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بسم اهللا الرحمن الرحیم

»گانه تبیین چالشهاي حقوقی عقود سه«

:مقدمه
در مالی تأمین یا و پولی سیاستهاي اعمال ابزارهاي تنوع شک بدون  

  مؤسسات رقابت زمینه ایجاد موجب کشور اعتباري و پولی سیستم
  بویژه .خواهدشد جامعه در اقتصادي توسعه و رشد مآالً و اعتباري

  کارشناسانه و دقیق آسیب شناسی اساس بر نوین ابزارهاي ایجاد اگر
 اقتضائات به توجه با همچنین و مربوط بازارهاي نیاز یا متناسب

  مطلوب فقط نه گیرد صورت اقتصادي روابط بر حاکم حقوقی نظام
  .می باشد ضروري بلکه
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:ویژگی هاي ابزارهاي نوین
ماهیت ها و کارکرد ها در اختالف بدون نام در تفاوت با است بدیهی 

  که معنی بدین .گردید نوین ابزارهاي ایجاد به قائل نمی توان
  بازارهاي کاستیهاي و خالءها از بخشی است الزم نوین ابزارهاي

 بدون شکلی و صوري تفاوتهاي صرفاً و دهد پوشش را نظر مورد
  قلمداد بدیع و بودن متفاوت باعث ابزارها، کارکرد و ماهیت به توجه
  که زمانی تا حقوقی لحاظ از ساده تر بیان به .نمی گردد آنها شدن
  نباشد، ابداعی ابزارهاي ایجاد مبناي حقوقی جدید تأسیس یک

  .گردید جدید ابزارهاي ایجاد مدعی نمی توان

   در تعریف تأسیسات حقوقی، حقوقدانان و فقها تالش ویـژه اي بـراي
بـه  . اجتناب از همپوشانی و تداخل عقود و تأسیسات مورد نظر دارند

پوشـش  (گونه اي که هر واژه در تعریف با هدف جامعیـت و مانعیـت   
مـورد  ) تمام مصـادیق و جلـوگیري ازورود اغیـار بـه قلمـرو تعریـف      

. استفاده قرار می گیرد
     در موردعقود مرابحه، استصناع و خرید دین کـه بـا تصـویب قـانون

برنامه پنجم توسعه به عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربـا  
ملحق گردیده است، از لحاظ حقوقی و فقهی مناقشات و چالشـهایی  

 .وجود دارد که در این مقاله به آن می پردازیم

:ویژگی هاي ابزارهاي نوین
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:  مرابحه) الف
مورد کاالي خرید به اقدام بانک مشتري، درخواست مطابق مورد این در 

  مشتري و بانک توافق مورد که سودي مبناي بر آن از پس و می کند درخواست
  بدین هرچند .می فروشد مشتري به را تقاضا مورد کاالي است، گرفته قرار

 ترتیب این به لکن .نمود مالی تأمین را متقاضی مشتري می توان طریق،
 وحدت قاعده مبناي بر نمائیم تلقی واقعی را گرفته صورت معامالت چنانچه

 باشد نمی تواند مالی تأمین مشتري هم قصد و بانک هم هدف معامالت در قصد
 شیوه ها اینگونه در بانکها لذا .تقاضاست مورد کاالي خرید اصلی مقصود بلکه
.می گردند محسوب کاال دالل بلکه نیستند، وجوه واسطه دیگر

:مرابحه) الف
و تدلیس و خیارعیب جمله از بربیع حاکم خیارات عالوه به ....  

  زیرا .نمود خواهد عدیده اي دعاوي و اختالفات درگیر را بانکها
  اوصاف خالف و معیوب کاالي پذیرش از داشت خواهد حق مشتري
  قبض از قبل کاال شدن تلف درصورت عالوه به .زند سرباز معامله

  تلف قاعده استناد به( .خواهدشد تحمیل بانک بر خسارت مشتري،
  این در باشد مالی تأمین هدف که صورتی در اما )قبض از قبل مبیع

  مالی تأمین و شد خواهد باطل و صوري شده واقع معامالت صورت
.می پیوندد وقوع به صوري معامالت اساس بر
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:مرابحه) الف
بر اعتباري کارت اجرایی دستورالعمل مالحظات همین اساس بر  

  مواجه فقهی و حقوقی جدي چالشهاي با مرابحه عقد پایه
  آمده اعتبار سقف تعریف در دستورالعمل 1 ماده در زیرا .خواهدبود

  کارت دارنده اختیار در اعتباري مؤسسه که اعتباري حداکثر« :است
  مورد خدمت و کاال خرید مبلغ پرداخت براي صرفاً تا می دهد قرار

 این است مطرح جا همین در که اساسی سؤال .»گیرد قرار استفاده
  مشتري اختیار در مؤسسه را اعتباري چنین چگونه و چرا که است
  اختیار در اعتبار این حقوقی سبب و علت کدام با !می دهد؟ قرار

  .می گیرد قرار مشتري

:مرابحه) الف
کارت نهادن اختیار در و صدور حقوقی اسباب خلط با 3 ماده در  

  قرارداد مبناي بر صرفاً مرابحه کارت صدور :است آمده مرابحه
  موجب به که می باشد میسر متقاضی و اعتباري مؤسسه بین مرابحه

  مورد خدمت و کاال مرابحه، کارت وسیله به اعتباري مؤسسه آن
  خریداري کارت پذیرنده از نقد صورت به را کارت دارنده تقاضاي

  و می کند واگذار کارت دارنده به مرابحه قرارداد قالب در و کرده
  و کاال خرید از ناشی بدهی قرارداد، مطابق است متعهد کارت دارنده
.نماید بازپرداخت اعتباري مؤسسه به را خدمت
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:مرابحه) الف
کارت پس )کارت بوسیله( می کند خریداري مؤسسه اگر پرسید باید اینجا در 

  اصالت؟ وکالت؟ امانت؟ است؟ گرفته قرار عنوانی چه تحت متقاضی دست در
  تسهیالت اعطاي فلسفه با کارت صدور مرابحه، کارت دستورالعمل سرتاسر در
  مرابحه کارت بر متقاضی ید ولی است گرفته قرار وي اختیار در متقاضی به

  سایر در شود گفته است ممکن .است نگرفته قرار فقهی و حقوقی تبیین مورد
 کامالً ادبیاتی نیز بدون ربا بانکی عملیات قانون در مندرج عقود دستورالعملهاي

 و نقدها تمام گفت باید پاسخ در است، رفته کار به دستورالعمل این به مشابه
  ضرورت و می باشد مواجه آن با بدون ربا بانکی عملیات قانون که چالشهایی

 از.است شده ناشی ادبیات همین از است، گردیده سبب را آن در بازنگري
  و ننموده ایجاد ایران، بانکداري صنعت در نوین ابزار یک مرابحه ماهیتاً طرفی

 به که را نوین ابزار ویژگی لذا .دارد همپوشانی اقساطی فروش عقد با نوعی به
 .ندارد شد، اشاره پیشتر آن

:  استصناع) ب
تعریف گونه بدین استصناع شورا مصوب دستورالعمل 1 ماده در  

  در طرفین از یکی آن موجب به که است عقدي استصناع :است شده
 غیرمنقول، و منقول اموال ساخت به متعهد معین مبلغی مقابل
  دوره در آن تحویل و تقاضا مورد مشخصات با غیرمادي و مادي
  است عقد استصناع اصوالً اینکه .می گردد دیگر طرف به معین زمانی

  ترکیبی )اجاره و بیع( یا است )سلم( بودن عقد صورت در و ایقاع یا
  در خیارات آیا جایز؟ یا است الزم جعاله، یا اجاره و بیع عقد دو از

  وجود موشکافه و مبسوط فقهی بحث جاي خیر؟ یا است جاري آن
  .دارد
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:  استصناع) ب
گسترده اي بحثهاي »االستصناع عقد« باب تحت سنت اهل فقهی کتب در  

  فقهی کتب در اما است پرداخته آن گوناگون جنبه هاي به و گرفته صورت
 در نیز شیعی مراجع و فقها میان در .ندارد وجود مستقالً مبحثی چنین شیعه

  آن بهجت ...آیت ا مرحوم .ندارد وجود نظر اتفاق استصناع فقهی ماهیت خصوص
  .می دانند عقد چند از ترکیبی را آن جوادي آملی ...آیت ا و دانسته اند اجاره را

  معظم مقام .نموده اند تبیین اجاره قالب در را آن نیز حسینی شاهرودي ...آیت ا
  مشمول و است شراء و بیع مصادیق از مذکور قرارداد« :فرموده اند هم رهبري

»...ندارد را سلف و نسیه بیع شرایط اگرچه است بیع نفود و صحت ادله

:  استصناع) ب
اوفوا »تراض عن تجاره« آیه اساس بر و مستقل عقدي را آن روحانی ...آیت ا  

  بر را آن گپایگانی صافی العظمی ...آیت ا .می داند الزم و صحیح را آن بالعقود
  را آن نیز گرامی ...آیت ا .شمرده اند الزمه عقود از و دانسته صحیح صلح مبناي
 هم بیع می تواند ایشان نظر به هرچند می دانند مستقل و الزم و صحیح

  است عقدي ولی نمی دانند مستقل را آن گرگانی علوي ...آیت ا .شود محسوب
  مکارم ...آیت ا .است بیع موارد بعضی در و اجاره موارد بعضی در که صحیح

 معامله و کاال شدن آماده از پس که می دانند صحیح قراردادي را آن شیرازي
.می دانند مستقل عقدي را آن فاضل ...آیت ا مرحوم .دارد را بیع احکام نهایی
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:استصناع) ب
تبیین در شیعه بزرگوار فقهاء و مراجع فوق مراتب به توجه با  

 اتفاق نظر آن نفود و صحت در اما دارند نظر اختالف آن ماهیت
  در قانونگذار نظرات و فتاوا پراکندگی همین دلیل به و دارد وجود
  از بدون ربا بانکی عملیات قانون در مندرج عقود زمره در 62 سال
  تبیین که داشت عنایت باید البته .است ورزیده اجتناب آن درج

  جریان و جواز و لزوم همچون عقد بر ناظر دراحکام حقوقی ماهیت
  .می باشد مؤثر ... و خیارات

):  تنزیل(خرید دین ) ج
    یکی از شیوه هاي معمول تأمین مالی هم در بانکـداري عرفـی و هـم

این شـیوه  . در بانکداري اسالمی از طریق خرید دین صورت می گیرد
که از دیرباز در کتب فقهی مورد بحث فقها نیز بوده است، با رعایـت  

.شرایطی، به اتفاق نظر فقهاء شیوه اي مشروع و قانونی می باشد
مفصلی بحث هاي نیز ابزار این حقوقی و فقهی ماهیت خصوص در  

  القرض کتاب ذیل در فقها را بحثها این معموالً .است گردیده مطرح
  .نموده اند مطرح البیع کتاب یا و
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):  تنزیل(خرید دین ) ج
بیع اینکه با می شود مطرح ابزار این ماهیت بودن بیع در شبهه ایکه  

  این به .است معامله موضوع »دین« اینجا در و است »عین« تملیک
  مقابل در تعریف این در »عین« که می شود داده پاسخ ترتیب

  که اجاره عقد با تا است »منفعت« برابر در بلکه ندارد قرار »دین«
  این است ممکن دیگر شبهه .نیابد همپوشانی است منفعت تملیک

  طرف دو هر اگر و باشیم داشته ثمن و مبیع باید بیع در که باشد
 است این پاسخ .نمی شود محقق بیع باشد، پول طرف دو هر یا کاال
 می توان را عوضین از یکی امور این بودن اعتباري به توجه با که

  .نمود قصد ثمن را دیگري و مبیع

):  تنزیل(خرید دین ) ج
ًبدیهی .می کنیم اعتبار مبیع را دین وضوح به اینجا در اینکه مضافا  

  به معامله این زیرا باشند »دین« نمی توانند دو هر عوضین که است
  دین بیع در بنابراین .خواهدبود باطل »بالدین الدین الیباع« حکم

  در را ابزار این آنچه اما .ندارد وجود ثمن و مبیع تمیز در اشکالی
  بیع عبارتی به یا و تنزیل خصیصه می کند کاربردي بانکی سیستم

  نظر به نیز خصوص این در .است آن واقعی ارزش از کمتر به دین
.است صحیح کمتر به دین خرید شرایطی رعایت با فقهاء اکثریت
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):  تنزیل(خرید دین ) ج
بیع معاصر فقهاء پیشین، فقیهان نظر اختالف پاره اي از صرفنظر  

  سیدکاظم العظمی ...آیت ا از و می دانند صحیح مطلقاً را دین
  ...آیت ا بروجردي، العظمی ...آیت ا تا گرفته صاحب عروه الوثقی

  دیگر همچنین و گلپایگانی العظمی ...آیت ا و خوئی العظمی
  معامله این زنجانی و خراسانی وحید تبریزي، سیستانی، آیات عظام،

 نگهبان شوراي این بر مضافاً می دانند صحیح دین از کمتر به را
  حتی را )دین خرید( تجاري اوراق و اسناد تنزیل موقت آئین نام

  مورد 61 سال در بدون ربا، بانکی عملیات قانون تصویب از پیش
  مرکزي بانک به زمان همان در رسماً را تأئیدیه این و داد قرار تأیید
.نمود ابالغ

با تشـکر
غالمحسین عربیه: تهیه کننده 


