع کار و قرارداد برای شروع عملیات الزم است و قسط

آییننامه تضمین معامالت دولتی

649 

سوم معادل سی درصد مبل پیش پرداخت ،پس از انجام سی درصد مبلـ اولیـه
پیمان طبق صورت وضعیتهای موقت بدون محاسبه مصالح پای کار.

 پس از واریز اقسـاط اول و دوم پـیش پرداخـت( ،معـادل هفتـاد درصـد پـیش
پرداخت) نسبت مبل کل پیش پرداخت به مبل اولیـه پیمـان از مبلـ ناخـالص
تمام صورت وضعیتهای موقت (به است نای تعدیل ،مابه التفاوت نرخ مصالح و
پرداختهای مشابه) کسر میشود و بعد از واریز قسط سـوم ،معـادل یکصـد و
چهارده درصـد نسـبت کـل پـیش پرداخـت بـه مبلـ اولیـه پیمـان از صـورت
وضعیتها کسر میشود به نحوی که مبل پـیش پرداخـت تـا آخـرین صـورت
وضعیت موقت مستهلک شود.
تبصره  2چنانچه مبل پیش پرداخت به حساب مشترک دستگاه اجرایی و پیمانکار
واریز شود و با نظارت دستگاه اجرایی به مصرف تجهیـز کارگـاه ،تکمیـل ناوگـان،
ماشین آالت و خرید تجهیزات و مصالح برسد ،دستگاههای اجرایی مجازند به جای
تضمینهای ت دیه پیش پرداخت ،تا هر مبل سفته دریافت کنند .پیمانکار باید ماشین
آالت خریداری شده از این محل را به عنوان وثیقه دریافت پیش پرداخت در رهـن
دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت پیش پرداخـت ،حـق خـارج
کردن آنها از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی را ندارد.
تبصره  3اقســاط پـیش پرداخــت و چگــونگی بازپرداخــت در ســایر قراردادهــای
پیمانکاری باید باتوجه به برنامه زمانبنـدی انجـام کـار در اسـناد مناقصـه و شـرایط
قراردادی درج شود.
ت -سپرده حسن اجرای کار :بابت تضمین حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر
پرداخت به است نای پیش پرداخت ،کسر و به حساب سپرده واریز میشود.تا صد در
صد مبل سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانتنامههای موضوع بندهای الـف ،پ،

ث ،ج ،چ ،ح ماده  6که میتواند حداک ر پنجاه درصد آن از تضمین موضوع بند ث
ماده  6باشد ،به پیمانکار بازگردانده میشود.

تبصره

در مواردی که پیمانکار مطابق قـوانین و مقـررات مربـوط در پروژههـای

تملک داراییها سرمایهای ،مشارکت و سـرمایهگذاری نمایـد ،امـوال و داراییهـای
ایجاد شده به نسبت سهم پیمانکار به عنـوان تضـمین قابـل قبـول بـوده و دسـتگاه
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اجرایی مربوط میتواند به تشخیص و برآورد خود ،اموال و داراییهای مذکور را به
عنــوان تضــمین حســن اجــرای کـار پــروژه مربوطــه پذیرفتــه یـا جــایگزین ســایر
تضمینهای سپرده شده قبلی پروژه نماید.
ماده 1

برای انتخاب مشـاور ،در کارهـای مطالعـاتی ،طراحـی ،مـدیریت طـرح،

نظارت ،امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم افزاری موضوع خـدمات بنـد ه مـاده
 51قانون برگزاری مناقصات -مصوب  -5595تضامین به صورت زیر است:

الف -تضمین انجام تعهدات :تضمین انجام تعهدات ،بعد از ابالغ انتخاب مشاور ،یا
ابالغ آمادگی برای انعقاد قرارداد ،باید به میزان پن درصد مبل قرارداد حسب مورد
طبق مهلت تعیین شده در اسناد درخواست پیشنهاد ،توسط وی به دسـتگاه اجرایـی
تحویل گردد .مهلتهای داوطلب برای ارائه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد
باید در اسناد ارجاع کار تصریح شـود .مهلـت کارفرمـا در امضـاء و ابـالغ قـرارداد
حداک ر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است.
ب -تضمین پیش پرداخت :مبلـ پـیش پرداخـت در کارهـای مطالعـاتی ،طراحـی،
مدیریت طرح ،امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم افزاری در صورت درخواسـت
مشاور معادل بیست و پن درصد مبل اولیه قرارداد (همان مرحله) میباشد ،که باید
بدون کسر کسورات قانونی و در ازای ضمانتنامه به دستگاه اجرایی ،پرداخت شـود.
برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل (نظارت عالیه و کارگاهی) معادل ده
درصد مبل اولیه قرارداد همان مرحله میباشد که باید بدون کسر کسورات قانونی و
در ازای ضمانتنامه به دستگاه اجرایی پرداخت شود.
پ -سپرده حسن اجرای کـار :بابـت حسـن اجـرای کـار معـادل ده درصـد از هـر
پرداخت کسر و به حساب سپرده واریز میشود .مبال نقدی سـپرده حسـن اجـرای

کـار در ازای ارائــه ضــمانتنامههای موضــوع مــاده  ،6بــه طــرف قــرارداد (مشــاور)
بازرگردانده میشود .آزادسازی تضمین انجام تعهدات و حسـن اجـرای کـار ،تـابع
شرایط قراردادی است.

آییننامه تضمین معامالت دولتی

تضمین پیش پرداخت

641 

موضوع تضمین

میزا

تضمین انجام تعهدات

پن درصد

مطالعاتی ،طراحی ،پژوهشی ،نرم افزاری

ده درصد

نظارت عالی و کارگاهی
سپرده حسن اجرای کار

ده درصد

جدول شماره  -7مبالغ تضمین خرید خدمات مشاوره

تضامین قابل قبول مشاور میتواند یک یا ترکیبی از ضمانتنامههای ماده  6باشد.
تبصره

در قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دستگاههای اجرایی با دانشـگاهها و

مؤسسات پژوهشی و آموزشی دولتـی ،ارائـه ضـمانتنامه کتبـی بـا امضـای روسـای
دانشگاها ،مؤسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد مجاز است .در صورت عدم
انجام تعهدات موضوع ضمانتنامه یاد شده ،وزارت امور اقتصادی و دارایـی (خزانـه
داری کل کشور) مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی و ت یید سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور ،مبل ضمانتنامه را از محل موجودی حساب درآمد اختصاصـی
دانشگاهها به دستگاه اجرایی ذینفع مسترد نماید.
ماده 7

تضامین گروه همکاری (مشارکت مدنی) و کارهای ترکیبی به شرح زیـر

است:
الف -تضامین گروه همکاری (مشارکت مدنی) باید بـه عهـده راهبـر گـروه یـا بـه
صورت تجمیع تضامین شرکاء به تناسب سهم الشرکه آنان باشد و در کلیه اقـدامات
بعدی مجموعه تضامین شرکاء یک واحـد محسـوب مـیشـود .در هـر حـال مبلـ
تضمین بر اساس کل مبل برآورد محاسبه و در صورتی که ضبط ضروری باشد کل
تضامین ضبط میشود .شرایط و نحوه ارائه اینگونه تضامین باید در شـرایط ارجـاع
کار و شرایط قراردادی لحاظ گردد.
ب -در معامالتی که موضوع آن ترکیبی از ت مین مصالح ،تجهیزات ،کاال و خـدمات
مرتبط در قالب قرارداد خرید مشتمل بر یک یا چند مورد تولید یـا عرضـه ،حمـل،
نصب و پشتیبانی باشد ،به شرط آنکه مجموع خـدمات نصـب و پشـتیبانی کمتـر از
بیست و پن درصد مبل برآوردی باشد ،تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خریـد
کاال خواهد بود .در غیر اینصورت ،تضامین هر بخش قرارداد طبـق ضـوابط بخـش
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مربوط به خود میباشد.
پ -در معامالتی که موضوع آن ترکیبـی از خـدمات مشـاوره و پیمانکـاری اسـت
(مانند امور پیمانکاری طرح و سـاخت ،امـور پیمانکـاری طراحـی و نصـب ،امـور
پیمانکاری طراحی و ساخت و نصـب ،امـور پیمانکـاری طراحـی و تـ مین کـاال و
احداث) در صورتی که سهم بخش مشاوره کمتر از بیست و پن درصد کل قرارداد
باشد ،تضامین آن مشمول ضوابط تضامین پیمانکاری خواهد بود .در غیر اینصورت،
تضامین هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود میباشد.
ت -در معــامالتی کـه موضــوع آن ترکیبـی از خــدمات مشــاوره و خریـد کـاال یـا
ماشینآالت است ،تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خرید کاال است.
ماده 9

تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین انعقاد قـرارداد

ارزی ریالی ،مطـابق ضـوابط ایـن آییننامـه مـیباشـد .تضـمین بخـش ارزی فقـط
ضمانتنامههای ارزی بانکی از بانکهای داخلی دارای مجوز یا تحت نظـارت بانـک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا بانکهای خارجی مـورد ت ییـد بانـک مرکـزی
جمهوری اسالمی ایران قابل قبول است .تضمین بخش ارزی و بخش ریالی باید بـر
اساس جداول این آییننامه و متناسب با بخش ارزی و ریالی به همـان ارز موضـوع
قرارداد باشد .در این صورت نیز مبل تضمین بر اساس کـل مبلـ بـرآورد محاسـبه
میشود.
تبصره

اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت نامههای ارزی ،ضمانتنامه ریالی

بانکی بر اساس نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (زمان تسلیم) ارائه
نمایند .الزم است مبل ضمانتنامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسـعیر ارز بـیش
از دو درصد افزایش داشته ،به روز شده و کسری آن تحویل دستگاه اجرایی گردد.
ماده 70

نحوه آزادسازی و ضبط تضمینها به شرح زیر میباشد:

الف -پس از تعیین برندگان اول و دوم ،تضمین شرکت در فرایند ارجاع کـار سـایر
شرکت کنندگان باید حداک ر ظرف هفت روز کاری آزاد شود.
ب -در صورت امتناع برنـده اول از انعقـاد قـرارداد یـا عـدم ارائـه تضـمین انجـام
تعهدات ،تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد بـا برنـده منعقـد
میگردد .در صورت امتناع نفر دوم یا عدم انعقاد قرارداد ،تضمین شرکت در فراینـد
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ارجاع کار وی نیز ضبط و فرایند ارجاع کار تجدید میشود.
پ -تضمین پیش پرداخت به تناسب استهالک آن بنا بـه درخواسـت سـپارنده ،آزاد
میشود.
ت -آزادسازی و ضبط تضامین در سایر موارد طبق مفاد قرارداد است.
ث -در صورت وقوع شرایط ضبط تضمین (مطابق قرارداد) و اقـدام کارفرمـا بـرای
ضبط ،وی موظف است این موضوع را طی ابالغیهای با ذکر مستندات و دالیـل بـه
مضمون عنه اعالم نماید.
ج -دستگاه اجرایی و بانکها باید از کاربرگهای پیوست ایـن آییننامـه کـه ت ییـد
شده به مهر دفتر هی ت دولت است برای تضامین موضـوع بنـدهای الـف ،ث ،و ح

ماده  6حسب مورد اسـتفاده کننـد .شـرایطی کـه در کاربرگهـای یـاد شـده بـرای
آزادسازی یا ابطال ضمانتنامههای بانکی تعیین شده است برای انواع دیگـر تضـمین
باید رعایت شود.
ماده 77

ضمانت ت خیر تعهدات مالی مناقصه گزار (کارفرما)کـه طبـق بنـد ب

ماده  58قانون برگزاری مناقصات -مصویب  -5595باید در اسناد مناقصه و به تبع
آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گـردد ،بـر اسـاس شـاخص تـورم اعالمـی بانـک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعدیل و پرداخـت مـیگـردد .سـازمان مـدیریت و
برنامهریزی کشور ،نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان (مجاز شـمردن تـ خیر تحویـل
مورد معامله) با لحاظ پرداخت ضمان ت خیر تعهدات مالی کارفرمـا را تهیـه و ابـالغ
نماید.
ماده  72ضوابط مندرج در این آییننامه بـرای اخـذ تضـامین شـرکت در فراینـد
ارجاع کار و انجام تعهدات معامالت خریـد کـاال و خـدمات تعیـین شـده و سـایر
تضامین به تشخیص کارفرما حسب مورد ،در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد
باید در مزایدهها رعایت گردد.
ماده  73سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نظـارت بـر حسـن اجـرا ،تبیـین و
تفسیر این آییننامه را بر عهده دارد.
ماده  74از تاریخ الزماالجرا شدن این آییننامه ،همه آییننامـهها و ضـوابط قبلـی
تمامی دستگاههای مشمول و دستگاههایی که مقررات خاص خود را در ایـن زمینـه
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دارند ،از جمله تصویبنامههای شماره /65197ت59615ه مـورخ ،5595/9/55

شماره /58895ت58198ه مورخ  ،5595/6/55شـماره /555979ت59996ک

مـــورخ  ،5597/55/59شـــماره /555ت59661ه مـــورخ  ،5599/5/9شـــماره
/595518ت51955ه مورخ  ،5599/9/51شماره 585859ت69885/ک مورخ
 5515/9/5و شماره /55765ت 98565لغو میشوند.

آییننامه مدت و طرز نگهداری اوراق
بازرگانی ،اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری
بسمه تعالی

به استناد بند "و" ماده  55قانون پولی و بانکی کشور مصوب  59تیر ماه 5595

و در چارچوب "قانون تجارت الکترونیک" مصوب  59دی ماه  5595و با هـدف

ایجاد وحدت رویه در مؤسسات اعتباری" ،آییننامه مدت و طرز نگاهـداری اوراق

بازرگانی ،اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری" که از این پس بـه اختصـار "آییننامـه"
نامیده میشود ،تدوین میگردد:
فصل اول -تعاریف
ماده 7

تعاریف ذیل ،منحصراً محدود به این آییننامه است:

 -5-5بانک مرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

 -5-5مؤسسه اعتباری :بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا بـا
مجوز بانک مرکزی ت سیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد.
 -5-5شرکت کاشف :شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف.
 -6-5اسناد :اوراق بازرگانی ،اسناد و دفاتر مؤسسه اعتباری.

 -9-5میکروفیلم :فیلمی است بـرای ذخیـره اطالعـات نوشـتاری در انـدازه بسـیار
کوچک با قابلیت بزرگ نمایی و چاپ.

 -7-5رول میکروفیلم :رول فیلم  57میلی متری  559فوتی یک حلقه میکـروفیلم،
که در صورت نگارش توسط باریکـه لیـزر بـر روی آن امکـان ذخیـره  55888تـا

 56888فریم را در خود دارد.

 -9-5داده پیام ( :)data messageهر نمادی از واقعه ،اطالعات یا مفهوم اسـت کـه

با وسایل الکترونیکی ،نـوری و یـا فناوریهـای جدیـد اطالعـات ،تولیـد ،ارسـال،
دریافت ،ذخیره و یا پردازش میشود.
649
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 -9-5سیســتم اطالعــاتی( :)Information Systemسیســتمی بــرای تولیــد (اصــل

سازی) ،ارسال ،دریافت ،ذخیره یا پردازش "داده پیام" است.

 -1-5سابقه الکترونیکی مطمئن :عبارت از "داده پیام"ی است که با رعایت شرایط

یک "سیستم اطالعاتی مطمئن" ذخیره شده و به هنگـام لـزوم در دسـترس و قابـل
درک است.

 -58-5سیســتم اطالعــاتی مطمــئن ( :)Secure Information Systemسیســتم

اطالعاتی است که:

 -5-58-5به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

 -5-58-5سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

 -5-58-5به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام میدهد پیکربندی
و سازماندهی شده باشد.

 -6-58-5موافق با رویه ایمن باشد.

 -9-58-5موافق با الزامات اعالم شده از سوی شرکت کاشف باشد.

 -55-5رویه ایمن ( :)Secure Methodرویهای اسـت بـرای تطبیـق صـحت « داده
پیام» ،منش و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطای تغییر در مبادلـه،
محتوا و یا ذخیرهسازی «داده پیام » از یک زمان خاص .یک رویه ایمن ممکن است
با استفاده از الگوریتمها یا کدها ،کلمات یا ارقام شناسـایی ،رمزنگـاری ،روشهـای
تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

 -55-5امضای الکترونیکی ( :)Electronic Signatureعبارت از هـر نـوع عالمـت
منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضـا

کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار میگیرد.

 -55-5امضای الکترونیکی مطمـئن ( Secure/Enhanced/Advanced Electronic

 :)Signatureامضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
 -5-55-5نسبت به امضا ءکننده منحصر به فرد باشد.

 -5-55-5هویت امضاء کننده «داده پیام» را معلوم نماید.

 -5-55-5به وسیله امضاءکننده و یـا تحـت اراده انحصـاری وی صـادر شـده
باشد.
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 -6-55-5به نحوی به یک «داده پیام» متصل شود که هـر تغییـری در آن «داده
پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.

 -9-55-5به ت یید بانک مرکزی رسیده باشد.

 -56-5معقول (سنجش عقالنی) :)Reasonableness Test( ،با توجه بـه اوضـاع و
احوال مبادله «داده پیام» از جمله :طبیعت مبادله ،مهارت و موقعیـت طـرفین ،حجـم
مبادالت طرفین در موارد مشابه ،در دسـترس بـودن گزینـههای پیشـنهادی و رد آن
گزینهها از جانب هر یک از طرفین ،هزینه گزینههای پیشنهادی ،عرف و روشهـای
معمول و مورد استفاده در این نوع مبادالت ،ارزیابی میشود.
فصل دوم -مصادیق اسناد
ماده 2

اسناد ،در پن سطح به شرح ذیل تعیین میشود:

 -5-5اسناد سطح اول شامل:

 -5-5-5اسناد و مدارک مالکیت اموال منقول و غیرمنقول مؤسسه اعتباری؛
 -5-5-5اساسنامه ،سوابق و مدارک مربوط به ت سیس مؤسسه اعتباری؛
 -5-5-5دفاتر سهام مؤسسه اعتباری؛

 -6-5-5صورت جلسات مجامع و هی ت مدیره مؤسسه اعتباری؛

 -9-5-5نسخ اصلی ترازنامه مؤسسه اعتباری و ضمایم مربوطه مصوب مجمـع
عمومی و گزارش عملکرد هی ت مدیره و گزارشهای حسابرس مستقل.

 -5-5اسناد سطح دوم شامل:
 -5-5-5دفترکل؛

 -5-5-5دفتر روزنامه؛

 -5-5-5دفاتر تسلیم دسته چک به مشتریان.

 -5-5اسناد سطح سوم شامل:

 -5-5-5مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی و نمونه
امضای مشتریان و فرمهای پاسخ استعالم افتتاح حساب جاری از سـامانه بانـک

مرکزی؛

 -5-5-5الشه انواع چکها از جمله چک عادی اشـخاص ،چـک پـول ،ایـران
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چک ،چک بانکی و غیـره ،سـفتهها و بـروات واگـذاری و سـایر اسـناد اعـم از
خریداری یا وصولی ارزی و ریالی؛

 -5-5-5گواهی نامههای عدم پرداخت چکهای برگشتی و مدارک رفـع سـوء

اثر چکهای برگشتی؛

 -6-5-5کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامـههای بـین مؤسسـه اعتبـاری و
اشخاص و قراردادها ،اوراق و اسناد مربوط بـه تسـهیالت اعطـایی و اعتبـارات

استفاده شده مشتریان؛

 -9-5-5اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده؛

 -7-5-5اسناد مربوط به عملیات حسابهای معامالت داخلی مؤسسه اعتباری
که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده؛

 -9-5-5الشه ضمانت نامهها و اسناد ذیربط؛
 -9-5-5مدارک نقل و انتقال سهام؛

 -1-5-5نســخ دوم گــواهی نامــههای ســپردههای ســرمایهگذاری مــدت دار و
همچنین انواع اوراق گواهی سپرده مؤسسه اعتباری؛

 -58-5-5کلیه اوراق و اسناد مربـوط بـه خریـد و فـروش ارزهـای خـارجی،
حوالجات ارزی ،کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامههای ارزی؛

 -55-5-5کلیه اوراق و اسناد مربـوط بـه حوالجـات ،اتـاق پایاپـای ،صـندوق
امانات و اوراق مشارکت؛

 -55-5-5اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی؛
 -55-5-5کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی ،نقدی و انتقالی؛
 -56-5-5دفتر خزانه؛

 -59-5-5دفاتر ثبت نامههای صادره و وارده؛

 -57-5-5ترازنامــه اســفندماه هرســال شــعب مؤسســه اعتبــاری بــه انضــمام
گزارشهای ویژه حسابرس مستقل شعب.

 -6-5اسناد سطح چهارم شامل:

 -5-6-5اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسـوده و مسـتعمل و اسـقاط

شده؛
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 -5-6-5اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال منقول و غیرمنقـول مؤسسـه
اعتباری؛

 -5-6-5دفاتر(و یا رسید) تحویل کارتهای الکترونیک مؤسسـه اعتبـاری بـه

مشتریان؛

 -6-6-5پروندههای مالحظات بازرسـی شـعب مؤسسـه اعتبـاری بـا ضـمایم

مربوطه.

 -9-5اسناد سطح پنجم شامل:

 -5-9-5دفاتر ارسال مراسالت؛

 -5-9-5ته چکهای صادره ادارات و واحدهای مؤسسه اعتباری؛

 -5-9-5صورت موجودیهای روزانه صندوق شعب (سیتواسیون)؛
 -6-9-5لیستهای عملیات به روزرسانی پایان کار روزانه شعب؛
تبصره

تعیین سطح سایر اسناد حسب مورد بنا بـه پیشـنهاد مؤسسـه اعتبـاری و

ت یید بانک مرکزی انجام میشود.
فصل سوم -مدت و نحوه نگهداری اسناد
ماده 3

مؤسسه اعتباری موظف است ،اسناد موضوع آییننامـه را بـه شـرح ذیـل

نگهداری نماید:

 -5-5عین اسناد سطح اول را برای همیشه نگهداری نماید.

 -5-5عین اسناد سطح دوم را حداقل به مدت  9سال پـس از زمانهـای مقـرر در

جدول ضمیمه ( )5آییننامه نگهداری نماید.

 -5-5عین اسناد سطح سوم را حداقل به مدت  5سال پـس از زمانهـای مقـرر در

جدول ضمیمه ( )5آییننامه نگهداری نماید.

 -6-5عین اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت  5سال پس از زمانهای مقـرر در

جدول ضمیمه ( )5آییننامه نگهداری نماید.

 -9-5عین اسناد سطح پنجم را حداقل به مدت  5سال پس از زمانهـای مقـرر در

جدول ضمیمه ( )5آییننامه نگهداری نماید.

تبصره  7نگهداری اسناد به موجب سایر قوانین موضوعه ،برای مدت زمـان معـین
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شده در قوانین مزبور ،الزامی است.
تبصره  2مؤسسه اعتباری موظف است هریک از اسنادی را که قبل از اتمام مـدت
نگهداری آنها ،دعوا نسبت به آنها اقامه شده حداقل تا مختومه شدن دعوا و تعیین
تکلیف نهایی نگهداری نماید.
تبصره  3شرایط و ضوابط نگهداری عین اسناد باید متناسب با شرا یط استاندارد از
قبیل قفسه بندی کافی ،عاری از خاک و رطوبت ،تجهیز با وسایل اخطـار و اطفـای
حریق و وجود سیستم ایمنی و حفاظتی مطلوب باشد ،به نحوی که عـین اسـناد در
هنگام تبدیل به میکروفیلم و سوابق الکترونیکی مطمئن ،از حیث وضـوح تصـویر و
خوانا بودن مطالب انتقال یافته ،از کیفیت الزم برخوردار باشند.
ماده 4

مؤسسه اعتبـاری موظـف اسـت بـا اتخـاذ تـدابیر و تمهیـدات مقتضـی،

دسترسی به عین اسناد را حداک ر ظرف مدت چهار روز کاری فراهم نماید.
فصل چهارم -امحاء اسناد
ماده 5

مؤسسه اعتباری میتواند ،اسناد سطوح دوم ،سوم ،چهارم و پنجم را پس

از سپری شدن مدتهای مقرر در ماده  5و منـوط بـه تهیـه میکـروفیلم یـا سـوابق

الکترونیکی مطمئن براساس مراحل مقرر در مواد  9و یا  1آییننامـه ،در چـارچوب
مقررات داخلی خود امحاء نماید .در غیر این صورت نگهداری عین اسـناد پـس از

سپری شدن  58 ،55 ،59و  9از مدتهای مقرر در ماده  5همچنان الزامی اسـت و
امحاء آنها پس از گذشت زمان مذکور ،بالمانع است.
ماده 6

امحاء میکروفیلمهـا و سـوابق الکترونیکـی مطمـئن تهیـه شـده از اسـناد

سطوح دوم ،سوم ،چهارم و پنجم ،به ترتیب پس از سپری شـدن  58 ،55 ،59و 9

سال از مدتهای مقرر در ماده  5آییننامه بالمانع است.
ماده 1

مؤسسه اعتبـاری موظـف اسـت ،دسـتورالعملهای اجرایـی فرآینـدهای

داخلی امحاء اسناد ،میکروفیلم و سوابق الکترونیکی مطمئن را تدوین و به تصـویب
هی ت مدیره /عامل مؤسسه برساند و مراتب را نیز به بانک مرکزی اعالم نماید.
تبصره

مؤسسه اعتباری موظف است ترتیبات امحاء عین اسـناد ،میکروفیلمهـا و

سوابق الکترونیکی مطمئن را به نحوی اتخاذ نماید که امکـان بازیـابی مجـدد آنهـا
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وجود نداشته باشد.
فصل پنجم -فرآیند تبدیل اسناد
به میکروفیلم یا سوابق الکترونیکی مطمئن
ماده 7

مؤسسه اعتباری مکلف اسـت ،مراحـل زیـر را جهـت تبـدیل اسـناد بـه

میکروفیلم طی نماید:

 -5-9تعیین یک واحد سازمانی برای انجام فرآیند تبدیل اسـناد بـه میکـروفیلم بـه

"روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم".

 -5-9اختصاص مکان مناسب برای اجرای کلیه مراحل مربـوط بـه "روش تلفیقـی

دیجیتال و میکروفیلم".

 -5-9انتقال کلیه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند ()5-9

 -6-9آمادهسازی اسناد مورد نظر برای انجام عملیـات تصـویربرداری دیجیتـالی از
آنها.

 -9-9تهیه تصاویر دیجیتالی از اسناد.

 -7-9کنترل و استاندارد نمودن تصاویر دیجیتالی تهیه شده بـه نحـوی کـه امکـان
بازیابی ،دسته بندی یا تجزیه و تحلیل اطالعات آنها به سهولت امکان پذیر باشد.

 -9-9فـیلم بــرداری از تصــاویر دیجیتــالی بــر روی رولهــای میکــروفیلم توســط

دستگاههای آرشیو رایتر)Archive writer(.

-9-9کنترل دقیق میکروفیلم تهیه شده از حیث وضوح تصویر و خوانا بودن مطالب

انتقال یافته .درصورتی که مندرجات میکروفیلم خوانا نباشـد ،الزم اسـت از نسـخه
مربوط مجدد اً تصویر دیجیتالی تهیه شده و پـس از فـیلم بـرداری بـه انتهـای رول
میکروفیلم اضافه گردد.

 -1-9تهیه صورت جلسه انطباق اسناد با میکروفیلم و امضاء آن توسط هیـ تی کـه
حداقل حضور تمامی افراد ذیل در آن الزامی میباشد:

 -5-1-9رییس یا معاون واحد سازمانی بایگانی کل به عنوان رییس هی ت؛
 -5-1-9رییس یا معاون واحد سازمانی متولی ذ یربط؛
 -5-1-9نماینده اداره بازرسی؛
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 -6-1-9نماینده اداره مبارزه با پولشویی؛
 -9-1-9نماینده اداره حقوقی؛

 -7-1-9نماینده اداره حراست؛

 -9-1-9نماینده واحد انفورماتیک یا فناوری اطالعات.

 -58-9تهیــه تصــویر دیجیتــالی از صــورت جلســه ذکــر شــده در بنــد ( )1-9و
فیلمبرداری از آن تصویر در ابتدا و انتهای هر رول میکروفیلم.
تبصره  7در صورت وجود مطلب یا نوشتهای ظهر اسناد ،باید از آن مندرجات نیز
میکروفیلم تهیه شود.

تبصره  2امحاء عین صورت جلسات مذکور در بنـد ( ،)1-9پـس از گذشـت 59
سال از زمان تولید آنها ،بالمانع است.
تبصره  3در تبدیل اسناد سطوح چهارم و پنجم ،نمایندگان رییس یا معـاون واحـد
سازمانی بایگانی کل و رییس یا معاون واحد سازمانی مسؤول انجام فرآینـد تبـدیل
اسناد ،میتوانند به جای افراد مذکور در بندهای ( )5-1-9و ( )5-1-9در جلسات

هی ت موضوع بند ( )1-9آییننامه حضور یابند.

تبصره  4چنانچه در نمودار سـازمانی مؤسسـه اعتبـاری ،اشـخاص یـا واحـدهای
مذکور در بند ( )1-9وجود نداشته باشند ،هی ت مـدیره/عامل آن مؤسسـه موظـف

است اشخاص یا ادارات جایگزین را تعیین کند.

تبصره  5تعیین میزان و حدود اختیارات و صالحیتهای هی ت مذکور در بند (-9
 )1بر عهده هی ت مدیره/عامل مؤسسه اعتباری میباشد.

ماده 9

مؤسسه اعتباری مکلف است برای تبدیل اسـناد بـه سـوابق الکترونیکـی

مطمئن و نگهداری از آنها ،سیستم اطالعاتی مطمئنی را با رعایـت الزامـات تعیـین
شده برای مراحل تولید ،ذخیره سازی ،دسترسی و به اشترا کگذاری استفاده نماید.
 -5-1در مرحله تولید سوابق الکترونیکی:

 -5-5-1کنترل دقیقی از حیث وضوح و خوانا بودن مطالب انتقـال یافتـه روی

سوابق تهیه شده صورت پذیرد.

 -5-5-1چنانچه عین سند ،چند رنـ

بـوده و خوانـایی ،تشـخیص اصـالت و

استخراج اطالعات معنی دار ،وابسته به چند رن

بودن تصویر سند باشد ،سابقه
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الکترونیکی تهیه شده نیز الزم است رنگی باشد.

 -5-5-1تراکم پیکسلی تصاویر دیجیتال حداقل  dpi 588باشد.

 -6-5-1تطابق سوابق الکترونیکی تهیه شده با عین اسناد توسط سمتی کـه بـه
عنوان ت یید کننده ،از طرف هی ت مدیره/عامل مؤسسه اعتباری تعیـین میشـود،
ت یید گردد.

 -9-5-1امضای الکترونیکی مطمئنِ افراد تهیه کننـده و ت ییدکننـده ،بـه همـراه

زمانهای تهیه و ت یید ،به سابقه الکترونیکی مطمئنِ تولید شده ضمیمه گردند.

 -5-1در مرحله ذخیرهسازی سوابق الکترونیکی:

 -5-5-1از رسانه ذخیره ساز غیر قابل بازنویسی ( )Non-Rewritableاسـتفاده

شود.

 -5-5-1از رسانه ذخیره ساز غیرقابـل پـاک کـردن ( )Non-Erasableاسـتفاده

شود.

 -5-5-1سازوکاری مطمئن برای تصدیق کیفیت و صحت فرآیند ضبط وجـود
داشته باشد.

 -6-5-1یک نسخه رونوشت ( )Copyاز نسخه اصلی سابقه الکترونیکی ،تهیـه
شود و تا زمان الزام شده در ماده  ،6مجزا از نسخه اصلی نگهداری شود.

 -9-5-1تمامی اطالعات نگهداری شده روی رسـانههای اصـلی و رونوشـت،
سازماندهی و فهرستگذاری گردند.

 -7-5-1از فهرستهای تهیه شده موضوع بند ( )9-5-1یک نسخه رونوشـت

ایجاد شده و مجزا از فهرستهای اصلی نگهداری شوند.

 -9-5-1فهرست و رونوشت سوابق الکترونیکی ،حداقل تا زمان امحاء سـوابق

الکترونیکی مربوطه نگهداری شوند.

 -5-1دسترسی و به اشتراک گذاری:

 -5-5-1تمامی سوابق مرتبط با تولید ،ذخیره سازی ،دسترسی و امحاء سـوابق

الکترونیکی ،به عنوان سوابق ممیزی ثبت و نگهداری شود.

 -5-5-1نحوه نگهداری از سوابق ممیزی به گونهای باشد کـه در زمـان مـورد

نیاز در دسترس افراد مجاز قرار گیرد.
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 -5-5-1مؤسسه اعتباری موظف است امکانات الزم برای بازتولیـد و مشـاهده
اسناد را در اختیار افراد مجاز قرار دهد.
ماده 70

به منظور اطمینان از حفظ کیفیت و دسترس پذیری اطالعات منـدرج

در اسناد ،توصیه میشود اسـناد در کوتـا هتـرین زمـان پـس از ایجـاد ،بـه سـوابق
الکترونیکی مطمئن تبدیل شوند.

ماده  77میکروفیلمهای تهیه شده مطابق با ماده  9و سـوابق الکترونیکـی مطمـئن

تهیه شده مطابق با ماده  1آییننامه پس از مدتهای مقـرر در مـاده  5آییننامـه ،در
حکم اصول اسناد مربوط تلقی میگردند و در کلیه دادگاهها قابل استناد میباشند.
فصل ششم -اسناد الکترونیکی
ماده  72اسنادی کـه مطـابق بـا مـاده  5قـانون تجـارت الکترونیکـی؛ بـا وسـایل
الکترونیکی ،نوری و یا فناوریهای جدید اطالعات ،تولید ،ارسال ،دریافت ،ذخیـره

یا پردازش میشوند ،مشمول احکام خاص خود بـوده و منـوط بـه رعایـت مـاده 9
قانون مذکور در حکم اصول اسناد میباشند.
ماده  73مؤسسه اعتباری ملزم به تهیه نسخه پشتیبان از تمامی اسـناد الکترونیکـی
میباشد به گونهای که در صورت هرگونه آسیب ،خدشه و اختالل برای یک نسخه،
نسخه دیگر مصون بماند.
فصل هفتم -سایر
ماده  74مؤسسه اعتباری مکلف است اسناد و مـدارکی را کـه براسـاس مقـررات
موضوعه ارزش تاریخی دارند ،مطابق با قانون ت سـیس سـازمان اسـناد ملـی ایـران
نگهداری نماید.
ماده  75حداقل مدت زمان ،طـرز نگهـداری و امحـاء هریـک از مصـادیق اسـناد

معرفی شده در ذیل ماده  5درصورتی که بدواً به صورت الکترونیکی تولیـد شـوند،
تابع احکام خاص خود بوده و در صورت مسکوت بودن تابع ضوابط این آییننامـه
میباشد.

ماده  76مدتهای مقرر در مواد  9 ،5و ،7در صورت لزوم توسط بانـک مرکـزی
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مورد تجدیدنظر قرار میگیرد.
ماده  71مســؤولیت نهــایی هرگونــه دخــل و تصــرف در میکروفیلمهــا و ســوابق

الکترونیکی مطمئن موضـوع مـواد  9و  1آییننامـه ،بـر عهـده هیـ ت مـدیره/عامل
مؤسسه اعتباری میباشد.
ماده  77مؤسسه اعتباری موظف است با ایجاد سازوکارهای الزم از انطباق کامـل
فرآیندهای مؤسسه اعتباری با این آییننامه حصول اطمینان نماید.
«آییننامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی ،اسناد و دفاتر مؤسسات اعتبـاری»
در  59مــاده و  58تبصــره ،در یکهــزار و دویســت و هجــدهمین جلســه مــورخ
 5519/5/55شورای پول و اعتبار به تصویب رسـید و از تـاریخ ابـالغ الزماالجـرا

میباشد« .آییننامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی ،اسـناد و دفـاتر بانکهـا»
مصوب یک هزار و یک صد و چهاردهمین جلسه مورخ  5591/5/59شورای پول

و اعتبار از تاریخ ابالغ این آییننامه ،منسوخ میباشد.

دستورالعمل و ضوابط اجرایی
خرید و فروش ارز به نرخ آزاد
مصوب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

با استناد به بند ج ماده  55و بنـد الـف مـاده  56قـانون پـولی و بـانکی کشـور

مصوب مورخ  55تیر ماه  5595و همچنین مـاده  55قـانون برنامـه پـنجم توسـعه

"دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد" به شرح ذیل ابالغ
میگردد:

 -4تعاریف:

بانک مرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛
صادرات غیرنفتی :صادرات کاال و خدمات به جز نفت و گاز؛
ارز قابل معامله به نرخ آزاد :درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتـی اشـخاص
حقیقــی و حقــوقی (ارز حاصــل از صــادرات) و ارز ورودی بــه کشــور از طریــق
نمایندگیهای دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایهگذاران خارجی؛
بانکهای منتخب :بانکهایی هستند که مجوز مرحله سوم فعالیـت عملیـات ارزی را
از بانک مرکزی دریافت کرده و عضو بازار بین بانکی ارز تهران باشند؛
سامانه مدیریت دریافت و پرداخت ارز ( :)ITRSسامانهای است کـه از طریـق پرتـال
ارزی بصورت برخط ( )On-lineدر اختیار بانکهای مجاز قرار دارد و بانکها ملزم
به ثبت اطالعات کلی دریافتها ،پرداختها و انتقاالت ارزی در آن هستند؛
پایگاه اینترنتی  :www.sanarate.irسایت اینترنتی اعالم نرخ ارز که نرخهـای اعـالم
شده در آن بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز در هر ساعت و پایـان روز
بر مبنای معامالت ثبت شده در سامانه سنا توسط صرافیهای مجاز کشور است؛
روز کاری بانکی :روزی است که بانکهای کشور بـرای ارائـه خـدمات بـانکی بـاز
هستند.
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 -6اداره صادرات بانک مرکزی مسـؤولیت کنتـرل ،تنظـیم و مـدیریت معـامالت
بانکهای منتخب در اجرای این دستورالعمل را به عهده دارد.

 -9بانکهای منتخب میتوانند ارز قابل معامله به نرخ آزاد را خریداری نمایند.

تبصره :خرید ارز از محل درآمدهای ارزی دستگاههای دارای ردیف بودجه مشمول
این دستورالعمل نمیشود.

 -1بانکهای منتخب میباید به هنگام خرید ارز عالوه بر احراز هویت فروشـنده،
از صحت اظهار فروشنده در مورد کسب ارز مورد فروش اطمینان حاصل کننـد .در

این راستا ،حداقل اسناد مورد نیاز به شرح زیر است:
الف -در مورد صادرات کاالهای غیرنفتی اخذ اظهارنامه صادراتی و استعالم کوتـاژ
صادراتی از گمرک.
ب -در مورد ارز نمایندگیهای دیپلماتیک درخواست کتبی نمایندگی
ج -در مورد سرمایهگذاری خارجی معرفی نامه سازمان سرمایهگذاری و کمکهـای
اقتصادی و فنی ایران
د -در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی ،قرارداد و ت ییدیـه صـورت وضـعیت
انجام کار توسط کارفرما
تبصره :چنانچه سرمایهگذار خارجی ارز مربوطه را به نرخ آزاد بفروشد ،مشمول بند
 1از قسمت "ب" بخش سوم مجموعه مقررات ارزی نمیشود.

 -1بانکهای منتخب میتوانند ارزهای خریداری شده را در چـارچوب مجموعـه
مقررات ارزی و یـا از طریـق صـرافیهای معتبـر بـه فـروش رسـانند .فـروش ارز
خریداری شده به سایر بانکهای منتخب مجاز است.

 -2رعایت مقررات احتیاطی شامل "وضعیت باز ارزی ( ")NOPو"نسبت تعهدات

و بدهیهای ارزی به داراییهای ارزی" در خرید و فروش ارز الزامی است.

 -7چنانچه مانده حساب جاری بانک منتخب نـزد بانـک مرکـزی بـدهکار باشـد،
مجاز به نگهداری وضعیت باز ارزی م بت نمیباشد و میباید در همان روز بدهکار
شدن حساب ،نسبت به فروش ارز مازاد اقدام و ریال حاصله را به مصـرف تسـویه

مانده بدهکار حساب مذکور برساند.
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 -8نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

 -9نرخ خرید و فروش ارز میتواند با توجّه به شرایط و نوسانات بـازار طـی روز
تغییر نماید.

 -43نوع ارز قابل معامله به نرخ آزاد شـامل کلیـه اسـعار معتبـر مـورد معاملـه در

سیستم بانکی کشور و شبکه صرافیهای مجاز است که میتوانـد توسـط بانکهـای
منتخب خرید و فروش شود.

 -44بانک مرکزی تعهـدی بـرای خریـد ارزهـای مـازاد خریـداری شـده توسـط

بانکهای منتخب تحت این دستورالعمل ندارد .خرید ارز توسـط بانـک مرکـزی از
بانکهای منتخب به نرخ میانگین خرید روز قبل پایگاه اینترنتی www.sanarate.irو
یا آخرین نرخ میانگین خرید پایگاه مذکور در روز انجام معامله هرکـدام کـه کمتـر
باشد خواهد بود و چنانچه نرخ بازار کمتر از نرخهای مذکور باشد ،نرخ بازار مالک
خواهد بود.
 -72ثبت برخط ( )On-lineاطالعات خرید و فروش ارز قابل معامله به نـرخ آزاد
در سامانه مدیریت دریافت و پرداخت ارز ( )ITRSتوسط بانکهای منتخب حداک ر
پایان همان روز الزامی است.
ثبتهــای حســابداری ارز قابــل معاملــه بــه نــرخ آزاد بــر اســاس بخشــنامه شــماره

 15/65855مورخ  5515/5/59این بانک به نرخ آزاد در حسابهای معـین و یـا

تفصیلی جداگانه انجام پذیرفته و م خذ نرخهای تسعیر ارز قابل معامله به نرخ آزاد،
میانگین وزنی پایان همان روز کاری اسعار مورد معامله در بازار آزاد کشور منـدرج
در پایگاه اینترنتی www.sanarate.irمیباشد.

دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه
بسمه تعالی
به استناد مفاد تبصره ذیل ماده  5قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصـالحات

پــس از آن و نیــز تصــویبنامه شــماره /19519ت 67959ه مــورخ 5518/9/55
هی ت محترم وزیران و به منظور تبیین نحوه اعطای تسهیالت در قالب عقد مرابحه،

«دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» که از این پس به اختصـار «دسـتورالعمل» نامیـده
میشود ،تصویب میگردد.
فصل اول :تعاریف و کلیات
ماده 7

در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار میروند:

 -5-5بانک مرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛

 -5-5مؤسسه اعتباری :بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا بـا
مجوز بانک مرکزی ت سیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛

 -5-5مرابحه :عقدی است که به موجب آن عرضه کننده؛ بهای تمام شده امـوال و
خدمات را به اطالع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبل یا درصدی اضافی به
عنوان سود ،آن را به صورت نقدی ،نسیه دفعی یا اقساطی ،به اقسـاط مسـاوی و یـا

غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار میکند؛

 -6-5متقاضی :شخص حقیقی یا حقوقی که درخواسـت وی مبنـی بـر اسـتفاده از

تسهیالت مرابحه به مؤسسه اعتباری ارایه میشود؛

 -9-5تسهیالت گیرنده :شخص حقیقی یا حقوقی که از تسهیالت مرابحه مؤسسـه

اعتباری استفاده نموده است؛

 -7-5قرارداد مرابحه :قراردادی است که فی مابین مؤسسه اعتباری و متقاضـی بـر

اساس مرابحه منعقد و مبین توافقات ،تعهدات و سایر الزامات طرفی میباشد؛

 -9-5قیمت واگذاری :بهای تمـام شـده امـوال و خـدمات بعـالوه سـود مؤسسـه
691
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اعتباری.
ماده 2

مؤسسه اعتباری میتواند بـه منظـور رفـع نیازهـای واحـدهای تولیـدی،

خدماتی و بازرگانی برای تهیـه مـواد اولیـه ،لـوازم یـدکی ،ابزارکـار ،ماشـین آالت،
ت سیسات ،زمین و سایر کاالها و خدمات مـورد احتیـاج ایـن واحـدها و نیـز تهیـه
مسکن ،کاال و خدمات مورد نیـاز خانوارهـا ،بـه سـفارش و درخواسـت متقاضـی،
مبادرت به تهیه و تملک اموال و تدارک خدمات مورد درخواست نموده و سپس آن
را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار نماید.
تبصره

اموال موضوع مرابحه باید در هنگام اجرای قرارداد موجود باشد.

ماده 3

مؤسســه اعتبــاری میتوانــد در چــارچوب مرابحــه بــا اخــذ تخفیــف از

تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان اموال یا خدمات ،نسبت به واگذاری آن به متقاضیان
اقدام نماید.
ماده 4

مؤسسه اعتباری مکلف است در اعطای تسهیالت مرابحه ،تمامی قوانین،

آییننامهها و دستورالعملهای مربوط ،از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت
نماید.
ماده 5

مؤسسه اعتباری موظف است اقدام به اعتبارسنجی دقیق متقاضی نمایـد،

به نحوی که اعتبارسنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد.
مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهیالت مرابحه بیش از ظرفیت اعتبـاری متقاضـی
نمیباشد.
ماده 6

مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از انعقاد قرارداد مرابحه یـا تمدیـد آن،

وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضـی را از بانـک مرکـزی اسـتعالم و
حسب ضوابط ابالغی از سوی بانک مرکزی ،نسبت بـه اعطـای تسـهیالت مرابحـه
اقدام نماید.
تبصره

در خصوص اشخاص حقوقی ،مفاد این ماده ،عالوه بر شخص حقـوقی،

شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هی ت مدیره آن اشـخاص (اعـم از اشـخاص
حقیقی ،حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) نیز میگردد.
ماده 1

مؤسسه اعتباری موظف اسـت قبـل از اقـدام بـه تهیـه امـوال و تـدارک

خدمات و ضمن قرارداد مرابحـه ،مبـادرت بـه دریافـت درخواسـت و تعهـد کتبـی
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متقاضی (در چارچوب قرارداد فیمابین) مبنی بر خرید اموال و خدمات نماید.
ماده 7

مؤسسه اعتباری میتواند عنداللزوم حسب توافق فیمابین ،مبلغی را تحت

عنوان پیش دریافت بابت بخشی از ثمن معامله از متقاضی اخذ نماید.
تبصره

اخذ پیش دریافت در تسهیالت اعطایی از طریق کارت اعتباری مرابحـه،

ممنوع است.
ماده 9

مؤسسه اعتباری مکلف است به منظور حصول اطمینان از ایفای تعهدات

متقاضی ،تضامین و وثایق کافی اخذ نماید .وثایق م خوذه بایـد معتبـر ،قابـل نقـل و
انتقال قانونی ،از درجه نقدشوندگی باال برخوردار و بالمعارد باشد تـا درصـورت
عدم ایفای تعهدات از سوی تسهیالت گیرنده ،حقوق مؤسسـه اعتبـاری در حـداقل
زمان ممکن و با کمترین هزینه ،استیفاء شود.
ماده  70مؤسسه اعتباری مکلـف اسـت حسـب درخواسـت تسـهیالت گیرنـده،
متناسب با کاهش بدهی وی ،نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یـا تعـویض وثـایق
اقدام نماید.
تبصره

در خصوص اموال غیرمنقول ،آزادسازی وثایق مازاد منوط بـه تشـخیص

مؤسسه اعتباری خواهد بود.
ماده  77مؤسسه اعتباری میتواند ترتیبی اتخاذ نماید تا وثایق دریافتی ،همه سـاله
و در طول مدت اجرای قرارداد ،حداقل به میزان مانده مطالبات بیمه شود.
تبصره :بیمه وثایق دریافتی باید به نفع مؤسسه اعتباری ،نزد یکی از شرکتهای بیمه
دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،به انتخاب و هزینه متقاضی یـا
تسهیالت گیرنده ا نجام شود.
ماده  72حداک ر نرخ سود در مرابحه نسیه و نقدی به ترتیب توسط شورای پول و
اعتبار و بانک مرکزی تعیین میگردد.
تبصره

مؤسسه اعتباری موظف است در تعیین مبل سود مرابحه نقدی و نسـیه،

بهای تمام شده پس از کسر پیش دریافت و تخفیف م خوذه از فروشندگان را مبنای
محاسبه قرار دهد.
ماده  73سقف تسهیالت هـر یـک از انـواع امـوال و خـدمات موضـوع مرابحـه،
عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین و ابالغ میشود.
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ماده  74مؤسسه اعتباری موظف است بهای تمام شده اموال و خـدمات موضـوع
قرارداد را با استفاده از تعاریف و احکام مندرج در استانداردهای حسابداری مربوط
محاسبه نماید.
ماده  75مؤسسه اعتباری میتواند جهت گسترش بخـش مسـکن ،بـه طـرق زیـر
تسهیالت مرابحه به خانوارها اعطاء نماید:

 -5-59خرید و واگذاری واحدهای مسکونی موجود به درخواست کتبی متقاضی؛

 -5-59واگذاری واحدهای مسکونی که مستقیماً یا از طریق اعطای هر یک از انواع
تسهیالت بانکی احداث شده ،بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر خریـد
این گونه واحدها.
فصل دوم :حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحه
ماده  76مؤسسه اعتباری موظف است در قرارداد مرابحه ،بهای تمام شده و قیمت
واگذاری اموال و یا خدمات را به اطالع متقاضی برساند.
ماده  71مؤسسه اعتباری میتواند در قرارداد مرابحه ،نحوه بازپرداخت تسـهیالت
اعطایی را به صـورت نقـدی ،نسـیه دفعـی یـا اقسـاطی ،بـه اقسـاط مسـاوی و یـا
غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین ،تعیین نماید.
ماده  77مدت زمان بازپرداخـت تسـهیالت مرابحـه نسـیه بـه شـرح زیـر تعیـین
میگردد:

 -5-59تسهیالت اعطایی مسکن خانوار ،حداک ر به مدت پانزده سال؛

 -5-59تسهیالت اعطایی جهت ت مین اموال دسـت اول دارای عمـر مفیـد معـین،
حداک ر به میزان عمر مفید مندرج در جدول موضوع ماده " 5دستورالعمل معامالت

فروش اقساطی وسایل تولید ،ماشین آالت ،وسایل حمل و نقـل ،کاالهـای مصـرفی

بادوام ساخت داخل کشور و ت سیسات"؛

 -5-59تسهیالت اعطایی جهت ت مین سایر اموال دست اولی که عمر مفید آنها در

جدول موضـوع مـاده " 5دسـتورالعمل معـامالت فـروق اقسـاطی وسـایل تولیـد،

ماشینآالت ،وسایل حمل و نقل ،کاالهای مصرفی بـادوام سـاخت داخـل کشـور و

ت سیسات" ذکر نشده است ،حداک ر سه سال؛
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 -6-59تسهیالت اعطایی جهت ت مین اموال دسـت دوم دارای عمـر مفیـد معـین،
حداک ر به میزان باقیمانده عمر مفید آن به تشخیص مؤسسه اعتباری ذیربط؛

 -9-59تسهیالت اعطایی به منظور تدارک خدمات مورد نیاز خـانوار و واحـدهای

تولیدی ،بازرگانی و خدماتی حداک ر سه سال؛

تبصره  7مدت زمان مندرج در بندهای  5-59و  9-59با تصویب هیـ ت مـدیره
مؤسسه اعتباری ،حداک ر برابر با مدت مـذکور در بنـدهای یادشـده ،قابـل افـزایش
میباشد.

تبصره  2مبدأ محاسبه عمر مفید /باقیمانده عمر مفید اموال موضوع بندهای 5-59

و  ،6-59تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص مؤسسه اعتباری ذیربط است.

ماده  79مؤسسه اعتباری میتواند در قرارداد مرابحه به متقاضـی جهـت انتخـاب،
خرید و تحویل اموال و دریافت خدمات وکالت دهد.
ماده  20مؤسسه اعتباری مکلف است در متن قرارداد مرابحـه ،تعهـدی مبنـی بـر
صوری نبودن خرید اموال یا خدمات ،از متقاضی اخذ نماید.
ماده  27مؤسسه اعتباری موظف است در قرارداد مرابحه به صورت شرط ضـمن
عقد متنی را با این مضمون درج نماید که چنان چه تسهیالت گیرنـده بـه تعهـدات
خویش در قبال مؤسسه اعتباری عمل ننماید ،مکلف است مبلغـی را تحـت عنـوان
وجه التزام ت خیر ت دیه دین ،بر اساس ضـوابط و مقـررات ابالغـی از سـوی بانـک
مرکزی پرداخت نماید.
ماده  22مؤسسه اعتباری مکلف است در قرارداد مرابحه قید نماینـد کـه قـرارداد
مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد رسمی و الزماالجرا بوده و تـابع مفـاد
آییننامه اجرای اسناد رسمی میباشد.
تبصره

معامالتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثایق دریافتی باید

در دفاتر اسناد رسمی انجام شود ،کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
فصل سوم :سایر موارد
ماده  23در صورتی که تسهیالت گیرنده قبل از سررسید یـا سررسـیدهای مقـرر،
مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید ،مؤسسه اعتباری مکلف اسـت
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در چارچوب ضوابط ابالغی از سوی بانک مرکزی ،بـه تسـهیالت گیرنـده تخفیـف
الزم را بدهد و مبل وصولی را بین مانده اصـل و سـود تسـهیالت اعطـایی تسـهیم
بالنسبه نماید.
ماده  24مؤسسه اعتباری مکلف است اطالعات تسهیالت مرابحـه اعطـایی را بـه
بانک مرکزی ارسال نماید.
ماده  25مؤسسه اعتباری موظف به طراحی ،ایجـاد و پیادهسـازی سـاختار کنتـرل
داخلی مـؤثر و کـارا جهـت کسـب اطمینـان از رعایـت مفـاد قـوانین ،مقـررات و
دستورالعملها ،تفکیک وظایف ،تصویب درست معامالت ،ثبت صحیح و بـه موقـع
رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب و  ...مطابق بـا چـارچوب
ضوابط ابالغی از سوی بانک مرکزی ،در مراحل مختلف اعطای تسـهیالت مرابحـه
میباشد.
ماده  26مؤسسه اعتباری مکلف است از مصرف تسـهیالت اعطـایی در موضـوع
قرارداد مرابحه اطمینان کافی حاصل نماید.
ماده  21مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب مقـررات ابالغـی از سـوی بانـک
مرکزی ،از مرابحه جهت صدور کارت اعتباری استفاده نماید.
ماده  27تخطی از مفاد مقرر در این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر
در ماده  66قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذیربط میشود.

«دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» در  59ماده و  1تبصره در یک هزار و دویست و
سیزدهمین جلسه مورخ  5516/58/51شورای پول و اعتبار بـه تصـویب رسـید و

یک ماه پس از ابالغ ،الزماالجرا بـوده و ایـن مصـوبه جـایگزین مصـوبه یکهـزار و

یکصد و بیست و هشتمین جلسه مـورخ  5518/9/59در خصـوص دسـتورالعمل
اجرایی عقد مرابحه میگردد.

کتابشناسی حقوق بانکی
آرای کمیسیو بانکی اتاق بازرگانی بینالمللی ،فریدون شیرازی ،چاپ اول.5516 ،
آشنایی با حقوق بانکی انگلیس ،الناز نصیری ،ناشر سبز رایان گستر.5516 ،
آشنایی با حقوق و مقررات بانکی ،وحیـد فرهـادی چشـمه مـرواری ،ناشـر نـور دانـش،
.5519

اتاق بازرگانی بینالمللی ،راهنمای کاربرا اعتبار اسنادی بر اساس  ،UCP 600ترجمـه
فاطمه حمیدی ،نشر اتاق بازرگانی ایران ،چاپ اول.
اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی (مطالعه تطبیقی در حقـوق ایـرا و کـامنال)،
مسعود احمدی ،مجتبی جهانیان ،یوسف براری چناری زیر نظر جعفر اخترنیا ،ناشـر کتـاب

آوا.5515 ،

اصالح نظام بانکی اتحادیه اروپا ،ارکی لیکانن ،ترجمه اصالن قودجانی ،ناشر نگاه دانش،
.5515

اعتبار اسنادی بازرگانی ،زمانی ،فراهانی مجتبی ،نشر ترمه ،چاپ چهارم .٨٨١١
اعتبار اسنادی در حقوق تجارت بینالملل ،رینهـارد لنگـریچ ،نشـر میـزان ،چـاپ سـوم،
.٨٨٣۴
اعتبارات اسنادی ،مهدی تلبا ،انتشارات مجد.٨٨٣۴ ،
اعتبارنامهها ،ضمانت نامهها ،اسناد تجاری ،بارنامه ،بیمه نامه ،تسـهیالت بـانکی  ...در

مقررات و رویه قضایی ،عباس بشیری ،جاودانه جنگل.5519 ،

بانک بدو ربا ،آیت اله العظمی شهید سید محمد بـاقر صـدر ،متـرجم مرتضـی زنجـانی،
چاپ اول.5591 ،

بانکداری اسالمی در جمهوری اسـالمی ایـرا  ،شـاپور زردمـوی اوردکلـو ،چـاپ اول،

.5518
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بانکداری خارجی ،زمانی ،فرهانی مجتبی ،نشر ترمه و چاپ چهارم .٨٨٣١
بررسی حقوقی پرداختهای بانکی ،محمد حسین لسـانی ،انتشـارات جنگـل ،چـاپ اول

.5519

پول و بانکداری نوین ،راجر لروی میلر ،رابرت دبلیو ،ترجمه احمـد ناهیـدی ،چـاپ اول

.5596

پیشگیری از جرائم بانکی از طریق حاکمیت شرکتی در بانکها ،محمدامین عـاقلینـژاد،

انتشارات جنگل ،چاپ اول .5516

تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی توقف بانکها در حقـوق ایـرا و انگلـیس ،محمدرضـا
مقیمی ،ناشر مجمع علمی و فرهنگی مجد ،چاپ اول.5516 ،

حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامههای بانکی ،دکتر حسین قربانیان ،انتشارات قانون
و قلم.٨٨٣۴ ،
حقوق بانک مرکزی ،مصطفی السان ،تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.5515 ،
حقوق بانکداری اینترنتی ،مصطفی السان ،تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.5515 ،
حقوق بانکی (با نگرشی به قوانین مدنی و تجاری مرتبط) و به ضمیمه قوانین کیفـری

پیرامو امور بانکی ،ناصر زنگباری ،نشر جنگل ،چاپ سوم.5519 ،

حقوق بانکی تطبیقی :دوره حقوق تجارت در ایرا –اسالم –فرانسـه-اتحادیـه اروپـا،

محمود عرفانی ،نشر جنگل ،چاپ اول.5516 ،

حقوق بانکی .علیرضا مسعودی .نشر پیشبرد شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان

خرد.5518 ،

حقوق بانکی :تسهیالت اعطایی ،ضمانتنامهها و پیگیری وصول مطالبات ،ناصر زنگباری،

نشر جنگل ،چاپ سوم.5519 ،

حقوق بانکی :روشهای وصول مطالبات معوق بانک به استناد سـند رسـمی و رهنـی،

قرارداد داخلی و  ،...علی نجفی ،نشر ققنوس،چاپ اول.5595 ،

کتابشناسی حقوق بانکی

619 

حقوق بانکی :عقد موجد وثیقه بـانکی ،محسـن شـاه محمـدی ،نشـر مجـد ،چـاپ اول،

.5516

حقوق بانکی ،بانک ملـی ایـران اداره آمـوزش و مـدیریت ،حمیدرضـا جعفـری خالـدی،
محمدرضا جوادی ،محمدرضا امیر اصالنی ،مهستی نعیمی ،مـریم بیـات ،شـرکت چـاپ و
نشر بانک ملی ایران ،چاپ سوم .5597

حقوق بانکی ،جاوید غیاث خواه ،ناشر یاس نبی.5599 ،
حقوق بانکی ،علی نجفی ،ناشر ققنوس.5518 ،
حقوق بانکی ،محمد رفیعی ،ناشر رستگار گیالن.5515 ،
حقوق بانکی ،محمد سلطانی ،نشر میزان.5515 ،
حقوق بانکی ،محمودرضا خاوری ،مؤسسه بانکداری ایران .5599
حقوق بانکی ،منصور مدرس ،نشر پیشبرد ،چاپ پنجم.5518 ،
حقوق بانکی ،ناصر زنگباری ،نشر تک رن  ،چاپ اول.5599 ،
حقوق پرداختهای بانکی ،مصطفی السان ،ناشر پژوهشـکده پـولی و بـانکی ،چـاپ اول

.5597

حقوق دعاوی :تحلیل منتخب (داوری ،دادرسی ،حقوق بیمه ،حقـوق بـانکی ،حقـوق

قرارداد) ،عبداهلل خدابخش شلمزاری ،ناشر شرکت سهامی انتشار ،چاپ اول.5516 ،

حقوق عمومی بانکی ،محمدمهدی کاظمی /نیما رحمانی ،ناشـر پیـام عـدالت ،چـاپ اول.

.5516

حقوق مدنی ،عقود معین ،مضاربه (با نگاهی بـه مضـاربههای بـانکی) ،رضـا سـکوتی

نسیمی ،چاپ اول .5515

حوالههای بانکی بینالمللی و قانو نمونه آنسیترال (کمیسیو حقوق تجارت بینالمللی
سازما ملل متحد) ،حسین عنایت ،تهران وزارت امور خارجه مؤسسه چاپ و انتشـارات،

.5595
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رهن اموال آینده و دارایی در گردش (راهکـاری نـوین بـرای حمایـت از بانکهـا و
شرکتهای تجاری) ،هادی شعبانی کندسری ،ناشر شرکت سهامی انتشار.5516 ،

سازما بانکی سوئیس ،اصول اعتبار اسنادی ،ترجمه حبیب اله محمـدی و سـید محمـد
میالنی ،مرکز نشر بازرگانی ،چاپ پنجم .٨٨١٣
ضمانتنامههای بانکی در حقوق ایـرا و تجـارت بینالملـل ،اکتـر علیرضـا مسـعودی،
انتشارات شهر دانش ،چاپ دوم .5515

عقد مضاربه از منظر فقه ،حقوق و قانو عملیات بانکی بدو ربا ،مهدی حسن نیا ،ناشر
شالک.5515 ،

علل وقوع جرایم مالی در حوزههای بانکی و ارائه راهکارهای پیشگیری از ارتکاب آ ،
مهدی واحدپور ،ناشر سبز رایان گستر.5515 ،

فروش اقساطی در حقوق بانکی ،عصـمت گلشن/سـید مهـدی حسـینی مدرسـی ،ناشـر
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.5515 ،

فساد اداری و مالی در نظام بانکی ،مولف علیرضا جعفری با مقرمه و نظارت دکتر محمـد

جاللی ،انتشارات جنگل ،چاپ اول .5516

قابلیت انتقال مکانیسمهای تضمین و پرداخت در حقوق تجارت بینالملل ،دکتر حسـین
قربانیان ،انتشارات قانون و قلم.٨٨٣۴ ،
قوانین و حقوق بانکی ،منصور فریدی ،ناشر هومان .5515
ماهیت خسارات قراردادهای بانکی ،غالمرضا عارفیـان/آزاد کرمـی ،ناشـر امیـد رهـاوی،
.5519

مباحث کابردی ضمانتنامه بانکی ،اکبر کشاورزیان پیوستی ،علی روفـه ،شـرکت چـاپ و
نشر سپه ،چاپ اول .5516

مباحث کاربردی سفته ،ضمانت نامه ،مبارزه با پولشویی و حقـوق بـانکی ،محمدرضـا
ایران نژاد ،حبیب اله صالح زاده ،ناشر جاودانه جنگل.5516 ،

کتابشناسی حقوق بانکی
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مجموعه جامع منابع حقوق بانکی ،بانک شهر مدیریت امور حقوقی ،به اهتمـام و نظـارت
نادر ساعد ،ناشر مهر نوروز.5516 ،

مجموعه قوانین و مقررات پولی و بانکی ،محسن عباسی مقرب ،ناشر مجد ،چاپ ششـم

.5516

محشی قوانین و مقررات ،اسناد پولی و بانکداری مشتمل بـر مقـررات اسـناد پـولی و
بانکی ،علیرضا میرزایی ،ناشر بهنامی.5591 ،

مطالبات معوق بانکها ،مهدی ذوالنوریان ،چاپ اول.5515 ،
وثیقهگذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجـارت بـا لحـاظ سیسـتم بـانکی ایـرا ،

مهرنوش حاجیلو فردی ،ناشر اندیشه عصر5515. ،

 ٥٠٢سوال کاربردی اعتبار اسنادی ،عبدالعزیز یوسفی ،نشر هگمتان و قاصدک صبا چاپ
دوم .٨٨١٣
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