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چکیده
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوههای مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست .بهه دلیهل بر هی شه ها و
ایرادا شرعی ،استفاده از این شیوه در بانکداری اسالمی با چالشهایی رو به رو بوده است .به همین دلیهل،
بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بهر آن ،رهروری اسهت .در ایهن مقالهه،
دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در صوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری ،مهورد بررسهی ،نقهد و تللیهل
قرار گرفته است .همچنین تالش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و بها در
نظر گرفتن مقررا و دستورالعملهای بانکی کشور ،تللیل جامعی از ماهیت تنزیل اسهناد تجهاری در نظهام
بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد .درمجموع میتوان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد
تجاری در بانکداری اسالمی در قالب عقد « رید دین» ،قابلتللیل است .از یک سو این تللیهل بها ماهیهت
واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررا حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگهر
با قول مشهور فقهای امامیه نیز انط اق دارد.
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کلیدواژهها :اسناد تجاری ،رید دین ،تنزیل ،عملیا بانکی
طبقهبندی E44, E22, G29 :JEL

مقدمه

امروزه اقتضای فعالیت تجاری ،معامال اعت اری و مد دار است؛ بهه همهین دلیهل ،اسهتفاده از
اسناد تجاری مد دار همانند برا  ،سفته ،چک ،اعت ارا اسنادی و ...در بین تجهار بسهیار مرسهوم
اسهت  .)Mohammdzadeh Vadghani,2192124در صهوص اسهناد تجهاری مهد دار ،قاعهدتا
تاجر بایستی تا تاریخ سررسید این اوراق جهت وصول وجه آن از متعهد ،به انتظار بنشهیند .ولهی در
بیشتر موارد ،تجار ترجیح میدهند تا هر چه سریعتر به وجه این اسناد دست یابند و بتوانند تا تهاریخ
سررسید نیز از این وجوه استفاده نمایند .برای دسهتیابی بهه ایهن منظهور ،مقهررا تجهاری دا لهی و
بینالمللی ،شیوههای مختلفهی را بهرای کسهب اعت هار و اسهتفاده از اسهناد تجهاری ،ق هل از سررسهید
پیشبینی نموده است .ازجمله اینکه تاجر میتواند با «ظهرنویسی» ایهن اسهناد را بهه اشهخاص دیگهر
منتقل نموده و یا اینکه از طریق این اسناد کسب اعت ار نموده و به «پشتوانه این اسناد» و یا با «تضمین
قرار دادن آنها» ،نس ت به گشایش اعت ارا اسنادی جدید و یا ا ذ تسههیال بهانکی اقهدام نمایهد
 .)Eskini,2112191-29علیرغم ویژگیهای مث ت این شیوهها ،در پارهای موارد ممکن است ،تاجر
به وجه نقد نیاز داشته و بخواهد تا سند تجاری ود را با کسر م لغی با توجه به مد باقی مانهده تها
سررسید ،در ا تیار دیگران قرار داده و در مقابل وجه نقد دریافت نمایهد کهه ایهن روش اصهطالحا
«تنزیل اسناد تجهاری» نامیهده مهیشهود .در بانکهداری ربهوی یکهی از راهههای تهأمین مهالی توسهط
بانکهههها ،تنزیهههل اسهههناد تجهههاری مشهههتریان اسهههت ;Farahani,9117127; Sabet,21171927

.)Soltani,21991292
تنزیههل 9در لغههت از ریشهه «نههزل» بههه معنههی پههایین آوردن ،کاسههتن و جههایگزین کههردن میباشههد
________________________________________________________________
 -9تنزیل در زبان انگلیسی معادل کلمه  )discountدر فرانسه  )escompteو در عربی معادل کلمه الخصم) میباشد.
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 .)Bandarrigi,9112, 2:9193همچنین به سودی که به پول وام داده شده تعلق میگیهرد و نیهز بهه
پولی که برای پردا ت وجه برا یا سفته ق ل از سررسهید کسهر کننهد ،تنزیهل یها نهزول میگوینهد
 .)Amid,91721322; Moein,917919929تنزیل در اقتصاد و نظام بانکی نیهز کموبهیش در همهین
معنی ا یر بهکاررفته و ع ار است از «معامله و فروش حق دریافت م لغ مد دار ،در مقابل م لغی
کمتر و نقد» و به مابهالتفاو دو م لغ را نزول میگوینهد  .)Sabet,2112.A:912در حقیقهت مهی-
توان گفت ،تنزیل فرآیندی عکس بهره است .بر ی اقتصاددانان ،معتقدند تنزیل فرآیند پیدا کهردن
ارزش امروز دالر در آینده است؛ کما اینکه نرخ بهره وسیله ت دیل ارزش قهدر
قدر

ریهد آینهده بهه

رید زمان حال است  .)Pulsinelli & Miller,91121921حقوقدانان نیز تعریهف مشهابهی

از تنزیل ارائه داده و با تخصیص آن به اسناد تجاری معتقدند تنزیل به عمهل فهروش نقهدی اسهناد و
اوراق تجاری معرف طلب دین) پولی مهد دار ،بها سررسهید کوتاهمهد

معمهوال کمتهر از یهک

سهههال) ،پهههیش از سررسهههید ،بهههه قیمهههت کمتهههر از م لهههغ اسهههمی اطهههالق میشهههود

Sotudeh

.)Tehrani,2117،3197; Saghri,2117121
تنزیل دیون و اسناد تجاری ،مستلزم در ا تیار داشتن سرمایههای نقدی است که تا سررسید ایهن
اسناد ،مورد احتیاج ن اشد .در این صور  ،مالک این سرمایههها مهیتوانهد بها تنزیهل اسهناد تجهاری
مد دار ،به قیمتی کمتر از م لغ اسمی این اسناد ،از سرمایه ود استفاده نموده و به کسب سود نیهز
بپردازد .با توجه به اینکه تسهیل م هادال  ،تجهیهز پسانهدازهای راکهد مردمهی و ههدایت آنهها بهه
سهههمت سهههرمایهگذاریهای مفیهههد و مولهههد ،بخشهههی از کارکردههههای نظهههام بهههانکی اسهههت
 ،)Farahani,9117123لذا بانکها با توجه به در ا تیار داشتن منابع مالی نقد قابل توجهه ،بههعنوان
یکهی از مشههتریان مههم تنزیههل اسهناد تجههاری در دنیها شههنا ته مهیشههوند .بهر همههین اسهای ،بر ههی
حقوقدانان در حوزه حقهوق بهانکی ،تنزیهل را متهرادف ریهد دیهن دانسهته و آن را چنهین تعریهف
نمودهاند « رید دین یا تنزیل به این معناست که بانهک ،اسهناد و اوراق بههاداری را کهه حکایهت از
بدهی ناشی از معامال تجاری دارند ،اما مد دار هستند با پردا هت م لغهی کمتهر از م لهغ اسهمی
آنها ریداری کند»  .)Elsan,21921939همچنین بانکها نیهز هرگهاه بهه خ هایر پهولی نیهاز پیهدا
کنند ،این اسناد را نزد بانک مرکزی ،تنزیهل مجهدد مینماینهد  .)Soltani,21991292لهذا در کنهار
تنزیل اسناد مشتریان توسط بانکهای تجهاری ،ایهن بانهکهها نیهز ق هل از سررسهید ،اوراق تجهار
مذکور را نزد بانک مرکز تنزیل مىکننهد کهه بهه ایهن عمهل «تنزیهل مجهدد» یها «تنزیهل اتکهایى»
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مىگویند .)Mousavian,2119177

در سیستم بانکی ربوی ،تغییر در نرخ «تنزیل مجدد» و «عملیا بازار باز» از مؤثرترین ابزارهایی
هستند که مقاما پولی جهت کنترل «پول پرقدر » و درنتیجه عررهه پهول بهه آنهها توسهل مهی-
جویند .اجرای سیاست پولی از این طریق ،عالوه بر تغییر در حجم نقدینگی ،بر نرخ بهره بانکهها و
نرخ بهره بازار نیز تأثیر گذاشته و درنتیجه در هزینهه تمهام شهده کاالهها و هدما  ،سهطح عمهومی
قیمتههها ،میههزان سههرمایهگذاری و تولیههد ،اشههتغال و موازنههه پردا تهههای ارزی مههؤثر اسههت
 .)Farahani,9117123-24لذا همواره تنزیل مجدد بهعنوان یکی از ابزارهای سیاسهت پهولی مهورد
توجه بوده است .)Farahani,9117177-77; Sabet,2112.A:911-993

در بانکداری اسالمی نیز استفاده از ابزار تنزیهل ،در جههت تخصهیص منهابع و کسهب درآمهد و
همچنین اجرای سیاستهای پولی دولت مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به اینکه ،بانکداری
اسالمی م تنی بر قاعده «منع ا ذ ربا» میباشهد ،رهروری اسهت تها تنزیهل اسهناد تجهاری بهگونههای
تللیل و بر قراردادهای شرعی منط ق شود ،تا ش ههای در صوص ربهوی بهودن آن وجهود نداشهته
باشد .در این مقاله تالش شده است تا رمن بررسی دیدگاههای مختلهف حقهوقی و فقههی در بها
ماهیت تنزیل اسناد تجهاری ،مقهررا و دسهتورالعملهای بهانکی در زمینهه تنزیهل اسهناد تجهاری و
اعت ارا اسنادی مورد بررسی قرار گیرد تا درنهایت بتهوان در صهوص ایهن مورهوع ،دیهدگاهی
جامع را ارائه نمود .بر همین اسای ،پس از بررسی پیشهینه تلقیهق ،مطالهب ایهن مقالهه در دو بخهش
ساماندهی شده است .در بخش نخسهت« ،ماهیهت حقهوقی تنزیهل اسهناد تجهاری» و در بخهش دوم،
«مقررا بانکی در صوص تنزیل اسناد تجاری» بررسهی شهده و درنهایهت تهالش شهده اسهت ،تها
تللیل جامعی از موروع ارائه گردد.
پیشینه تحقیق

در صوص ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل دین و یا اسناد تجاری ،دیدگاههایی از سهوی فقهها و
حقوقدانان مطرح شده که در بخش نخست این مقاله ،به تفصیل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتهه
اسهههت .بههههطورکلی تنزیهههل اسهههناد تجهههاری در قالهههب عقهههد «بیهههع دیهههن»

& Shahbazinia

 )Ounagh,21931992; Ounagh,2193172-74; Sabet,2112.A:912-917و یهها عقهود جههایگزین
دیگهههری هماننهههد «حوالهههه» « ،)Sha’rani,9117،91279مشهههارکت»  )Mousavian,2119173یههها
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«مضاربه»  )Shpra in Farahani,9117122و یا ترکی ی از چند عقد هماننهد «قهر
« ،)Othmani,21111921قر

و رمان»« ،قر

و وکالت»« ،قر

و حوالهه» Al-

و جعاله و ابراء و اسقاط» Al-

 )e Soleyman,21121322-371تللیهل شهده و بر هی نیهز آن را «عقههدی مسهتقل م تنهی بهر بهههره»
دانستهاند .بدیهی است که با توجه به هر یک از تللیلهای ارائهه شهده از ماهیهت تنزیهل ،احکهام و
شرایط و آثار حاکم بر آن نیز متفاو

واهد بود.

آنچه در تلقیقا ق لی کمتر مورد توجه واقع شده ،ارزیابی و تللیل این نهاد بر اسهای ماهیهت
تجاری اسناد موروع تنزیل و با توجه به مقرراتی است که در زمینه تنزیل اسناد تجهاری در سیسهتم
بانکی پیشبینی شده است .بهویژه اینکه در سال  9311و در قهانون برنامهه پهنا سهاله پهنجم توسهعه،
عقد « رید دین» نیز به عقود قانون عملیا بانکی بدون ربا ارافه شد و آئیننامهها و دسهتورالعمل-
های مربوطه نیز در این صوص به تصویب رسید .ن ود تلقیقا جامع در صهوص ایهن مورهوع
س ب شد ،تا در این مقاله در کنار مطالعه ،جمعبندی و ارزیابی نظریا و تلقیقا گذشته ،ماهیهت
فقهی و حقوقی تنزیل اسناد تجاری با توجه به مقررا بانکی و تجاری مهورد تلقیهق و مداقهه قهرار
گیرد.
-1ماهیت حقوقی تنزیل اسناد تجاری

عمل تنزیل در بانکداری ربوی همان قر

ربوی است؛ با این تفاو که میزان بههره در ابتهدا از

اصل مقدار وام کم میشود؛ بر الف وامهای ربوی متداول ،که میزان بههره در سررسهید آنهها بهه
اصل وام ارافه میشهود  .)Hosseini Al-Haeri,2111،9121-71پهس از اجهرای بانکهداری بهدون
ربا در ایران و بر ی دیگر از کشورهای اسالمی ،یکی از م احه

جهدی و چهالشههای اساسهی در

بین اقتصاددانان مسلمان ،چگونگی استفاده از ابزار تنزیل در نظام بانکداری اسالمی بهوده اسهت .در
صوص این موروع ،بهصور کلی سه دسته نظریه مطرح است 1)Farahani,9117124
الف) بعضی با حالل دانستن بر ی از صور بهره ،استفاده از این ابزارها را به همان شکل متداول
در بانکداری ربوی تجویز نمودهاند.
) عدهای راهحل ود را بر اسای عقد بیع و بهطور اص « رید دین» استوار نمودهاند.
ج) گروه سوم نیز با استفاده از عقود شرعی دیگر ،به معرفی ابزارهای جایگزین پردا تهاند.
از میان دیدگاههای ارائه شده ،دیدگاه نخست با م انی و اصول اولیهه بانکهداری اسهالمی ،یعنهی
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«اصل حرمت ا ذ ربا در جمیع اشکال آن» ،سازگاری ندارد و بهطور کامل مردود است؛ لهیکن دو
دیدگاه دیگر را بایستی مورد ارزیابی قرار داد .بهمنظور بررسی ماهیت حقوقی تنزیل اسناد تجهاری،
در ابتدا بایستی دیدگاههایی که تاکنون در صوص این موروع از سوی حقوقدانان و فقهها مطهرح
شده است ،را تشریح نموده و آنها را به بوته نقد و آزمون سپرد .بدین منظور در ابتدا دیدگاهههایی
که ماهیت تنزیل را در قالب عقهد «بیهع دیهن» و همچنهین سهایر «عقهود شهرعی جهایگزین» ،تللیهل
نمودهاند ،مورد بررسی قرار میگیرد و در اتمه ،پس از ارزیابی نظریا ارائه شده ،سهعی واههد
شد که نتیجهگیری جامعی از این بل  ،ارائه شود.
 -1-1تحلیل تنزیل اسناد تجاری بر اساس «بیع دین»

چنانکه بیان شده است ،اکثر قریب بهاتفاق فقهای امامیه در اقوال ود ،ماهیت تنزیل را بر عقهد
«بیهع» یها بهه ع هار

دقیهقتر «بیهع دیهن» حمهل کردهانهد ;Shahbazinia & Ounagh,21931913

 .)Ounagh,2193127-72بر ی از اقتصاددانان ایرانی نیز استفاده از عقد « رید دین» یا « رید دیهن
مجدد» را برای تللیل ماهیت «تنزیل» و «تنزیل مجدد» پیشنهاد نموده و معتقدند «ازآنجاییکه قریب
بهاتفاق فقها ،تنزیل اسناد تجاری را از نظر فقهی مجاز دانستهاند ،در قانون جدید 9به بانکها ا تیهار
داده شده که تلت شرایط معینی اقدام به رید این اسناد بنماید .به این منظور بانکها میتوانند هر
نوع سند طل ی را که منشأ آن معامال تجاری یا اسناد دین واقعی باشهد ،حهال نمهوده و ریهداری
کنند .این اسناد که توسط بانکها از مشتریان ریداری شده ،قابل ت دیل مجدد بهه دیهن حهال نهزد
بانک مرکزی است»  .)Majedi & Golriz,91131274علیرغم وجود بر ی دیهدگاههای مخهالف،
بیشتر حقوقدانان نیز از همین نظر پیروی نمودهاند .)Shahbazinia & Ounagh,21931993
برای بررسی و تللیل «تنزیل» و انط اق آن با بیع و یا بهصور

اص« ،بیع دین» رروری اسهت

که نظرا فقهای امامیه در صوص مالیت دین و امکان انتقال آن به موجب عقهد بیهع ،و همچنهین
دیدگاههای فقها در صوص بیع دین مورد بررسی قرار گیرد ،تا درنهایت بتهوان در ایهن صهوص
________________________________________________________________
 -9م نای قانونی استناد ایشان بر نگارنده پوشیده است؛ چه اینکه تجویز قانونی بیع دین ،چنانکه در ادامه بیان واهد شد ،در سهال
 9311و در قانون برنامه پنا ساله پنجم توسعه کشور پیش بینی شد و سابقه ق لی آن نیز به سال  9329و تصویب آئهین نامهه موقهت
بانک مرکزی باز میگردد.
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اظهارنظر نمود که آیا میتوان تنزیل اسناد تجاری را بر م نای عقد «بیع دین» تللیل نمود.
-1-1-1مالیت دین از دیدگاه فقهی و حقوقی

از نظر حقوقدانان مال چیزی است که مورد داد و ستد قهرار گیهرد و ارزش م ادلهه داشهته باشهد
 .)Emami, 911419،91بر ی اساتید برای مال دو شرط اساسی را بر شمردهاند 1نخست اینکه مفید
باشد و نیازی مادی یا معنوی را برآورده سازد؛ دوم اینکه قابل ا تصاص یافتن بهه شهخص یها ملهت
معین باشد  .)Katouzian,211211بر ی نیز با تفکیک بین ارزش استعمالی و ارزش م ادلههای ،ههر
چیهزی را کهه دارای ارزش م ادلههای اسهت ،مهال دانسهتهاند The Cooperation Office of the

 .)Howzeh and University,9171112همین معنی در بیان دیگری چنین آمده است 1مهال ع هار
است از چیزی که دارای ارزش م ادالتی باشد  .)Abdollahi,911217بر ی فقها نیز مهال را چنهین
تعریف نمودهاند« 1مال آن چیزی است که مورد رغ ت عقهال باشهد و از سهوی آنهان تقارها گهردد؛
بهنلویکههه حارههر بههه پردا ههت عههو

و قیمتههی در برابههر آن باشههند»

Imam Khomeini,

.)9114،9121
دیههن را نیههز بههه قههر

دارای اجههل و مهلههت معههین ،تعریههف نمودهانههد

;Hamoud,911714

 )Firouzabadi,9119،41321و در اصطالح ،دین هر مالی است که بهه خمهه تعلهق گیهرد و ناشهی از
معاوره یا اتالف یا قر

باشهد  .)Al-e Mahmud,911714در ایهن کهه دیهن یها طلهب نیهز دارای

ارزش مالی و م ادالتی است و مال ملسو میشود ،ن اید تردید نمود .حقوقدانان مهال را مشهمول
عنوان کلی حق نیز میدانند  )Jafari Langroudi,9114123و حق را بهه اعت هار ارزش مهالی بهه دو
قسم تقسیم میکنند 1حق مالی مانند حق مالکیت عینی) نس ت به انه یا حهق طلهب دینهی) و حهق
غیهر مهالی ماننهد حهق بنهو و حهق زوجیهت .)Katouzian,2112199-91; Emami,9112, 4:4-2
ایشان سپس حق مالی و مال را مترادف دانسته و معتقدند «مال همهان حهق مهالی اسهت کهه بهر اشهیا
مترتب میگردد»  .)Al-Sanhouri,9117, 711لذا در نظر بسیاری از حقوقدانان در حقوق کنهونی،
مال مفهومی گستردهتر از گذشته دارد .)Katouzian,9112, 21921
در فقه امامیه ،عمده فقها ،برای اسنادِ طلب مالیت و ارزشی مسهتقل از دیهن مورهوع سهند قائهل
نیستند و ارزش اسناد را تابعی از دین موروع آن میدانند ;Tabataba’ei Yazdi,undated, 2147
Musavi

;Khorasani,21171211

Vahid

;21727

Khomeini,2113,

Imam

 .)Golpaygani,9177, 2131دیدگاه حقوقدانان در این زمینهه متفهاو اسهت؛ دکتهر کاتوزیهان در
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صوص اسناد تجاری تأکید مهینماینهد کهه بها توجهه بهه امکهان نقلوانتقهال ایهن اسهناد حتهی در
صوص اسنادی مثل سفته و برا که سند طلهب و یهک حهق دینهی بهه شهمار مهیرونهد) ،حقهوق
صاح ان اینگونه اسناد با حق مالکیت ش اهت زیادی پیدا کهرده اسهت  .)Katouzian,2112129در
حقوق تجار نیز این دیدگاه مطرح شده است که با توجه به اوصاف اص اسناد تجاری ازجمله
اصل غیرقابل استناد بودن ایرادا و وصف تجریدی بودن این اسناد) ،میتوان این اسهناد را جهدای
از اینکه وسیله اث ا دین ملسو میشوند ،ود بهعنوان یک مال و مستقل از دین و رابطه اصهلی
مورد توجه قرار داد .این دیدگاه بهویژه در صوص اسناد تجاری کهه از سهوی بانهک مهورد تأییهد
قرار گرفته و از پشتوانه پردا ت توسط بانک بر وردار است مانند بهروا تأییهد شهده بهانکی ،یها
اعت ارا اسنادی که سوئیفت ق ولی آنها صادر شده) قوی به نظر میرسد و قابل دفهاع اسهت؛ چهه
اینکه عرف این اسناد را در حکم مال تلقی میکند .در حقیقت همانگونهه کهه بر هی اسهاتید بیهان
داشتهاند  )Haeri Shahbagh,9117, 917; Katouzian,2112191معیار داوری در تشخیص مالیت،
«عرف» است و آنچه که عرف آن را در حکم مقداری پول مهیدانهد ،و حارهر اسهت در برابهر آن
پول پردا ت کند ،بایستی مال تلقی نمود.
بنابر آنچه بیان شد ،چنین به نظر میرسد ،دست کم در صوص اسناد تجاری و در روابهط بهین
تجار ،میتوان برای اسناد ،مالیتی مستقل قائل شد و آن را مستقال موروع عقد بیع قرار داد و تنزیهل
اسناد تجاری را نیز بر این م نا تللیل نمود؛ لیکن با توجه به نظهر مشههور فقهها ،کهه مالیهت مسهتقلی
برای اسناد طلب قائل نمیباشند ،رروری است ،دیدگاهها در صوص بیع دیهن نیهز مهورد بررسهی
قرار گیرد.
 -2-1-1جواز بیع دین در فقه امامیه

در صوص جواز بیع دین در فقه امامیه ،دو سؤال اساسی مطرح است .نخست اینکه آیها دیهون
و بدهیها را نیز میتوان مورد معامله قرار داد؟ دوم اینکه آیها ایهن بهدهیها را میتهوان ق هل از سهر
رسید به م لغ کمتری معامله کرد؟
در کتب فقهی کمتر از بیع دین سخن رفته است ،اما بههرحال اصل موروع مورد تردیهد نیسهت
و علمای امامیه بیع دین را جایز دانستهاند  .)Allama Helli,9112, 21312این دیدگاه مهورد اتفهاق
فقهاست و گفته شده خمه اشخاص نیز دارای واقعیتی اعت اری مانند ارج میباشهد و از همهین روی
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است که معامال کلی در خمهه و معهامال نسهیه بهدون اشهکال میباشهد؛ امها در بله
فرو

دوم ،بهین

مختلف ،بین فقها ا تالف نظر وجود دارد.

 -1-2-1-1بیع دین به خود مدیون

آنچه که فقهای امامیه بر آن اجماع دارند ،این است که معامله دین به م لغ کمتر به ود شخصِ
متعهد اشکال ندارد؛ یعنی طل کار میتواند ق ل از سررسید ،طلب ود را بهه م لهغ کمتهری بهه هود
بدهکار بفروشد و در واقع از بخشی از طلب ود در مقابهل اینکهه آن را زودتهر دریافهت میکنهد،
بگذرد )Ounagh,21931912-917؛ اما چنهین مسهألهای مشهکل تنزیهل را حهل نمیکنهد .آنچهه در
بل

تنزیل مؤثر است ،فروش این بدهیها به شهخص ثاله

اسهت کهه صهلت آن در بهین فقههای

امامیه ،مورد ا تالف است.
 -2-2-1-1بیع دین به غیرمدیون

بیع دین به فردی غیر از بدهکار نیز مورد ق ول اکثر فقهای متقهدم و متهأ ر و معاصهر اسهت کهه
ال ته برای صلت آن شرایطی مطهرح شهده اسهت .نظهرا فقهها در ایهن بها را مهیتهوان در یهک
دستهبندی کلی به شرح خیل مطرح نمود1
دسته نخست از فقها بهطورکلی معتقدند که بیع دین بهه غیرمهدیون جهایز نیسهت .فقههایی چهون
ابنبهههراج ،شههههید اول در دروی و ابهههن ادریهههس را مهههیتهههوان ازجملهههه ایهههن فقهههها دانسهههت
 .)Farahani,9117121شهههید اول در دروی ،اصههل فههروش بههدهی را جههایز ندانسههته

Shahid

 )Avval,9113, 31393و ابن ادریس نیز بهطورکلی بیع دین به غیرمهدیون را جهایز نمیدانهد Ebn

.)Edris Helli,9171, 2137
دسته دوم فقهایی همچون شیخ طوسی هستند که بیهع دیهن بهه غیرمهدیون را بهه قیمتهی کمتهر از
اصل دین جایز میدانند ،لیکن بر م نای بر ی روایا ازجمله روایت ملمهد بهن فضهیل ،9معتقدنهد
________________________________________________________________
 -9بر م نای این روایت ،ملمد فضیل میگوید« 1به امام ررا ع) عر

کردم 1مردی طلب شخصی را ریهداری کهرده و سهپس

نزد بدهکار رفته و از او می واهد که بدهی ود را به او بپردازد .امام در پاسخ میفرمایهد 1همهان قیمتهی را کهه بهه صهاحب دیهن
پردا ته است به او داده میشود)Horr-e Ameli,9112, 97:347 ».
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که در این صور بدهکار الزم نیست ،چیزی بیش از م لغی که ریدار دین پردا ته ،به او بپردازد
 .)Tousi,undated:399شهید اول نیز در لمعه از نظر شیخ طوسهی پیهروی نمهوده اسهت Shahid

 .)Avval,undated:994این نظر شیخ طوسی در اقلیت است و دیدگاه مخالف یعنی دیدگاهی کهه
معتقد است ،ریدار دین میتواند کل م لغ دین را از مدیون دریافت دارد ،مورد ق هول بیشهتر فقهها
قرار گرفته است؛ بهگونهای که بر ی معتقدند این حکم نظر مشهور است و به اکثر فقها نس ت داده
شده است .)Hosseini Al-Ameli,undated, 2129
دسته سوم که اکثریت فقها را نیز تشکیل میدهند ،بیع دین بهه غیرمهدیون را بهه کمتهر از قیمهت

اصل دین جایز میدانند؛ فقههایی نظیهر ملقهق ثهانی  ،)Muhaghegh Sani,9173, 2197-91شههید
ثانی  ،)Shahid sani,9112, 31429صاحب جواهر  )Najafi,9172, 21121بر این عقیدهاند؛ ایشان
روایا مورد استناد شیخ طوسی را رعیف دانسته و به آن عمل نمیکنند .حتی ایهن فقهها ایهن قهول
را ،قول مشهور فقهای امامیه دانسته  )Shahid sani,9173, 4191-23و حتی بر هی از آن ،بههعنوان
«دیدگاه علمای امامیه» یاد کردهاند  .)Allama Helli,9112, 21312بسیاری از فقهای معاصر نیز از
همهین دیهدگاه پیهروی نمهودهانهد ;Tabataba’ei Hakim,9171, 21977; Khoei,9171, 21973

.)Hosseini Sistani,9112, 21393
 -1-1-1شرایط صحت بیع دین

پس از بررسی اصل جواز بیع دین و بررسی دیدگاه فقهای امامیه رروری است ،شرایط صلت
این معامله نیز مورد بررسی قرار گیرد .با تأمهل در نظهرا فقهها ،میتهوان چنهین دریافهت کهه تمهام
شرایط مطرح شده برای صلت بیع دین را میتهوان در ایهن نکتهه الصهه نمهود کهه در بیهع دیهن،
بایستی بهگونهای عمل شود که معامله مستلزم ربا ن اشد .همه کسانیکه ریدوفروش بدهی را جایز
دانستهاند ،این نکته را مورد تأکید قرار دادهاند که صلت معامله دیهن ،منهوط بهه آن اسهت کهه ربها
الزم نیایههد

Tabataba’ei Qomi,9171, 11212-213; Khoei,9171, 21973; Hosseini

 .)Sistani,9112, 21393برای رعایت این موروع در بیع دین ،بایستی شروط زیر رعایت شود.
نخستین شرطی که برای صلت بیع دین باید مورد توجه قرار گیرد ،آن است که اصل بیع پهول،
مشمول حکم ربای معاملی ن اشد .بنا بر دیدگاهی که مالیت اسناد تجاری را به اعت ار پهولی میدانهد
که این اسناد بیانگر آن است ،تنزیل یک سند تجاری ،بهمنزله فروش نقدی پول آینهده بهه کمتهر از
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م لغ اسمی آن است .مشهور فقهای امامیه حرمت ربای معاملی را منلصر در اشیای همجنس مکیهل
و موزون میدانند که در این صور چون پول ،جزء معدودا است ،بیع پول ولو بهه قیمتهی کمتهر
از ارزش اسمی آن جایز است .)Sabet,2112.B:973

بر ی از قدما مانند شیخ مفید  )Mufid,91711212و بعضی از معاصهرین چهون شههید مطههری
 )Motahhari,9172:77-71دامنه ربای معاملی را در صوص سایر کاالهایی که به نلوی قابلیهت
اندازهگیری دارند ،نیز گسترش میدهند و بعضی مانند شههید صهدر ،ربها را در جمیهع اشهیای مثلهی
جاری میدانند  .)Tabataba’ei Hakim,9171, 2179-72،72-72بنابر نظر ایهن بزرگهان ،اسهکنای
هم جزء کاالهای ربوی ملسو شده ،معامله آنها همهراه بها زیهادی دچهار اشهکال میشهود .ولهی
چنانکه بیان شد ،قول مشهور فقهای امامیه این دیدگاه را نمیپذیرد و ایهن نظهر از سهوی بسهیاری از
فقهای معاصر مورد مناقشه واقع شده است .)Khoei,9171, 21492-497
شرط دوم آن است که بیع دین ،باید واقعا بهعنوان «بیع» صور پذیرد ،نه اینکهه حقیقهت عمهل
طرفین «قر » باشد که صور بیع به آن پوشانده شده است .برای تشخیص اینکه قهرارداد منعقهده
بیع بوده یا قر  ،میتوان از دو معیار شخصی و یا نوعی استفاده نمود .در فقهه امامیهه ،بر هی فقهها
برای تشخیص اینکه «بیع دینِ» صور گرفتهه« ،قهر » اسهت یها «بیهع» ،از معیهار شخصهی اسهتفاده
نموده و قصد طرفین را م نا قرار دادهاند و درصورتیکه قصد طرفین در واقع قر

باشد ،آن را ربها

و حهرام دانسههتهاند  .)Imam Khomeini,2114, 41423بر ههی بههر ایههن نظهر ،ایههراد نمودهانههد کههه
نمیتوان گفت با تغییر قصد از بیع به قر
قر

و برعکس ،ماهیت عمل حقوقی انجام شده ،میهان بیهع و

متغیر است )Shahbazinia & Ounagh,21931912؛ ایهن ایهراد وارد بهه نظهر میرسهد؛ چهه

اینکه نمیتوان از یک معامله به اعت ار قصد طرفین ،که آن هم امری درونی است و در عمده مهوارد
بهراحتی قابل اث ا نیست ،تللیلهای متفاوتی ارائه داد و دو قرارداد مشابه را یکی به صهرف قصهد
طرفین ،باطل و دیگری را صلیح دانست .به نظر میرسد ،در ایهن مهوارد بایهد از معیهار نهوعی و یها
همان عرف استفاده نمود .درنتیجه ازآنجاکه عرف امروز بهویژه در سیسهتم بهانکی و در بهین تجهار،
تنزیل اسناد تجاری را واقعا بیع و معاوره تلقی میکند ،بایستی قائل به صلت آن بود.
ال ته این نکته را هم باید افزود که اگر ثابت شد که ههدف اصهلی از بیهع دیهن یها تنزیهل ،همهان
قر

ربوی بوده ،معامله باطل است ،ولی نه به علت قصد طرفین ،بلکهه در اینجها بطهالن معاملهه ،از

حی

لزوم مشروعیت جهت معامله است ،بدین معنی که اگر هدف از تنزیل همان ا ذ ربا در عقهد

119

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری

قههر

اسههت ،تنزیههل بههه علههت نامشههروع بههودن جهههت معاملههه ،باطههل اسههت

& Shahbazinia

.)Ounagh,21931912
سومین شرطی که باید وجود داشته باشد ،آن است که اسناد تجاری که قرار است ،تنزیل شهود،
حههههاکی از وجههههود بههههدهی حقیقههههی باشههههد

;2172-72

Hakim,9171,

Tabataba’ei

)Ounagh,21931929-922؛ یعنی صاحب آن واقعا از شخصهی طلهب داشهته باشهد ،بنهابراین اسهناد
تجاری صوری ،از بل

ارج هستند.

با عنایت به شرایط یاد شده ،در صوص تنزیل اسناد تجاری میتهوان گفهت کهه شهروط اول و
دوم اصوال موجود است؛ یعنی از یک سو ،بنابر نظر مشهور فقهای امامیه ،بیع پول و بهه ت هع آن بیهع
دین و اسناد تجاری ،ولو به قیمت کمتر از قیمت اسمی پول یا دین جایز است و از سوی دیگر عرفا
تنزیل اسناد تجاری در سیستم بانکی برای رید دین و نقد کردن دیون مد دار مورد استفاده قرار
میگیرد ،نه برای قر

گرفتن .لذا آنچه بیشتر جن هه مورهوعی دارد و در صهوص ههر دیهن بایهد

بهدقت مورد بررسی قرار گیرد ،شرط سوم است.
 -2-1تحلیل تنزیل اسناد تجاری بر اساس عقود شرعی جایگزین

بهمنظور ت یین ماهیت حقوق تنزیل اوراق تجاری ،نظریا مختلفهی ارائهه شهده و پیشهنهاد شهده
اسههت کههه تنزیههل در قالههب یههک عقههد بسههیط و یهها ترکی ههی از چنههد عقههد مختلههف ،تللیههل شههود
 .)Shahbazinia & Ounagh,21931912; Ounagh,2193127در میان نظریا مختلف ،مهمترین
دیدگاههایی که ارائه شده است ،را میتوان در قالب نظریا زیر مورد بررسی قرار داد.
 -1-2-1تحلیل بر اساس عقد واحد

بر ی حقوقدانان بهصور رمنی ماهیت تنزیل را عقد قر

دانسته و تنزیهل را بهه وام گهرفتن

تش یه نمودهاند  .)Saghri,2117193-94بر ی حقوقدانان نیز عقیده دارنهد ،بهه للهار شهرعی ههی
توجیهی برای تنزیل ،جز ارزش زمانی پول وجود نهدارد  )Elsan,21921932کهه نتیجهه آن ،م تنهی
بودن تنزیل بر قر

ربوی است .تللیل سنتی تنزیل ،بهویژه در فقه عامه نیز م تنی بهر عقهد «قهر »

است  .)Al-e Soleyman,21121322-324با این توجیه که با تنزیل ،عمال بانهک تنزیهل کننهده بهه
طل کار م لغی را قر

میدهد و در سررسید سند تجاری ،آن را دریافت میدارد .با توجه به اینکهه
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در نظام بانکی امروز ،بانک م لغهی کمتهر از م لهغ اسهمی دیهن را بهه طل کهار پردا هت نمهوده و در
سررسید کل م لغ اسمی دین را دریافت میدارد ،اگر تنزیل را بر اسای عقد قهر

تللیهل نمهاییم،

مشمول حکم ربا واهد بود و به همین س ب فقهای عامه ،حکم به عدم جواز تنزیل دادهاند.
بر ی دیگر از فقها نیز عقود جهایگزین دیگهری هماننهد «حوالهه»  )Sha’rani,9117, 91279را
برای ت یین ماهیت تنزیل پیشنهاد نمودهاند که بر اسهای آن ،طل کهار دارنهده سهند تجهاری) تنزیهل
کننده را به بدهکار ود متعهد سند تجاری) حوالهه میدههد .ایهن نظریهه م لغهی را کهه طل کهار از
تنزیل کننده دریافت میدارد ،نمیتواند توجیه نماید .چه اینکه اگر این م لغ را قر
بر اسای ترکیب عقد قر

بدانیم تللیل

و حواله) به دلیل تفاو نرخ تنزیل ،گرفتار ربا واهیم شد.

در سالهای ا یر نیز با توسعه نظام بانکداری بدون ربا ،اندیشمندان اسالمی برای تجویز «تنزیل»
و بهویژه «تنزیل مجدد» پیشنهادهایی را ارائه نمودهاند که از آن جمله میتوان به «مضاربه» Shapra

 )in Farahani,9117122و «مشارکت»  )Mousavian,2119173اشاره نمود .شاپرا روش مضاربه را
بهعنوان جایگزین تنزیل مجدد معرفی مینماید و معتقد است تسهیالتی که بانک مرکهزی در مقهام
تنزیل مجدد به بانکهای تجاری و مؤسسا مالی میپردازد ،م تنی بر مضاربه است.
موسویان نیز عقیده دارد که هم در رابطه بین مشتریان و بانکهای تجهاری و ههم در رابطهه بهین
بانکهای تجاری و بانک مرکزی میتوان از قالبهایی چون مشارکت حقوقی ،مشارکت مهدنی و
مضاربه اسهتفاده نمهود .تورهیح اینکهه بهر اسهای نظهر ایشهان« ،بانهک بها تهأمین سهرمایه مهورد نیهاز
فروشگاهى از طریق عقد مضاربه یا بها تهأمین بخشهى از سهرمایه مهورد نیهاز آن از طریهق مشهارکت
مدنى ،در فروشگاه مذکور سرمایهگذار کرده ،نقدینگى مورد نیاز آن را تأمین مىکنهد؛ درنتیجهه
آن فروشگاه امکان پیدا مىکند که بر ى از اجنهای هود را بهصهور نسهیه یها نسهیه اقسهاطى بهه
ریداران واگذار کند .در کنار این عملیا سرمایهگذار  ،بانک با گهرفتن اسهناد مهالى ،وثیقهه یها
رههمانت معت ههر از ریههداران ،بههرا آنههها تهها سههقف معینههى گشههایش اعت ههار کههرده و آنههان را ب هه
فروشگاهها طرف قرارداد ود معرفى مىکند تا بهصور نسیه و اقسهاط ریهد کننهد .بها تلقهق
رید ،ریدار به م لغ معامله به فروشگاه مذکور بدهکار مىشود؛ سپس بهانکى کهه بهرا

ریهدار

مذکور گشایش اعت ار کرده در سررسیدها معین اسناد مالى را وصول کرده بهه حسها فروشهگاه
واریز مىکند و در مقابل ایهن کارهها تنظهیم اسهناد ،گشهایش اعت هار ،وصهول اسهناد مهالى و  )...از
فروشگاه کارمزد بانکى مىگیرد .در این روش گرچه بانک درآمد بهعنوان «نهزول» نهدارد ،ولهى
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در عو

سهمى از سود فروش اقساطى و نسیه فروشگاه در قالب عقد مضهاربه و مشهارکت مهدنى،

به بانک منتقل مىشود»  .)Mousavian,2119174در رابطه بانکهای تجاری با بانک مرکهزی نیهز
بانکها تجار مىتوانند خ ایر قانونى و احتیاطى ود را بهعنوان سپرده در قالب عقد مشهارکت
مدنى در بانک مرکهز سهرمایهگهذار کننهد و بانهک مرکهز متناسهب بها عملکهرد اقتصهاد و
درآمد که کسب مىکند به این سپردهها سود بپهردازد کهه ایهن سهودها در حقیقهت هزینهه بانهک
مرکز را تشکیل مىدهد .از سو دیگر ،بانک مرکز منابع حاصل از این خ ایر را در قالب عقد
مشارکت مدنى و مشارکتحقوقى سهام) در ا تیار بانکها تجار

عمومى و تخصصهى) قهرار

داده و در سود آن بانهکهها سههیم مهىشهود ،کهه اصهطالحا بهه ایهن عملیها « ،مشهارکت مجهدد»
مههىگههوییم  .)Mousavian,2119172آنچههه بیههان شههده اسههت ،بهههویژه در رابطههه بههین مشههتریان و
بانکهای تجاری ،ش اهت چندانی به تنزیل اسناد تجاری ندارد و بهه جهای تللیهل ماهیهت حقهوقی
تنزیل ،اساسا مورهوع تنزیهل را از سیسهتم بهانکی حهذف نمهوده اسهت .بهه نظهر میرسهد ،راهکهار
پیشنهادی ،ما را به سمت نهاد حقوقی دیگری رهنمهون میسهازد کهه بهر فهر

ههم کهه در سیسهتم

بههانکی قابههل اعمههال باشههد ،بههههرحال تنزیههل ملسههو نشههده و کههارکرد آن را نههدارد و نمیتوانههد
جایگزین مناس ی برای تنزیل اسناد تجهاری در نظهام بهانکی بهه شهمار آیهد .در صهوص نقهد ایهن
دیدگاه در ادامه نیز سخن واهیم گفت.
 -2-2-1تحلیل بر اساس ترکیب چند عقد

در فقههه امامیههه کمتههر قائههل بههه ماهیههت مرکههب در تنزیههل بودهانههد

& Shahbazinia

 ،)Ounagh,21931999ولی بسیاری از فقهای عامه در تللیل ماهیهت تنزیهل بهه ترکیهب چنهد عقهد
متوسهههل شهههدهاند  .)Ounagh,2193179-72بر هههی تنزیهههل را ترکیهههب «قهههر
« ،)Othmani,21111921قر

و وکالهت»« ،قهر

و رهمان»« ،قهر

و حوالهههه» Al-

و جعالهه و ابهراء و اسهقاط»

دانستهاند  .)Al-e Soleyman,21121322-371ش اهت این نظریا  ،استفاده از عقد قر

در کنهار

عقود دیگری است که حسب دیدگاه مطرح شده ،میتواند ماهیت عملیا تنزیل را به وبی توجیه
نماید .در فقه امامیه نیز بر ی از فقها به ترکیب «قهر

و حوالهه» اشهاره نمهوده و در صهور عهدم

تسههاوی م لههغ دیههن و م لههغ پردا تههی بههه طل کههار ،آن را مشههمول حکههم ربهها دانسههتهاند
.)Khomeini,2114, 41423

Imam
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شهید صدر عملیا نقدکردن اسناد تجاری در بانک را عملیا مرکب از سه قهرارداد قهر

و

حواله و رمانت ،میداند .به اعتقاد ایشان ،زمانی که بانک سند تجاری فردی را تنزیهل میکنهد ،در
واقع به او قر

با بهره میپردازد .دارنده سند تجاری نیز کهه قهر

را از بانهک دریافهت کهرد ،بها

تلویل سند تجاری مد دار به بانک ،در واقع بانک را برای وصول قر

بهه مهدیون هود حوالهه

میدهد .همچنین دارنده سند تجاری پشت سند برای مثال سفته) را امضا میکند و بهه موجهب ایهن
امضاء ،در واقع رمانت مدیون را میکند؛ یعنهی متعههد میشهود ،چنانکهه مهدیون در سررسهید از
پردا ت بدهی امتناع ورزد ،ود او دین را بپردازد .)Sadr,91711922-922
بهطورکلی این نظریا م تنی بر این فر

است که شخص طل کار دارنده سند تجاری) م لغهی

کمتر از م لغ دین اصلی م لغ سند تجهاری) را از تنزیهل کننهده بانهک) قهر

گرفتهه و وی را بهه

بدهکار دین متعهد سند تجاری) «حواله» میدهد و یا بهه وی «وکالهت» میدههد کهه بهرای وصهول
م لغ مزبور به او مراجعه نماید و یا اینکه با عقد «جعاله» و بها تعیهین کهارمزد ،وی را مسهوول وصهول
طلب ود قرار میدهد .با توجه به اینکه در تللیل بر م نای عقود مرکب ،یک سهوی تللیهل ،عقهد
قر

قرار دارد و با توجه به اینکه به هنگام تنزیل دین و اسناد تجهاری بهه شهیوه مرسهوم ،م لغهی از

دین کسر میگردد ،لذا این تللیلها س ب ربوی شهدن تنزیهل میگهردد

;Mousavian,2119171

 )Sadr,91711927و به همین س ب در فقه امامیه نیز مورد پذیرش قرار نگرفته است .ال تهه در بر هی
از این عقود میتوان برای وکالت و یا جعاله کارمزدی قرار داد که ال ته تعیین این کارمزد ،بها آنچهه
که بهعنوان نرخ تنزیل از م لغ دین کسر میگردد ،کامال متفاو است.
 -1-1ارزیابی دیدگاههای ارائه شده

یکی از مهمترین معیارهایی که در تللیل ماهیت ههر قهرارداد یها عمهل حقهوقی و تط یهق آن بها
قالبهای قانونی و شرعی باید مورد توجه قرار گیرد ،قصد واقعی طرفین برای انجام معامله و آثار و
اهدافی است که ود ایشان ،از انعقاد قرارداد دن ال مینمایند؛ به ع ار دیگر ،هی گاه ن ایستی در
تللیل ماهیت قرارداد از عنصر سازنده عقد ،یعنی قصد و اراده طرفین غفلت نمود و طرفین قهرارداد
را به سمت آثار و احکامی سوق داد که هی گاه مد نظر ایشان ن وده و حتی در عهالم یهال نیهز بهه
آن توجه نداشتهاند .چنانکه پیشتر هم بیان شد ،برای تعیین ماهیت حقوقی یهک قهرارداد بهر م نهای
تللیل قصد طرفین ،به جای اینکهدر صوص هر مورد از قرارداد« ،تللیلی شخصی» از قصد ارائهه
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شود ،بایستی به قصد و هدفی که نوعا مد نظر طرفین قرارداد اسهت ،توجهه نمهود و از معیهار «قصهد
نوعی» بهره جست؛ از این رو در تللیل ماهیت تنزیل نیز بایستی همین شیوه را در پیش گرفهت و از
تلمیل قالبهای غیرواقعی بر اعمال حقوقی اشخاص که هی گونه مطابقتی با قصهد ایشهان نهدارد،
پرهیز نمود.
اولین ایهرادی کهه بهر طهرح نظریهاتی کهه ماهیهت تنزیهل را در قالهب عقهودی چهون مضهاربه و
مشارکت و حتی قر

تللیل مینمایند ،وارد میشود ،دور شدن از قصد و اراده طهرفین اسهت .در

حقیقت ،زمانی که شخصی یک سند تجاری را برای تنزیل به بانهک ارائهه مینمایهد ،نهه هود ایهن
شخص و نه بانک ،هی یک به دن ال مشارکت با یکدیگر نمیباشند .شخص دارنده سند نیهز قصهد
قر

گرفتن از بانهک را نهدارد؛ بلکهه صهرفا قصهد دارد ،در یهک م ادلهه ،در مقابهل سهند تجهاری

مد دار ود ،م لغی وجه نقد به دست آورد .لذا تللیل ماهیت تنزیل بر م نای عقود مشهارکتی ،بها
ماهیت این عمل حقوقی سازگار به نظر نمیرسد .مضهافا اینکهه نلهوه انعقهاد و مقهررا حهاکم بهر
عقود مشارکتی نیز با تنزیل اسناد تجاری متفاو است؛ از یهک سهو ،عقهود مشهارکتی جهزء عقهود
مستمر هستندو طرفین این قراردادها برای یهک دوره معهین ،در صهوص مورهوع قهرارداد بها ههم
فعالیت نموده و از سود حاصل بهرهمند میشوند؛ در حالیکه رابطه طرفین در تنزیل ،در یهک دوره
زمانی شکل نمیگیرد ،بلکه قرارداد بهصور آنی و فوری منعقد میگردد .از سهوی دیگهر ،عقهود
مشارکتی چنان که از نام آن نیز پیداست ،م تنی بر مشارکت در سود حاصله هسهتند .حهال آنکهه در
بل

تنزیل ،صرفا یکی از طرفین ،یعنی بانک تنزیل کننده ،درنتیجه عقد و از ملل مها بهه التفهاو

م لغ اسمی اوراق بدهی و م لغی که درنتیجه تنزیل میپردازد ،سود میبرد و طهرف دیگهر درنتیجهه
تنزیل ،نقدینگی مورد نیاز ود را تأمین میکند و بهصهور مسهتقیم ،سهودی از قهرارداد عائهد وی
نمیشود که بتوان عمل صور گرفته را در قالب مشارکت تللیل نمود.
دالیل فوق ما را بدین سو رهنمون میسازد که ماهیت حقوقی تنزیل را چنان که گفتهاند ،نمی-
توان در قالب عقود مشارکتی تللیل نمود و بایستی از عقود م ادلهای برای تللیل این عقهد اسهتفاده
نمود .در میان عقود م ادلهای نیز عقودی چون بیع ،بیع دین و حتی صلح ،به وبی میتواننهد ماهیهت
تنزیل را آن گونه که مورد توافق و قصد طرفین قرار گرفته ،تللیل و توجیه نمایند.
بر ی اساتید ،مشابه همین ایهراد را بهر نظریهه ریهد دیهن نیهز وارد نمهوده و در جههت عکهس،
استدالل نموده اند .ایشان رمن بیان دو نظریه برای تللیل ماهیت تنزیل قر

ربوی و فروش دین)
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معتقدند با توجه به این که بانک در زمان تنزیل ،اسناد تجاری را بر اسهای اعت هار مشهتری و سهقف
اعت اری وی ،نه اعت ار متعهد سند تجاری ،تنزیل میکند و این که معموال بانکها اسناد تنزیل شهده
را مجددا نزد بانک مرکزی تنزیل مینمایند ،لذا میتوان چنین استن اط نمود کهه در حقیقهت بانهک
به مشتریان ود قر

ربوی میدهد که از نظر فقهی حهرام اسهت؛ کهه ال تهه ایشهان قالهب حقهوقی

مشارکت را برای تللیل ماهیت تنزیل پیشنهاد مینمایند  .)Mousavian,2119:79-72در پاسخ بهه
این ایراد ،میتوان چنین گفت که تنزیل اسناد تجاری عمدتا در «امور تجارتی» ،صور مهیپهذیرد
و بانکها نیز اصوال «اسناد تجاری» متعلق به «تجار» را ریداری و تنزیل مینماینهد؛ بنهابراین تعیهین
ماهیت تنزیل ،بدون توجه به مقتضیا

اص حقوق تجار و اسناد تجاری ،غیرممکن و نادرسهت

است .در این صوص توجه به نکا خیل میتواند در تللیل موروع ،راهگشا باشد.
نخست اینکه اسناد تجاری ویژگیهای اصی دارند که گاه به اتکاء همین ویژگیهها ،اعت هار و
ارزش مستقلی مییابند و میتوانند موروع معامالتی چون بیع قرار گیرند .وقتهی دارنهده یهک سهند
تجاری طل کار) میتواند با استفاده از مکانیسم ظهرنویسی ،از این سند تجهاری در معهامال

هود

استفاده نموده و همین سند را بهعنوان ثمن کاال به دیگری واگهذار نمایهد ،چگونهه نمهیتوانهد سهند
مزبور را بهعنوان م یع نیز مورد معامله قرار دهد؛ جز آنکه ممکهن اسهت در لهزوم عهین بهودن م یهع،
ش هه ایجاد شود که در مقام رفع مشکل ،عقد صلح یا عقود نامعین مشمول ماده  )91قهانون مهدنی،
میتواند کارگشا باشد .ال ته با توجه به مس وق به سابقه بودن بیع دین در فقه امامیه ،نیازی به اسهتفاده
از عقد صلح هم نیست؛ هر چند که اگر قال ی همچون بیع دیهن در فقهه امامیهه پذیرفتهه نشهده بهود،
ترجیح بر آن بود که از قالب صلح برای تنزیل اورق بدهی و اسناد تجاری اسهتفاده شهود ،لهیکن بها
پذیرش بیع دین ،بسیاری از فقها و حقوقدانان ،ایهن قالهب را بهرای توجیهه ماهیهت حقهوقی و فقههی
تنزیل برگزیدهاند .)Shahbazinia & Ounagh,21931913،994
دوم اینکه بر الف آنچه بیان شده ،در مقررا مربوط به رید دین در سیستم بانکی ،همهواره
بر این نکته تأکید شده است که بانک تنزیل کننده مکلف است ،از معت ر بودن متعهد دین اطمینهان
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حاصل کند ،9لذا این ادعا که بانک صرفا بر م نای اعت هار طل کهار متقارهی تنزیهل) سهند را تنزیهل
مینماید ،صلیح به نظر نمیرسد .عالوه بر این در بسیاری موارد همانند تنزیل اعت هارا اسهنادی و
یا بروا تأیید شده توسط بانکها که اتفاقا عمده موارد تنزیل نیز جزء همهین مهوارد اسهت ،بانهک
تنزیل کننده نه به اعت ار شخص طل کار متقاری تنزیل) ،بلکه به اعت ار بانکی کهه اعت هار اسهنادی را
گشایش و یا برا مزبور را تأیید نموده و متعهد پردا ت آن شده است ،م ادر به تنزیل مینماید
و آنچه رخ میدهد ،دقیقا رید دین توسط بانک تنزیل کننده است .ال ته بانکها حق رجوع هود
را به خینفع اسناد ،یعنی شخص طل کاری که اسناد را نزد بانک تنزیهل نمهوده ،بهرای هود ملفهور
میدارند 2تا با رید دین ،تضمین بیشتری نس ت به دین اصلی به دست آورند .امری که در فرآینهد
ظهرنویسی اسناد تجاری کامال مرسوم است و ظهرنویس نیز در کنار مسوولین سند تجاری ،متضهامنا
مسوول شنا ته میشود.
سوم اینکه در تنزیل مجدد نیز میتوان بر این باور بود که بانک مرکزی دیهون و اسهناد تجهاری
تنزیل شده را از بانکها ریداری مینمایهد بیهع دیهن) ،لهیکن اصهوال بانکههای تجهاری ق هل از
سررسید ،مجددا این دیون را از بانک مرکزی باز رید مینمایند ،تا هود مسهوولیت وصهول آن را
بر عهده داشته باشند .لیکن در فاصله تنزیهل مجهدد تها سررسهید دیهن ،از ایهن اسهناد کسهب اعت هار
مینمایند .درمجموع ایرادا منتقدان ،قانع کننده به نظهر نمیرسهد و از نظهر حقهوقی و فقههی و بها
توجه به ماهیت واقعی تنزیل ،اولی آن است که تنزیهل اسهناد تجهاری را در قالهب بیهع دیهن تللیهل
نمود.
 -2مقررات بانکی در خصوص تنزیل اسناد تجاری

چنانکه در بخش نخست این مقاله به تفصیل بیان شهد ،از بررسهی احکهام فقههی م تنهی بهر قهول
________________________________________________________________
 -9مههاده  ) 4آئههین نامههه موقههت تنزیههل اسههناد و اوراق تجههاری

ریههد دیههن) و مقههررا اجرایههی آن مصههو  9329و مههاده )2

دستورالعمل اجرایی رید دین مصو .9311
 -2به موجب ماده  )7دستورالعمل اجرایی عقد رید دین« 1بانکها میتوانند رمن تنظیم قرارداد رید دین ،فروشهنده دیهن را
متعهد کنند که هرگاه مدیون درسررسید نس ت به پردا ت دین اقدام ننماید ،وی متعهد به پردا ت آن باشد».
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مشهور فقهای امامیه در صوص بیع دین و همچنین توجهه بهه ماهیهت اسهناد تجهاری کهه مورهوع
تنزیل قرار میگیرند ،چنین استن اط میشود که تنزیل اسناد تجاری را میتوان در قالهب «بیهع دیهن»
تللیل نمود که با این تللیل ،عملیا تنزیل منط ق با موازین فقهی بوده و ش هه ربها نیهز بهه آن وارد
نمیباشد؛ اما رلع سوم بل

ما در صوص تنزیل ،مقررا بانکی اسهت کهه بایسهتی مهورد توجهه

قرار گیرد .تنزیل اسناد تجاری ،امروزه بهعنوان یکی از اقسام «عملیها بهانکی» در نظهام بانکهداری
دنیا مورد توجه قرار میگیرد که در بانکداری اسالمی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
بهمنظور بررسی و تللیل مقررا بانکی حاکم بر تنزیل اسناد تجاری ،رروری اسهت ،در ابتهدا
سابقه تقنینی استفاده از عقد رید دین در مقهررا بهانکی کشهور مهورد بررسهی قهرار گرفتهه و در
ادامه شرایط قانونی تنزیل اسناد تجاری و درنهایت مقررا حاکم بر شیوههای هاص تنزیهل اسهناد
تجاری در نظام بانکی ،مورد مطالعه قرار گیرد.
 -1-2سابقه استفاده از عقد خرید دین در بانکداری اسالمی

ق ل از تصویب قانون عملیا بانکی بدون ربا مصو  ،9322آئهین نامههای تلهت عنهوان آئهین
نامههه موقههت «تنزیههل اسههناد و اوراق تجههاری ریههد دیههن) و مقههررا اجرائههی آن» در تههاریخ
 9329/17/22به تصویب شورای پهول و اعت هار رسهید؛ در تهاریخ  9322/11/24در ایهن آئهین نامهه
اصالحاتی صور پذیرفت .به موجب این آئین نامه که عدم مغایر آن با موازین شرعی بهه تأییهد
شورای نگه ان نیز رسید ،9اجازه تنزیل اسناد تجاری به بانکها اعطاء وتنزیل اسناد تجاری بر م نهای
عقد رید دین ،تعریف شد .این آئین نامه بدون اینکه عقد « رید دین» را تعریف نماید ،صهرفا بهه
بانکها اجازه داد که با رعایت شرایطی ،اوراق و اسهناد تجهار را بهه قیمتهى کمتهر از م لهغ اسهمى
آنها تنزیل نمایند؛ الزم به خکر است که حداکثر نرخ تنزیهل تفهاو قیمهت ریهد و م لهغ اسهمی
اسناد تجاری) در این آئین نامه ،به میزان دوازده درصد تعیین شد .در قانون عملیا بانکی بدون ربا
مصو  ،9322عقد رید دین بهعنوان یکی از عقود مورد استفاده در بانکداری اسهالمی ،از سهوی
________________________________________________________________
 -9در پی استعالم رئیس کل وقت بانک مرکزی ،دبیر ملترم شورای نگه ان بهه موجهب نامهه شهماره  2113مهورخ 9329/91/12
اعالم داشت که آئین نامه مزبور با اکثریت آراء ،مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شنا ته نشد.
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قانونگذار تجویز نشد و درنتیجه بانکها از آئین نامه فوق برای تنزیهل اسهناد تجهاری اسهتفاده مهی-
نمودند .ال ته به دلیل وجود بر ی ش ها شرعی ،استفاده از این قالب ،توسهط بسهیاری از بانهکهها
ملدود شد .)Elsan,21921932
در سالهای بعد نیز ،در بر ی دیگر از مقررا بانکی بر استفاده از عقد رید دین تأکیهد شهده
است؛ بهعنوان نمونه «آئهین نامهه اجرایهی گشهایش اعت هارا اسهنادی اتکهایی  )Back to Backو
تنزیل اسناد اعت ارا اسنادی صادراتی» مصهو  9372و «دسهتورالعمل اجرایهی اعت هار در حسها
جاری در قالب رید دین» مصو  ،9372ازجمله مقرراتی است که در آنهها ،بانهک مرکهزی بهه
بانکها اجازه داده است که از عقد رید دین ،جهت تنزیل اعت ارا اسنادی صادراتی و یا اعطای
اعت ار در حسا جاری مشتریان ،استفاده نمایند.
در سال  9311با تصویب قانون برنامه پنا ساله پنجم توسهعه جمههوری اسهالمی ایهران -9314
 ،)9311قانونگذار در ماده  17این قانون ،با اصالح قانون عملیا بانکی بهدون ربها مقهرر نمهود «بهه
عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیا بهانکی بهدون ربها ،عقوداسهالمی «استصهناع»« ،مرابلهه» و
« رید دین» ارافه میشود .آئیننامه اجرائی این مهاده بهه تصهویب هیهأ وزیران میرسهد ».لهذا بها
تصویب این قانون ،استفاده از عقد رید دین جن ه قانونی به ود گرفهت .آئهین نامهه اجرایهی ایهن
ماده نیز در مد کوتاهی تهدوین و بهه تصهویب هیوهت وزیهران رسهید .بهه موجهب مصهوبه شهماره
 /42737 /17217هه مورخ  9311/12/92هیوت وزیران ،بخشههای  )94و  )92و  )92بهه آئهین
نامه فصل سوم قانون عملیا بانکی بدون ربا ،اللاق گردید که بخش  )92این آئین نامهه بهه عقهد
« رید دین» ا تصاص یافته است .در ماده  )72اللاقی به این آئهین نامهه ،عقهد ریهد دیهن چنهین
تعریف شده است « .رید دین قراردادی اسهت کهه بهه موجهب آن ،شهخص ثهالثی ،دیهن مهد دار
بدهکار را به کمتر از م لغ اسمی آن بهصور نقدی از دائن ریداری میکند ».همهین تعریهف در
ماده  )9دستورالعمل اجرایی آن نیز عینا تکهرار شهده اسهت .در مهاده  )77آئهین نامهه مهذکور نیهز
پیشبینی شد که بانکها در تمامی بخشهای اقتصادی مهیتواننهد در چهارچو ایهن عقهد ،دیهون
موروع اسناد و اوراق تجاری مد دار متقاریان را ریداری نمایند.
متعاقب تصویب این آئین نامه ،دستورالعمل اجرایی عقود سهه گانهه استصهناع ،مرابلهه و ریهد
دین ،در تهاریخ  9311/12/22بهه تصهویب شهورای پهول و اعت هار رسهید و بهه موجهب نامهه شهماره
 11/949212مورخ  9311/12/21جهت اجهرا از سهوی بانهک مرکهزی ابهالی گردیهد کهه در حهال
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حارر م نای اصلی قانونی ،تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی به شمار مهیرود .الزم بهه خکهر اسهت
که تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی نیز در این آئین نامه مورد تأکید قرار گرفته و بانک مرکهزی،
اجازه یافته است که اسناد تجاری ریداری شده توسط بانکها را از ایشان ریداری نماید.
 -2-2شرایط قانونی تنزیل اسناد تجاری

شرایط قانونی برای انجام تنزیل و یا به ع ار دیگر ریهد دیهن ،در آئهین نامهه مصهو هیوهت
وزیران و دستورالعمل مصو شورای پول و اعت ار مشخص شده اسهت .درمجمهوع ،در ایهن آئهین
نامه و دستورالعمل ،شرایطی برای تنزیل اسناد تجاری پیشبینی شدهکه شامل موارد زیر میباشد.
 -1-2-2نقدی بودن خرید دین

نخستین شرط پیشبینی شده در آئیننامه مصو هیوت وزیهران و همچنهین دسهتورالعمل ریهد
دین ،که در تعریف عقد رید دین نیز منعکس شده ،نقدی بودن رید دین است .به نظر میرسهد،
پیشبینی این شرط در دستورالعمل مزبور به دلیل ش هاتی باشد که در صوص بیع دیهن بهصهور
غیر نقد وجود دارد .بر ی فقها با تکیه بر روایاتی که بیهع دیهن بهه دیهن را نههی مهینمایهد ،بهر ایهن
عقیدهاند که بیع دین در صورتی جایز است که بهصهور نقهدی باشهد ،و اال اگهر ثمهن بهصهور
مد دار پردا ت شود ،معامله مشهمول بیهع دیهن بهه دیهن و باطهل واههد بهود

Bahrani,9172,

;211219; Allama Helli,9112, 21377-371; Muhaghegh Sani,9173, 2197-91
 .)Ounagh,21931922م نای این حکم نیز روایت مشهوری از پیهام ر ص) اسهت کهه مهیفرماینهد1
«الی اع الدین بالدین» .ال ته بر ی فقها نیز با این تللیل که «بهاء» در مهتن روایهت ،بهاء تقابهل اسهت،
حرمت بیع دین به دین را ناظر به موردی دانستهاند که دو دین ق ل از معامله موجود باشد ،و اال اگهر
دینی بهصور مؤجل فرو ته شود ،ق ل از معامله فقط یک دین موجود است و دیهن دوم درنتیجهه
عقد ایجاد میگردد ،لذا مشمول نهی روایت مزبور نخواهد بود  .)Shahid sani,9173, 4191-23با
عنایت به نکته مطرح شده از سوی شهید ثانی حتی میتوان بیع دین بهصور غیر نقهد را نیهز مجهاز
دانست؛ لیکن این نکته را ن اید از نظر دور داشت که اساسا فلسفه تنزیل اسناد تجهاری ،دسهتیابی بهه
وجه نقد در ق ال اسهناد تجهاری مهد دار اسهت و ایهن مههم حاصهل نمهیشهود ،جهز اینکهه تنزیهل
بهصور

نقدی صور پذیرد .لذا صرفنظر از ش ها فقههی کهه ممکهن اسهت ،در ایهن صهوص

وجود داشته باشد ،تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ،همواره بهصور نقد صور مهیپهذیرد .در
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ماده  )1این دستورالعمل نیز که ناظر به مورهوع تنزیهل مجهدد میباشهد ،تصهریح شهده اسهت کهه
«بانک مرکهزی مهیتوانهد عنهداللزوم ،اسهناد و اوراق تجهاری ریهداری شهده توسهط بانهکهها را
بهصور نقدی ریداری نماید ».درنتیجه تنزیل مجدد توسط بانک مرکهزی نیهز بهصهور نقهدی
صور میپذیرد.
 -2-2-2قلمروی دیون قابل تنزیل

دومین نکتهای که در تنزیل اسناد تجاری بایستی مورد توجه قرار گیرد ،آن است که چهه اسهناد
و اوراق تجاری میتوانند موروع تنزیل قرار گیرند؟ پاسخ به این سؤال از آن جههت حهائز اهمیهت
است که در ماده  )9آئین نامهه موقهت تنزیهل اسهناد تجهاری ،تنزیهل صهرفا مخهتص اسهناد و اوراق
تجاری بود که مفاد آن ،حاکی از «بدهی ناشی از معامال تجاری» باشد؛ بهه ع هار دیگهر مطهابق
این آئین نامه ،صرفا بدهیههایی کهه دارای منشهأ تجهاری بودنهد ،قابلیهت تنزیهل در نظهام بهانکی را
داشتند .در ماده  )77اللاقی به آئین نامه فصهل سهوم قهانون عملیها بهانکی بهدون ربها و مهاده )2
دستورالعمل رید دین ،این ملدودیت ملغی و به بانکها ،این ا تیار داده شد کهه بههمنظور ایجهاد
تسهیال الزم جهت «تمامی بخشهای اقتصادی» ،دیون مورهوع اسهناد و اوراق تجهاری مهد دار
متقاریان را ریداری نمایند .در این مقررا  ،در تعریف اسناد و اوراق تجاری قابل تنزیهل ،صهرفا
به حقیقی بودنِ دین موروع سند تصریح شده که در بند بعد ،به آن واهیم پردا ت .بدیهی اسهت
که تعمیم قلمروی اسناد قابل تنزیل به تمام بخشهای اقتصهادی ،بخهشههای اقتصهادی غیرتجهاری
همانند کشاورزی ،دامپروری و  ...را نیز در بر میگیرد؛ هرچنهد کهه هنهوز ههم عمهده اسهنادی کهه
توسط بانکها تنزیل میشود ،ناشی از معامال تجاری است.
 -1-2-2حقیقی بودن دین موضوع اسناد تجاری

یکی دیگر از شروطی که در دستورالعمل اجرایی عقد رید دین مورد تأکید قهرار گرفتهه ،آن
است که اسناد و اوراق موروع تنزیل ،بایستی حکایت از یک طلب واقعهی داشهته باشهد .ال تهه ایهن
شرط ،همهواره در نظهام بهانکی مهورد تأکیهد بهوده و در زمهان مقهررا پیشهین نیهز بهه آن تصهریح
 )Majedi & Golriz,91131274و در ماده  )3آئین نامه تنزیل موقت نیز همین موروع پیشبینهی
شده بود .عالوه بر این ،فقهایی هم که بر جواز بیع دین نظر داشتهاند ،باالتفاق تصریح نمودهاند کهه
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اسناد تجاری که قرار است تنزیل شود ،بایستی حاکی از وجود بدهی حقیقی باشهد Tabataba’ei

.)Hakim,9171, 2172-72; Ounagh,21931922-923
بر همین اسای ،در مواد  )77و  )71اللاقی به آئین نامه فصل سوم قانون عملیا بانکی بهدون
ربا و مواد  )3و  )4دستورالعمل اجرایی عقد رید دین پیشبینی شهده اسهت کهه «اسهناد و اوراق

تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطالق مهیگهردد کهه مفهاد آن حهاکی از طلهب حقیقهی
متقاری باشد ».همچنین مقرر شده است «بانکهها موظفانهد ق هل از ریهد دیهن مورهوع اسهناد و
اوراق تجاری ،از حقیقی بودن دین و نقد شهوندگی آن در سررسهید ،اطمینهان حاصهل نماینهد ».در
حقیقت بانک مرکزی با ورع این مقررا  ،مهمترین شرط تلقق تنزیل اسناد تجاری در قالهب بیهع
دین را «حقیقی بودن دین» قرار داده اسهت .تأکیهد بهر ایهن شهرط کهه همهواره مهورد تأکیهد بانهک
مرکزی بوده است ،از دو جن ه حائز اهمیت است؛ از یک سو این شرط ،ش هه ربوی بودن بیهع دیهن
صوی را حل مینماید؛ شرطی که همواره مورد تأکید فقها نیهز بهوده اسهت .از سهوی دیگهر تنزیهل
اسناد تجاری که دیون موروع آن صوری باشد ،بانک را در معر

ریسکهها و مخهاطرا مهالی

جدی قرار میدهد و بازگشت سرمایه بانک را با تردید مواجه میسازد .در صوص دیون صوری،
بانک همواره با این تردیهد رو بهه رو واههد بهود کهه آیها مهیتوانهد مطال ها مورهوع دیهن را در
سررسید وصول نماید؟ چه اینکه متعهد دین صوری یا شخصیتی است موهوم و یا اینکهه تهوان و یها
اراده ای برای پردا ت دین ندارد که در هردو صور  ،وصهول مطال ها بانهک بها مشهکل مواجهه
واهد شد و این امر میتواند زیان اقتصهادی جهدی را بهه بانهک وارد آورد کهه حتهی در صهور
وصول م لغ دین ،الزم باشد که بانک هزینه و فرصت قابل توجهی را صرف وصول مطال ها

هود

نماید.
 -1-2-2احراز نقدشوندگی دین و معتبر بودن متعهد آن

ماده  )2دستورالعمل اجرای عقد رید دین مقرر میدارد «بانهکهها مکلفانهد ،ق هل از تنزیهل
اسناد و اوراق تجار  ،از معت ر بودن متعهد دین اطمینان حاصل کننهد ».همهین شهرط در آئهین نامهه
تنزیل موقت نیز پیشبینی شده بود .وجود این شرط بهعنوان یکی از شرایط تنزیل اسناد تجهاری ،از
آن جهت است که اگر بانک بدون توجه به متعهد اصلی اسناد تجاری و به صهرف تکیهه بهر اعت هار
متقاری تنزیل ،سندی را تنزیل نماید ،این ش هه ایجاد میشود کهه ماهیهت واقعهی عملکهرد بانهک،
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آن شدهاند .)Mousavian,2119179-72

ولی با وجود این شرط ،چنین به نظر میرسد که آنچه در نظام بانکی رخ مهیدههد ،بهه واقهع ریهد
دین و رید یک سند تجاری است .در حقیقت وجود این شرط در نظام بانکی ،بسیاری از شه ها
و تردیدها در صوص واقعی بودن بیع دین را از میان بر مهیدارد .ایهن شهرط ثابهت مهینمایهد کهه
بانک واقعاسند تجاری را ریهداری نمهوده و ههی گونهه قصهد و ههدفی بهرای قهر  ،مشهارکت،
مضاربه ،حواله و  ...در میان ن وده است؛ قاعدتا اعت ار هر سند تجهاری بهه متعههد آن اسهت و زمهانی
که بانک با توجه به اعت ار متعهد ،دینی را ریداری مینماید ،بدین معنی اسهت کهه «دیهن بمها ههو
دین» ریداری شده است ،نه اینکه رید دین ،بهعنوان پوششی برای سایر معامال مهورد اسهتفاده
قرار گرفته باشد؛ به همین س ب ،بانک مرکزی ،بانکها را مکلف نموده که پهس از بررسهی اعت هار
متعهد دین ،سندی را تنزیل نمایند .با انجام عملیا تنزیل ،بانک قائم مقام طل کار متقاری تنزیهل)
میشود و حق دارد ،در سررسید به متعهد سند تجاری تنزیل شده ،مراجعه نماید؛ لهذا ط یعهی اسهت
که این متعهد باید معت ر باشد و توانایی پردا ت دین را داشته باشد ،و اال نه تنهها بانهک از عملیها
تنزیل سودی نمیبرد ،بلکه متضرر هم میشود .حق مراجعه بانهک بهه متقارهی تنزیهل نیهز بههعنوان
یک تضمین ارافی برای بانک مطرح میشود و نافی این نکته نیست کهه مهدیون اصهلی بهه بانهک،
همان متعهد سند تجاری است.
 -9-2-2کمتر بودن سررسید دین از یک سال

برای درک علت پیشبینی این شرط که در دستورالعمل اجرایی رید دیهن مقهرر شهده اسهت،
رروری است که به تمایز مفهوم انواع بازارهای مالی از یکدیگر توجه شهود .بههطورکلی سهه نهوع
بازار ،در نظامهای اقتصادی کنهونی قابهل تصهور اسهت؛ بهازار کهاال و هدما  ،بهازار پهول و بهازار
سرمایه .از میان این بازارها ،بهازار «پهول» و «سهرمایه» کهه در آنهها داراییههای مهالی ،نهه کاالهها و
دما  ،مورد معامله قرار میگیرد ،را «بازارههای مهالی» مینامنهد .ویژگهی مشهترک بهازار پهول و
سرمایه ،در آن است که این بازارها به معامله اوراق بهادار ا تصاص دارد .در بازار پول معامله اسناد
و اوراق بهادار با سررسید کمتر از یک سال و در بازار سرمایه ،معامله سههام و داراییههای مهالی بها
سررسید بیش از یک سال ،صور میپهذیرد )Anonymous,9117172؛ بهه ع هار دیگهر ،بهازار
پول ،بازاری برای داد و ستد پول و دیگر داراییهای مالی جانشین نزدیک پول است کهه سررسهید
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کمتر از یک سال دارند .همچنین میتوان از بازار پول بهعنوان بازار ابزارههای مهالی کوتاهمهد بها
ویژگی اندک بودن ریسک عدم پردا هت ،نقهد شهوندگی و ارزش اسهمی زیهاد نهام بهرد .تمرکهز
فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است کهه بهه اشهخاص و بنگاهههای تجهاری ایهن امکهان را
میدهند که به سرعت نقدینگی ود را به میهزان مطلهو درآورنهد  .)Jafari,2191124اصهوال بهر
اسای قوانین پولی در کشورهای مختلف ،کنترل بازار پول بر عهده بانک مرکزی است .بانکهها و
مؤسسا مالی و اعت اری از مهمترین نمادهای بازار پول در ههر کشهور میباشهند .در مقابهل ،بهازار
سرمایه ع ار از بازارهای گوناگونی است که در بنگاههای تجاری بهعنوان واسطه در مورهوعا
مخصوص ،تخصیص یافتهاند و بدین منظور سرمایه دراز مد

مورد نیهاز مهیباشهد & Jackman

 .)Tolkan,9172192به همین س ب گفته میشود که بازار سهرمایه بهازار داد و سهتد ابزارههای مهالی
اوراق بهادار) با سررسید بیش از یک سال مانند اوراق مشارکت و داراییهای بدون سررسید مانند
سهام ،میباشد.
با عنایت به تورلیا فوق مشخص میشود که چهرا قانونگهذار ایهن شهرط بهرای تنزیهل اسهناد
تجاری در نظر گرفته است؛ از آنجا که تنزیل اسناد و اوراق تجاری ا تصاص به «بهازار پهول» دارد،
لذا در ماده  )2دستورالعمل رید دین مقرر شهده اسهت کهه سررسهید اسهناد و اوراق تجهاری کهه
موروع تنزیل قرار میگیرد ،ن ایستی از یک سال تجاوز نماید .ال ته در ت صره همین مهاده پیشبینهی
شده است که بانکها در موارد اص و با موافقت هیوت مدیره ود ،مجاز به رید دیهن مورهوع
اسناد و اوراق تجاری با سررسید حداکثر تا دو سال میباشند.
 -1-2مقررات حاکم بر شیوههای خاص تنزیل اسناد تجاری

با بررسی مقررا بانکی در زمینه تنزیل اسناد تجاری ،میتوان دریافت کهه عهالوه بهر مقهررا
عمومی که در قالب دستورالعمل رید دین ،ورع شده و پیش از این مورد بررسی قرار گرفت ،در
بر ی موارد نیز شیوه اصی برای رید دین و یها مقهررا

اصهی جههت تنزیهل بر هی از انهواع

اص اسناد تجاری تعیین شده است که از آن جمله میتوان به «اعطای اعت ار در حسها جهاری» و
«تنزیل اعت ارا اسنادی» اشاره نمود که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-1-2اعطای اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین
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یکی از شیوههای اعطهای تسههیال بهه مشهتریان در نظهام بانکهداری ربهوی ،اعطهای اعت هار در
حسا جاری مشتریان است .در این شیوه ،بانک به مشتریان معت ر هود کهه دارای حسها جهاری
باشند و با ا ذ تضمین کافی ،سقف اعت اری اعطاء مینماید و درصهورتیکه چهکههای صهادره از
سوی مشتری به دلیل کسر موجودی با عدم پردا ت مواجه شود ،بانک بالفاصهله تها سهقف اعت هار
اعطائی به مشتری ،به وی وام میدهد و م لغ وام را به حسا جاری مشتری واریز مینماید تا چهک
وی با عدم پردا ت مواجه نگردد .متعاق ا م لغ وام پردا تی را به عالوه بهره آن از مشتری دریافهت
میدارد .بر همین م نا ،بر ی حقوقدانان نیز اعطای اعت ار در حسا جاری را ترکی ی از عقد قهر
و رهن دانستهاند .)Akhlaghi,9171129; Shokri,2199114-12
بدیهی است که اعمال این شیوه در نظام بانکداری اسالمی ممکهن نیسهت .لهیکن در بانکهداری
اسالمی ،اعطای اعت ار در حسا جاری بر اسای عقد رید دین صور میپذیرد؛ بدین معنی کهه
مشتری دارنده حسا جاری ،اسناد و اوراق تجاری مد دار ود را که مورد ق ول بانک باشهد ،از
ق ل نزد بانک تودیع مینماید .درصورتیکه حسا مشتری دارای کسری موجودی باشد ،بانک بهه
جای اعطای وام برای تأمین کسری م لغ چک ،تا حد سقف اعت اری مصو برای هر مشتری ،دیهن
ناشی از اسناد و اوراق تجاری ا ذ شده از وی را بهر م نهای قیمهت روز ریهداری نمهوده و بههطور
همزمان م لغ رید را به حسا جاری مشتری واریز میکند تها امکهان تهأمین کسهری م لهغ چهک،
فراهم شود .از آن پس ،بانک مالک مشاعی اوراق مزبور به نس ت م لغ پردا ت شده و قیمت کلهی
در تاریخ رید میگردد.
در تاریخ سررسید اسناد و اوراق تجاری ،وجوه حاصله به نس ت سهم مشاعی طرفین ،بهین آنهان
تقسیم میگردد .همچنین در هر تاریخ مقدم بهر تهاریخ سررسهید اسهناد و اوراق تجهاری ریهداری
شده ،چنانچه مشتری نس ت به پردا ت هر میهزان از سههم مشهاعی بانهک از اسهناد و اوراق تجهاری
اقدام نماید ،بر م نای قیمت روز اسناد که با توجه به تهاریخ سررسهید تعیهین مهیگهردد ،از مالکیهت
مشاعی بانک به همان میزان کاسته و مشتری مجددا مالک آن قسهمت مهیگهردد .ایهن عملیها در
قالب دستورالعمل اجرایهی اعت هار در حسها جهاری در قالهب ریهد دیهن ،مصهو 9372/12/14
شورای پول و اعت ار صور میپذیرد .مطابق ایهن دسهتورالعمل ،ایهن تسههیال بها انعقهاد قهرارداد
وکالت برای رید دین ،بین بانک و مشتری ملقق میگردد و به دفعا قابل استفاده است.
با توجه به اینکه اعطای اعت ار در ایهن شهیوه بهر اسهای عقهد ریهد دیهن ،تعریهف شهده اسهت،
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مقررا مربوط به رید دین نیز بایستی در صهوص آن رعایهت گهردد .لهذا مطهابق دسهتورالعمل
مزبور ،اوال بانک بایستی از حقیقی بودن دین مورهوع اسهناد تجهاری کهه قصهد ریهد آن را دارد،
اطمینان حاصل نماید؛ ثانیا بر اسای این دسهتورالعمل ،صهرفا اوراق و اسهناد تجهاری حهداکثر یهک
ساله ،قابل ریداری است .همچنین بانک میتواند به موجهب قهراردادی بها متقارهی تنزیهل شهرط
نماید که درصورتیکه این اسناد در سررسید وصول نشهد ،متقارهی نیهز متضهامنا مسهوول پردا هت
وجه آن باشد؛ مضافا اینکه بانک ،جهت تضمین وصول اوراق و اسناد تجاری ارائه شده ،مهیتوانهد
از متقاری تضامین الزم را ا ذ نماید .)Soltani,21991292
 -2-1-2تنزیل اعتبارات اسنادی

مقررا

اص دیگری که بهرای تنزیهل اسهناد تجهاری در مقهررا بهانکی کشهور بهه تصهویب

رسیده است ،مقررا مربوط به تنزیل اعت ارا اسنادی اسهت .امهروزه اعت هارا اسهنادی ،بههعنوان
یکی از مهمترین و رایاترین ابزارهای پردا ت مورد استفاده در تجار بین الملل ،به شهمار مهی-
آیند .)Soltani,21991232; Elsan,21921977
اعت ار اسهنادی ممکهن اسهت ،نقهدی و یها غیرنقهد باشهد .اعت هار اسهنادی نقهدی را در اصهطالح
دیداری 9مینامند .اعت ارا اسنادی غیرنقد ممکن است ،بهصور مد دار 2و یا یهوزانس 3باشهند.
دراعت ار مد دار ،یک برا موعددار نیز همراه اسناد ارائه میشود تا بانک گشهاینده ق هولی آن را
بنویسد و دارنده برا

فروشنده کاال یا همان خینفع اعت ار اسهنادی) مهیتوانهد ایهن بهرا را تنزیهل

نماید یا تا تاریخ سررسید ،برای دریافت وجه آن صه ر کنهد؛ ولهی در اعت هارا اسهنادی یهوزانس،
چنین براتی همراه با اسناد ارسال نمیشود .)Sadeghi Neshat,2194119
با توجه به اینکه در بسیاری از موارد ،خینفع اعت ار اسنادی غیرنقد نیز تمایل دارد تها سهریعتهر بهه
م لغ اعت ار ود دست یابد ،لذا مکانیسم تنزیهل اعت هارا اسهنادی ،بهرای ایهن کهار پیشبینهی شهده
________________________________________________________________
9- At sight
2- Deferred payment
3- Usance
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است .اگر اعت ار مد دار باشد ،برا صادره که توسط ریدار ق ول و توسط بانک وی تأیید شده
است ،جهت تنزیل مورد استفاده قرار میگیرد؛ ولهی در اعت هار اسهنادی یهوزانس کهه بهرا صهادر
نمیگردد ،بایستی ود اعت ار در بانک تنزیل گردد .در بررسی تنزیل اعت ارا اسهنادی در حقهوق
ایران بایستی ،بین دو نوع اعت ار اسنادی تمایز قائل شد .بر یک م نا میتوان اعت هارا اسهنادی را بهه
«اعت ارا اسنادی صادراتی» و «اعت ارا اسنادی وارداتهی» تقسهیم نمهود .اعت هار اسهنادی وارداتهی،
اعت اری است که ریدار برای واردا به کشور ود کشور مقصد) گشایش میکند؛ این تعریف
کامال نس ی است و همین اعت ار اسهنادی ،بهه اعت هار فروشهنده و صهادر کننهده کهاال کهه در کشهور
ارجی کشور م دأ) قرار دارد ،اعت ار اسنادی صادراتی شنا ته میشود .)Soltani,21991237
در اجرای ماده  )91قانون تنظیم بخشی از مقررا تسهیل نوسازی و صنایع کشور« ،آئهین نامهه
اجرایهی گشهایش اعت هارا اسهنادی اتکهایی  )Back to Backو تنزیهل اسهناد اعت هارا اسهنادی
صادراتی» در تاریخ  9372/11/23بهه تصهویب وزار امهور اقتصهادی و دارایهی و بانهک مرکهزی
رسید .به موجب بند  )9قسمت

) این آئین نامه ،بانهکهها مهیتواننهد اسهناد مهد دار اعت هارا

اسههنادی صههادراتی و بههروا ارزی مههد دار تعهههد شههده توسههط ریههدار و بانههک ههارجی را در
چارچو آئین نامه موقت «تنزیل اسناد و اوراق تجاری ریهد دیهن) و مقهررا اجرایهی آن» کهه
پیش تر به آن اشاره شد ،به همان ارز تنزیل نموده و به صادر کننهده پردا هت نماینهد .ال تهه بهه نظهر
میرسد که با توجه به تصویب دستورالعمل اجرایی عقد رید دین در سال  ،9311در حهال حارهر
بایستی مقررا این دستورالعمل ،مالک عمل قرار گیرد؛ هر چند که تفاو ماهوی قابهل تهوجهی،
بین این دستورالعمل و آئین نامه موقت تنزیل اسناد تجاری دیده نمیشود.
یکی از نکا قابل توجه در این آئین نامه ،مواردی است که تنزیل اعت ارا اسهنادی ،از سهقف
اعت اری مشتری ،استثناء شده است .چنانکه پیشتر هم بیان شد ،اصهوال بانکهها اسهناد تجهاری ههر
مشتری را تا حد معینی سهقف اعت هاری مشهتری) تنزیهل مینماینهد؛ لهیکن در صهوص پهارهای از
اعت ارا اسنادی این سقف للار نمیشود .اعت ارا اسنادی گشایش شده و یا تأییهد شهده توسهط
یک بانک معت ر که اسناد آن معامله شده ،بروا اسنادی وصولیها) ق ول شهده توسهط ریهدار و
تأیید شده توسط یک بانک معت ر و اسناد صادراتی تضهمین شهده توسهط صهندوق رهمانت ایهران،
اسنادی هستند که بدون توجه به سقف مشتری تنزیل میگردند؛ علت آن است که این اسهناد جهزء
بدهیهای قطعی به شمار میروند که تضمین پردا ت توسط یک بانک یا موسسه مالی معت ر را نیز
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با ود همراه دارند ،لذا تردیهدی در وصهول آنهها بهرای بانهک وجهود نهدارد .از آنچهه بیهان شهد،
میتوان دریافت که تنزیل اعت هارا اسهنادی صهادراتی توسهط بانکههای ایرانهی ،یعنهی اعت هارا
اسنادی که توسط یک بانک ارجی و به نفع صادر کننهده ایرانهی گشهایش میشهود ،در صهور
معت ر بودن بانک گشایش کننده ،مجاز است.
در صوص اعت ارا اسنادی وارداتی ،یعنی اعت ارا اسنادی که توسهط بانکههای ایرانهی بهه
نفع فروشنده ارجی گشایش میگردد ،ورع متفاو است؛ ت صره  )9خیل بند  )92-3از قسمت
الف) ،همچنین ت صهره خیهل بنهد  )2از قسهمت ج )2-و نیهز بنهد  )9-2از قسهمت ز) مجموعهه
مقررا ارزی بانک مرکزی ،به ترتیب تنزیل اعت ارا اسنادی وارداتی ،بروا اسنادی وارداتهی و
حتی اعت ارا اسنادی گشایش شده جهت واردا کاال از مناطق آزاد را ممنوع میدانهد .صهرفنظر
از سیاستهای بانک مرکزی جهت کنترل ورود و روج ارز ،با توجه بهه وقهوع بر هی تخلفها و
سوء استفادهها در این زمینه ،به نظر میرسد که م نای این ممنوعیهت ،تردیهد در واقعهی بهودن دیهن
موروع این اسناد و یا احتمال گشایش اعت ارا اسنادی بر م نای پروفرماهای صهوری و یها متقل انهه
است .بدیهی است که همین اعت ارا اسنادی وارداتی نیز ممکن است ،توسط بانکهای ارجی و
یا حتی شعب بانکهای ایرانی در ارج از کشور و بر اسای مقررا قانونی کشور مربوطه ،تنزیهل
شود.
نتیجهگیری

در مقام نتیجهگیری از بل

بایستی بر این باور بهود کهه مورهوع «تنزیهل اسهناد تجهاری» دارای

ماهیتی چندگانه است .از یک سو بل

تعیین ماهیت فقهی و حقوقی «تنزیل» مطرح مهیگهردد کهه

در این صوص ،قرارداد « رید دین» و یا سایر عقود جایگزین پیشنهاد شده است؛ از سهوی دیگهر
موروع تنزیل ،یک «سند تجاری» است که بایستی با توجه بهه ویژگیهها و اوصهاف هاص آن در
حقوق تجار  ،مورد بررسی قرار گیرد؛ و درنهایت با توجه بهه اینکهه امهروزه اصهوال تنزیهل اسهناد
تجاری توسط بانکها صور میپذیرد ،بل

تنزیل با «حقهوق بهانکی و مقهررا مربهوط بهه آن»

پیوند می ورد .از این رو در تللیل ماهیت تنزیل ،بایستی همه این جوانب را مورد توجه قرار داد و
از هی یک ،غفلت ننمود.
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بر اسای آنچه بیان شد میتوان دریافت که در ت یین ماهیت تنزیل ،بایستی به قصد و ههدفی کهه
نوعا مد نظر طرفین قرارداد است ،توجه نمود و به اصطالح از معیار «قصد نوعی» برای تللیهل عقهد
استفاده کرد؛ بر این م نا از آنجا که اسناد تجاری که اکنون بین تجار مورد استفاده قرار میگیرنهد و
توسط نظام بانکی تنزیل میشوند ،اصوال حکایت از یک دیهن واقعهی دارنهد و مقهررا حهاکم در
نظام بانکی و شرایطی که برای تنزیل در این نظام مقرر شده است نیز ناظر به بررسی «واقعهی بهودن»
دین است ،چنین به نظر میرسد که تنزیل اسناد تجاری را بتوان مصداق واقعی رید دین بهه شهمار
آورد .عرف اص عرف بانکی و عرف بین تجار) و حتی عرف عام رایها میهان مهردم نیهز تنزیهل
اسناد تجاری را رید و فروش دین تلقی مینماید و به نظر میرسد که نوعها قصهد از تنزیهل اسهناد
تجاری ،همان بیع دین است و تنزیل را بایستی بر این م نا تللیل نمود .ال ته قصد هاص طهرفین نیهز
در صلت عقد بیتأثیر نیست و اگر این قصد نامشروع باشد ،به دلیل بطالن جهت ،عقد را نیز باطهل
مینماید.
بررسههی مقههررا بههانکی و بهههویژه قههانون عملیهها بههانکی بههدون ربهها ،آئههین نامههه اجرایههی و
دستورالعملهای مربوط به آن ،حکایهت از ایهن دارد کهه نظهام بهانکی نیهز تنزیهل اسهناد تجهاری را
بهعنوان « رید دین» مورد پذیرش قرار داده اسهت و بها پیشبینهی شهرایطی ،سهعی داشهته اسهت تها
شرایط صلت بیع دین را مورد توجه قرار دهد و از شه هه ربهوی بهودن معاملهه نیهز پرهیهز کنهد .در
حقیقت پیشبینی شروطی ازجمله لزوم نقدی بودن تنزیل ،واقعی بودن دین مورهوع سهند تجهاری،
معت ر بودن متعهد ،قابلیت نقد شوندگی سند و  ...بدین جههت صهور پذیرفتهه اسهت کهه مهوازین
شرعی مربوط به رید دین نیز مراعا گردد و نظام بانکی بتواند از این ابزار کارآمد که هم منهافع
نظام بانکی و هم منافع تجار را تأمین میکند ،به وبی استفاده نماید؛ بنابراین میتهوان چنهین گفهت
که «بیع دین» میتواند بهعنوان قالب مناس ی برای تللیل ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظهام بهانکی
شنا ته شود .دیدگاهی که قول مشهور فقهای امامیه نیز ،آن را تأیید مینماید.
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