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چکیده:
عقد خرید دین؛ عقدی است که به موجب آن ،دین مدت دار بدهکار به کمتر از مبلغ آن توسط مدیون یا
شخص ثالث از طلبکار خریداری میشود .با وجود اختالف نظرهایی که درباره وضع یت حقعوقی ایعن
موضوع وجود دارد ،نظر مشهور صحت آن را در بیشتر موارد تأیید میکند .اما امروزه گستردگی دیون و
م امالت و نیز رواج بهکارگیری عقد مزبور در جام ه ،وضع قانونی را میطلبد که بیانگر جواز ،شرایط و
آثار آن باشد؛ از این رو در سال  9835پس از طرح موضوع از جانب شورای فقهی و ت ریف خرید دیعن
و کارکردهای آن در نظام بانکی ،عقعد مزبعور در معاده  53قعانون برنامعه پعنج توسع ه گنجانعده و
دستورال مل اجرایی قانون به شرایط صحت عقد خرید دین از قبیل :حقیقیبودن دین ،نقدشوندگی دیعن،
م تبربودن مت هد و ...اشاره کرد؛ بنابراین عقد خرید دین یکی از ابزارهای مالی و منبع تأمین اعتبعار در
حقوق بانکی به شمار میرود که میتوان ب ضی از قراردادهای بانکی را در قالب عقد خرید دیعن من قعد
کرد .برخی از مصادیق خرید این عبارتاند از :قراردادهای اعتباری یا سپردهها ،وامهای بانکی و قرارداد
کارتهای اعتباری.
کلید واژه ها :حقوق بانکی ،خرید دین ،قرارداد اعتباری ،وام بانکی
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مقدمه
مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیت های زندگی بشر اسـت و انسـان هـا بـرای رفـ نیازهـای
میسر نیست؛ از اینرو بسیاری از معامالت افراد مبتنی بـر دیـن بـوده و جهـان امـروز بـا گسـتردگی
بیشتری از دیون مواجه است .با مراجعه به کتب فقهی نیز میتوان گفت یکی از معامالت رایـج در
جزیره العرب که اسالم نیز با شرایطی پذیرفته شده است ،خرید دین یا قبـول ممـه توسـخ ش

ـی

ممه ش ص ثالث بوده که با عنوان بی الدین از آن یـاد شـده اسـت .نظـر مشـهور جـز در برخـی از
فروض در مجموع مبتنی بر صحت و جواز آن است و اثر آن انتقال طلب مزبور با همـه اوصـا

و

ویژگیهای آن از دائن به خریدار است .بدین ترتیب که اگر دین تضمیناتی از قبیل وثیقـه ،ضـامن
و ...داشته باشد به خریدار منتقل میشود.
از سوی دیگر ،با گذشت زمان و کاربردیشدن عملیات بـانکی ایـن عمـل ققـوقی در ققـو
بانکی جایگاه ویژهای یافته و سالها با عنوان تنزیل اسناد تجاری براسـا

آیـیننامـه موقـت تنزیـل

مورخ  62آبان 1621در میان بانکها و تجار معمول است ،اما ضرورت وجـود قـانونی کـه بیـانگر
جواز ،شرایخ و آثار عقد مزبـور و راهگشـای بسـیاری از معـامالت مبتنـی بـر دیـن باشـد اقسـا
میشود .انعقاد این عقد در قالب عقود دیگر بهسبب ربویگشتن که م الف موازین شرعی است و
ایراد گنجاندن آن در زمره عقود مشارکت ،مضـاربه و فـرو هـای اقسـاطی (بردبـار)116 :16۳6 ،
سبب شد پس از طرح موضوع در شـورای فقهـی و تشـریح کـارکرد خریـد دیـن در نظـام ققـو
بانکی ،پیشنهاد اضافه شدن آن به قانون برنامه پنجم توسعه از سوی بانک مرکزی مطرح و بـههمـراه
دو عقد دیگر مرابحه و است ناع در ماده  8۳قانون مزبور گنجانـده شـد .بـهدنبـال آن ب شـنامههـا و
دستورالعمل اجرایی الزم نیز به ت ویب رسید و در قال قاضر خرید دین یکی از ابزارهای مالی و
مناب تأمین اعتبار به شمار میرود و بسیاری از عقود مبتنـی بـر دیـون در قالـب عقـد مزبـور منعقـد
می شوند موضوع اصلی خرید دین ،دین است که میتـوان در ققـو بـانکی آن را اعتبـار نامیـد و
معامالتی از قبیل وام های بانکی ،سود سپردههای بانکی ،کارتهای اعتباری ،و ...کـه نیـز براسـا
ارائه اعتبار صورت میگیرد؛ از این قبیل دانست بنابراین هد

در این نوشتار ،از یـکسـو بررسـی

جواز و ماهیت خرید دین بهطورکلی و از سوی دیگر بیان اوصا  ،شرایخ ،م ادیق و کـاربرد آن
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مستندات قانونی جدید است .درمورد پیشینه پژوهش باید توجه داشـت کـه

به سبب آنکه مدت زیادی از زمان ت ویب قانون و دستورالعمل مربوط به عقد خریـد دیـن سـپری
جواز یا عدم جواز عقد خرید دیـن و در فـروض م تلـف آن اسـت و تحلیـل عقـد خریـد دیـن و
کاربردهای آن در نظام بانکی مغفول مانده است (شیری ،جمشید.)1686،
 .9مفهوم دین
ققو دانان معموالً منشأ تقسیمبندی اموال را تقسیمبندی بر مبنای قق میداننـد؛ بـدین ترتیـب
که ابتدا قق را به اعتبار ارز

مالی به قق مالی و غیرمالی تقسیم میکنند ،سپس با یکسـاندانسـتن

قق مالی و مال به تقسیم قق مالی میپردازند؛ بنابراین برخی در تعریـف دیـن گفتـهانـد« :تکلیفـی
است که ش ص نسبت به اجرای مفاد قق مـالی در برابـر صـاقب آن پیـدا مـیکنـد» (کاتوزیـان،
 .)61۲ :16۳1یکی از ققو دانان عربزبان نیز در تعریف دین میگوید« :لفظ دین در زبان عربـی
کلمه واقدی است که هم بر آنچه لفظ ( )creanceدر زبان فرانسه بر آن داللت دارد ،اطـال دارد
و هم معادل با لفظ ) )detteدر آن زبان است .به بیان دیگر این کلمـه هـم بـر طلـب و هـم بـر دیـن
داللت دارد و لفظ دین ،بر قق ش

ی دائن بر مدیون که بر مبنای آن میتواند انجـامدادن کـاری

یا خودداری از انجام عملی و یا انتقال مالی را از او مطالبه کند ،تحمیل میشود .آنچه بیشتر از ایـن
لفظ معنا میگردد وجه نقد است» (بدوی.)۳1 :6۲۲6،
برخی فقها درباره مالدانستن دین ،اشکاالتی را مطرح کردهانـد .از جملـه اینکـه دیـن ،معـدوم
است و قابلملکیت نیست؛ مـال چیـزی اسـت کـه طبـ انسـان بـه آن تمایـل دارد و در مواقـ نیـاز
میتواند آن را مخیره نماید؛ از اینرو در تعریف دین گفتهاند« :دین وصفی شرعی بر ممه است که
به ملکیت درنمیآید و کسی که سوگند یاد میکند مالی ندارد؛ درقالیکه دینی بر ممـه ش

ـی

دارد سوگند او صحیح است؛ زیرا دین مال نیست ،بلکه وصفی است بر ممه کـه قـبآ آن مت ـور
نیست» (عتیقی.)6۳8 :1118 ،
بعضی فقهای امامیه البته دین را مال ققیقی دانسته و معتقدند« :ملکیت عرض خـارجی نیسـت،
بلکه از اعتبارات عقالنیه است و بنابراین مانعی از اعتبارکردن آن در یک موضـوع اعتبـاری دیگـر
وجود ندارد .دین یا کلی در ممه ،معدوم مطلق نیست ،بلکه موجود به وجود اعتبـاری اسـت و ایـن
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موجود اعتباری گاهی در ممه و گاهی در خارج از ممه اعتبار میشـود و بـا ایـن وصـف و داشـتن
موجودیتی اعتباری ،عقال آن را ملک و مملوک لحـا مـیکننـد» (موسـوی خمینـی ،1111 ،ج :1
ممه را محل ضمان و وجوب میدانند (ثابت .)11۳ :16۳1 ،در کنار فقها ،ققـو دانـان نیـز دیـن را
مشمول عنوان مال قرار دادهاند و معتقدند« :مال در اصطالح ققوقی بـه چیـزی گفتـه مـیشـود کـه
بتواند مورد دادوستد قرار گیرد و از نظر اقت ادی ارز

مبادله را داشته باشد» (امامی ،1611 ،ج :1

 .)18یکی از ققو دانان آلمانی در این زمینه میگوید« :در تجارت ققوقی ع ر نوین ،تعهد همان
نقشی را ایفا میکند که عـین در تجـارت ققـوقی م ـر قـدیم دارا بـوده اسـت»

(Brown, 1991:

)155؛ بنابراین با توجه به مفهوم گسترده مال در ققو کنونی ،دین نیز در زمره اموال قرار دارد.
 .4-9تعریف عقد خرید دین
در کتب فقهی ،تعریفی برای خرید دین ارائـه نشـده اسـت ،امـا بـا دقـت در متـون فقهـی و ققـوقی
میتوان تعریفی جام از خرید دین ارائه کرد .یعنی خرید دین ،قراردادی اسـت کـه بـهموجـب آن دیـن
مدتدار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن ،بهصورت نقدی از او خریداری میشود؛ این خرید میتوانـد
از سوی مدیون یا ش ص ثالث صورت بگیرد .بنابراین طـرفین قـرارداد خریـد دیـن عبـارتانـد از :یـک
طر اصلی که همیشه دائن است و بهمثابه انتقالدهنده و فروشنده دین مطرح است و طر دیگر آنکـه
گاه مدیون و گاه ش ص ثالث است و در صورت دوم ،مـدیون نقشـی در قـرارداد خریـد دیـن نـدارد و
موضوع عقد نیز انتقال دین از دائن اصلی به دائن جدید است .از آنجا که دائن ،خریدار دیـن را در واقـ
قائممقام خویش قرار میدهد ،تضمینات آن نیز به خریدار دین انتقال مییابد تا در صـورت عـدم وصـول
دین ،خریدار بتواند از محل آنها ،طلب خود را وصول کند .با توجه به تعریف عقد خرید دین به عنـوان
قراردادی که بهموجب آن دین مدتدار بـدهکار بـه کمتـر از مبلـغ اسـمی آن بـهصـورت نقـدی از وی
خریداری میشود ،به طور کلی ویژگیهای عقد مزبور عبارتاند از :تملیکی ،معوض ،الزم و تبعی.
 .3-9ماهیت حقوقی عقد خرید دین
درمورد ماهیت خرید دین ،نظریههای متفاوتی مطرح شده است .از جمله به عنوان عقد بی  ،یـا
قرارداد خ وصی نامعین و در نهایت قرارداد عقد معین.
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 .9-3-9خرید دین به عنوان عقد بیع
با نگاهی به مباقث فقهی مالقظه میشـود همـه فقهـا از عقـد مزبـور بـهمثابـه (بیـ الـدین) یـاد
میشود که آیا میتوان خرید دین را از م ادیق بی محسوب کرد؟ و آیا دینی که در عقـد خریـد
دین معامله میشود با عینی که قانونگذار در تعریـف بیـ مـدنظر دارد تناسـبی دارد؟ در پاسـ بـه
اشکاالت وارده گفته شده است ،چنانچه بی دین بهسبب عیننبودن صحیح نیست؛ پس بیـ سـلف
که مبی مال کلی در ممه است نیز نباید صحیح باشد؛ درقالیکه هیچیک از فقهـا چنـین چیـزی را
مطرح نکردهاند .از سوی دیگر ،ق د فقها از تعریف بی به تملیک عین در مقابل عوض معلـوم آن
است که اجاره را از تعریف مزبور خارج کنند و در نظر عقـال الزم نیسـت مبیـ لزومـاً عـین باشـد
(داورزنی )18 :16۳8 ،از سوی دیگر ،به نظر میرسـد اغـراض متعـامالن نقشـی در تعیـین ققیقـت
معامله ندارد و آنچه ماهیت و ققیقت معامله را شکل میدهد ،کیفیت انشاء و عنوانی است که انشا
میشود لذا از نظر عرفی هرگاه یکی از متعامالن ،مال خود را در مقابل عوض به دیگـری تملیـک کنـد،
بای شمرده میشود ،هرچند به خ وصیت ثمن هم نیاز داشته باشد و غرض او به دست آوردن آن باشد.
پس کسی که تملیک را پذیرفته اسـت ،مشـتری بـه شـمار مـیرود ،اگرچـه غـرض او بـه دسـت آوردن
خ وصیت مبی نباشد و غرض او قفظ مالیت مالش باشد ،به همین جهت بسیاری از فقیهـان در تعریـف
بی که ماهیت بی را بیان میکند ،این جهت را دریافت نکردهاند (موسوی.)11 :16۳1 ،
اشکال دیگری که بر بی بودن عقد خرید دین وارد شده این است که ملکیت از مقولـه عـرض
است و عرض هم محتاج به محل است و کلی در ممه چه قبل از عقد بی  ،کلی باشـد؛ مثـل دیـن و
چه بعد از آن کلی در ممه بشود ،وجودی ندارد تا محل ملکیت شود و معروض آن باشد (طباطبایی
یزدی ،161۳ ،ج  .)11 -16 :1در پاس به این اشکال نیز گفته شده اسـت کـه ایـن ایـراد بـه فـرض
ثبوت ،در کلی مشاع و کلی در معین هم وجود دارد؛ در کلـی در معـین آنچـه در خـارج موجـود
است افراد معینی هستند که قابلصد بر کثیرین نیسـتند؛ بنـابراین معقـول نیسـت بگـوییم کلـی در
معین موجود و متش ص است و تنها تفاوتی که بین کلی در معین و کلی در ممه وجود دارد ،تقیید
کلی در معین است .از سوی دیگر ،ملکیت از اعراض خارجی نیست ،بلکه از اعتبارات عقالیـی اسـت
(موسوی خمینی  ،1111ج .)66 :1
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 .4-3-9خرید دین به عنوان قرارداد خصوصی
چنانچه خرید دین را نوعی قرارداد خ وصی بدانیم ،اشکال وارد بـه آن ،ایـن اسـت کـه عقـد
ب شی به خرید دین اخت اص داده شده است؛ بنابراین عقد خرید دین قـراردادی نوپـا نیسـت کـه
بتوان آن را قراردادی خ وصی مشمول ماده  1۲قانون مدنی دانست.
 .3-3-9خرید دین به عنوان عقد معین
عقد خرید دین قبل از الحا به ماده  8۳قانون برنامه پنجم توسعه ،با توجه به شیوع اسـتفاده از آن بیـ
تلقی میشد ،لذا به نظر میرسد با توجـه بـه درج آن در مـاده  8۳مـیتـوان گفـت از طـر قـانونگـذار
بهمثابه عقدی معین با شرایخ ،اقکام و آثار خاصی در نظر گرفته شده اسـت .بـا پـذیر ایـن نظـر ،عقـد
خرید دین ،عقدی معین است و دیگر به تطبیق ماهیت آن با سایر نهادهای ققوقی نیازی نیست.
 .4عقد خرید دین در حقوق موضوعه
به موجب ب شنامه الحاقی شماره  12به آییننامه ف ل سـوم قـانون عملیـات بـانکی بـدون ربـا،
درخ وص عقد خرید دین ،تعریف ،شرایخ و اقکام آن نیز بیان شده است .از آنجا که انعقاد هـر
عقد به طورمعمول مستلزم تحقق دو دسته شرایخ ماهوی و شکلی است ،به تف یل به بررسـی آنهـا
در عقد مزبور میپردازیم:
 .9-4شرایط ماهوی عقد
ماده  18۲قانون مدنی ،به مکر شرایخ صحت معامالت پرداخته است؛ بنـابراین شـرایخ اساسـی
صحت معامالت در عقد خرید دین ،تاب قواعد عمـومی قراردادهاسـت ،امـا دسـتورالعمل اجرایـی
خرید دین در دو ماده  6و  1خود ،ققیقیبودن دین را از شرایخ انعقاد این عقد دانسته است .منظور
از ققیقیبودن دین آن است که دینی که معامله میشود ،بهطور واقعی وجود داشته باشد و طلبکار
در عالم واق  ،دینی برعهده بدهکار داشته باشد .به نظر میرسـد شـرط لـزوم ققیقـیبـودن دیـن از
شرایخ صحت عقد است؛ زیرا اگر واقعاً دینی وجود نداشته باشـد ،بـهدلیـل نبـود موضـوع معاملـه،
معامله مزبور باطل است.
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 .4-4شرایط شکلی و تشریفاتی عقد
منظور از شرایخ شکلی و تشـریفاتی ،شـرایطی اسـت کـه قـانون گـذار بـه موجـب آیـین نامـه و

 .9-4-4نقدشوندگی دین و معتبربودن متعهد
عالوه بر ماده  1دستورالعمل اجرایی که بانکها را موظف نموده است قبـل از خریـد دیـن ،از
نقدشوندگی آن در سررسید اطمینان قاصل کنند ،ماده  1دستورالعمل مقرر کرده (بانـکهـا مکلـفانـد
قبل از خرید دین موضوع اسناد و اورا تجاری ،از معتبربودن متعهد دین اطمینان قاصل کنند).
منظور از نقدشوندگی ومعتبربودن متعهد آن است که بانک به پرداخت دیـن از طـر

مـدیون

اطمینان قاصل کند؛ بنابراین برای رسیدن به این منظور میتوان ترتیبی داد که قبل از معامله ،بانک
بتواند اطالعاتی درباره وضعیت مالی متعهد تح یل کند .در ققو انگلستان نیز بانکهـا ،پـیش از
اینکه سند را از جهت تنزیل بپذیرند ،به این نکته توجه میکنند که صادرکننده سند از اعتبار کافی
برخوردار است یا خیر (.)MEGRAH, 1983: 283
 .4-4-4مدت سررسید
قانون گذار قداکثر زمان پرداخت دین از سوی بدهکار را در عقد خرید دین ،موضـوع قـانون
الحاقی به قانون عملیات بانکی بدون ربا مش ص کرده است؛ درقالیکه هیچیـک از فقهـا کـه بـه
بحث خرید دین پرداختهاند ،محـدودیت زمـانی بـرای پرداخـت دیـن بـه خریـدار قائـل نشـدهانـد.
بهموجب ماده  2دستورالعمل اجرایی «خریـد دیـن موضـوع اسـناد و اورا تجـاری توسـخ بانـکهـا در
صورتی مجاز است که سررسید این قبیل اسناد و اورا تجاری از یک سـال تجـاوز نکنـد ».در هـر قـال
بانکها در موارد خاص و با موافقت هیئـتمـدیره خـود ،مجـاز بـه خریـد موضـوع اسـناد و اورا
تجاری با سررسید قداکثر تا دو سال هستند .با توجه بـه مـاده مزبـور ،سررسـید خریـد دیـن اورا
تجاری نمیتواند بیش از دو سال باشد و دو سال نیز منوط به موارد خـاص و در صـورت موافقـت
هیئتمدیره بانک است؛ زیرا سررسیدهای طوالنیمدت ،عالوه بر تأثیر تـورم بـر موضـوع ،تغییـر و
تحوالتی را که در روند فعالیتهای تجاری یک تاجر عارض میشود ،در پی خواهند داشت.
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 .3خرید دین در مقررات بانکی
به طور کلی وجوه تشابه خرید دین با برخی نهادهای ققوقی و بانکی قابل اشاره اسـت کـه بـه

3ـ .9مقایسه عقد خرید دین و نهاد تنزیل
در مبادالت بازرگانی میان اش اص ،اسناد تجاری بهمثابه وسیله پرداخت و تأدیه ثمن میشود،
اما صر

صدور [یا انتقال] اسناد تجاری به معنای پرداخت و تأدیه دین نیست ،بلکه تا زمان وصول

وجه اسناد ،دین مدیون به قوت خود باقی خواهد ماند (کاتوزیان ،16۳6 ،ج  ،61 :1شهیدی:1611 ،
 ،81اســکینی)1 :16۳1 ،؛ بنــابراین اســناد تجــاری قــاکی از وجــوه تعهــدات نقــدی هســتند .از
ویژگیهای اسناد مذکور این است که وسیلهای برای کسب اعتبار دارنده سند محسوب مـیشـوند
(کاتبی1۳1 :16۳1 ،؛ صقری ،)61 :16۳۲ ،در بازار خریدوفرو میشوند و قتـی مـیتـوان وجـه نقـد
مندرج در آن را با کسر مبلغی از آن زودتر از سررسید دریافت کرد که بهاصطالح کسـبه و تجـار تنزیـل
سند یا نزول نامیده میشود.
تنزیل کلمـهای عربـی از ریشـه نـزل اسـت و بـه معنـای پـایینآوردن ،کاسـتن ،کـاهشدادن و
کمکردن است( .بندر ریکی.)1816 :1611 ،
تنزیل با مفهوم عربی ال

م  ،انگلیسی ( )Discountو فرانسوی ( )Escompteمتراد

است .با

توجه به اینکه بهموجب تنزیل ،طلبکار با کسر مبلغی از میزان طلب ،زودتر از موعد سررسید ،طلب
خود را دریافت میکند ،میتوان گفت مبنای تنزیل ،تعجیل دیون مؤجـل اسـت کـه از نظـر قـانون
مدنی امری پذیرفته شده است .به عقیده فقها نیـز «وام مـدتدار را مـیتـوان بـا رضـایت طـرفین بـا
کمکردن مقداری از آن ،تاری پرداختش را جلو انداخت؛ اما وام بدون تاری را نمـیتـوان چنـین
کرد و نیز نمیتوان با افزودن مبلغی مدت پرداخت را طوالنی کرد» (موسوی خمینی ،ج .)218 :1
اگرچه واژه تنزیل در مفهوم اصطالقی در متون فقهی به چشـم نمـیخـورد ،بـا وجـود ایـن از
تعریفی که از بی دین در متون اسالمی ارائه شده است ،برمیآید که بیـ دیـن مفهـومی اسـت کـه
ماهیت مشابهی به تنزیل دارد؛ زیرا در تنزیل نیز ،دارندگان اسناد تجاری قبل از سررسید با مراجعـه
به بانک ،طلب خود را نقداً و با مبلغی کمتر دریافت میکنند .مشابهت ایـن دو مفهـوم سـبب شـده
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است که برخی این دو را دارای ماهیت یکسان بدانند .همچنین در صحت معاملـه تنزیـل بـر مبنـای
صحت بی دین گفتهاند« :جایز است که دین مؤجل مدتدار را با رضایت طرفین بـه مبلـغ کمتـری
معرو

است» (میرجلیلی)66۳-668 :1611 ،؛ درقالیکه بین تنزیل و بی دیـن از جهـات م تلـف

در عمل تفاوتهایی وجود دارد (ثابت )1۲1-1۲2 :16۳۲ ،که به نظر میرسد این تفاوتها آنقدر
اساسی نیستند که در قکم خرید دین و تنزیل اختال

ایجاد کنند .اما روشنشدن قکم خرید دین

پولی منوط به پاس دادن به پرسشهای میل است:
 .1ماهیت پول چیست؟
.6آیا پول در دنیای امروزی قابلیت خریدوفرو

دارد؟
و عقـال آثـار

به نظر میرسد عنوان مال امری عرفی و عقالیی است؛ یعنـی آنچـه را کـه عـر

مالیت بر آن مترتب نمایند ،مال محسوب میشود .به بیان دیگر ،مالیت پیداکردن اشیا در نظر عر
به آن دلیل که عر
عر

آن اشیا را مال بداند یا نداند؛ نیست ،بلکه بـا توجـه بـه کـاربرد آنهـا توسـخ

میتوان مالیت آنها را انتزاع کرد.
با وجود پذیر

موضوع مالیتداشتن پول ،برخی قائل به عدم امکان خریدوفرو

و معتقدند خریدوفرو
است که لبا

1

پول هستند

پول در عالم خارج تحققپذیر نیست و آنچه تحقق مـییابـد ،عقـد قـرض

بی بر آن میپوشانند ،اما قول مشهور فقهای امامیه این است که چون اسکنا

نوع پول اعتباری دیگر مثل فلو

یا هر

و سکههای رایج که جنس آنها از طال و نقره نیست در معاملـه،

شرط اساسی ربای معاملی یعنی وزنی یا کیلی را ندارد و بهصورت شمارشی (عـددی) اسـت؛ پـس
در خریدوفرو

آنها با یکدیگر ربا جریان پیدا نمیکنـد؛ بنـابراین از آنچـه گفتـه شـد ،مـیتـوان

استنباط کرد که مشروعیت خریدوفرو

اسکنا

مبتنی بر دو امر است؛ بدین ترتیـب کـه قرمـت

ربای معاملی منح ر در اشیای مکیل و موزون باشد و خریدوفرو

نسـیه اسـکنا

در نظـر عـر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( .1میتوان در تعریفی جام و مان ویژگیهای مال را به شرح میل عنوان کرد -1 :از نظر عر

و عقال مـورد قاجـت

باشد؛  -6از صفت کمیابی نسبی برخوردار باشد؛ قابلاخت اص باشد؛ قاکی نباشد (جمعی از مؤلفـان ،مجلـه فقـه اهـلبیـت
علیهمالسالم ،بیتا.)112 :
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معامله محسوب شود نه قرض؛ از اینرو با توجه به مباقث مذکور میتوان امعان داشت که تطبیـق
اقکام خرید دین بر تنزیل اشکالی ندارد .کما اینکه رویه بانکی موجود نیز مقررات قاکم بر خرید
اجرایی (گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی و تنزیل اعتبارات اسنادی صادراتی) مورخ 66آمر16۳6
م وب وزارت امور اقت ادی و دارایی و بانک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران ،امکـان تنزیـل
اعتبارات اسنادی را با رعایت شرایخ مقرر ایجاد کرد .بهموجب ماده  1ب ـش ب آیـیننامـه مزبـور
«بانکها میتوانند اسناد مدتدار اعتبارات اسـنادی صـادراتی و بـروات ارزی مـدتدار تعهدشـده
توسخ خریدار و بانک خارجی را در چارچوب آییننامه موقت تنزیل اسناد و اورا تجاری (خرید
دین) و مقررات اجرایی آن به همان ارز تنزیل کـرده و بـه صـادرکننده پرداخـت کننـد ».از تـاری
ابالغ ب شنامه ،بانکهای م تلف ضمن اعالم آمادگی خود ،شرایخ عمومی و اخت اصی آن را نیز
تعیین کردند.
3ـ .4خرید دین مجدد
در دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین ،دو مـاده بـه خریـد دیـن مجـدد اخت ـاص داده شـده
است؛ خرید دین مجدد از سوی بانک مرکزی و خرید دین مجدد توسخ فروشنده (دائن).
3ـ4ـ .9خرید دین مجدد از سوی بانک مرکزی
همانطور که بیان شد ،یکـی از منـاب تـأمین اعتبـار بانـکهـا ،تنزیـل اسـناد تجـاری اسـت .در
بانکداری متعار  ،بانکهای تجاری تا سررسید صبر نمیکنند ،بلکه اورا تجاری مذکور را نـزد
بانک مرکزی تنزیل میکنند که به این عمل ،تنزیل مجدد یا تنزیل اتکایی میگویند .درواق بانک
مرکزی با تنزیل مجدد اورا تجاری ،به نقدینگی و قدرت مالی بانک های تجـاری مـیافزایـد ،در
تنزیل مجدد اینگونه نیست که واقعاً بانک تجاری ،اسناد را پشتنویسی کند و بـه بانـک مرکـزی
بفروشد و بانک مرکزی در سررسید سراغ بدهکار برود و در صورت وصولنشدن به بانک تجاری
مراجعه کند .بلکه رو

کار به این صورت است که شعبه مرکزی هر بـانکی بـا گـرفتن اطالعـات

اسناد تنزیلی شعب خود ،به بانک مرکزی اطالع میدهد کـه بـه ارز

فـالن مبلـغ ،اسـناد تجـاری

تنزیلی در اختیار دارد و بانک مرکزی بـه اعتمـاد آن اسـناد بـه بانـک مـذکور اعتبـاری اخت ـاص
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میدهد که به آن تنزیل مجدد گفته میشود .واضح است ماهیت این عملیات قرض بوده و چنانچه
بانک مرکزی ت میم داشته باشد در قبال این قرض مبلغ بیشتری بگیرد ،قرض با بهره و ربا خواهـد
دارد و قابلعمل در نظام بانکی نیست (موسویان .)18 :16۳۲ ،این ابزار در بانکـداری بـدون ربـا در
قالب عقد خرید دین توجیه میشود؛ بدین ترتیب که بانکهـای تجـاری ،اسـناد مشـتریان خـود را
خریداری میکنند ،سپس به مبلغ بیشتری به بانک مرکزی میفروشند و این همان بی دین است.
 .4-4-3خرید دین مجدد از سوی فروشنده
بهموجب ماده  ۳دستورالعمل اجرایی «در صورت تقاضای متقاضی ،بانکها میتواننـد اسـناد و
اورا تجاری خریداریشده را بهصورت نقدی به بانک به فرو

برسانند؛ بنـابراین یکـی دیگـر از

راههای جبران مخایر مالی بانکهـا در مواقـ ضـرورت ،خریـد دیـن مجـدد اسـناد از سـوی خـود
فروشنده است؛ بدین ترتیب که بانک ،دینی را که خریده است دوباره به خود دائن میفروشد.
 .2شروط ضمن عقد در خرید دین
دستورالعمل اجرایی خرید دین به مکر پارهای از شروطی که طرفین عقد خرید دین میتواننـد
آنها را ضمن عقد قرار دهند ،پرداخته است.
 .9-2شرط تعهد فروشنده در صورت امتناع مدیون از پرداخت
مطابق ماده  1دستورالعمل اجرایی «بانکها میتوانند ضمن تنظیم قرارداد خرید دین ،فروشـنده
دین را متعهد کنند که هرگاه مدیون در سررسید نسبت به پرداخت دین اقدام ننماید ،وی متعهد به
پرداخت آن باشد» ،اما از آنجا که بعد از تحقق عقد خرید دین ،فروشنده دین که دائن اصلی بـوده
است ،اکنون یک ش ص بیگانه است .یعنی در نتیجه عقد ،طلب به خریدار منتقل شـده و او دیگـر
در این رابطه ،ثالث محسوب میشود ،به نظر میرسد تعهد او بـه پرداخـت دیـن در صـورت عـدم
پرداخت از سوی مدیون را میتوان براسا
.)61۲ :16۳1

ضـمان وثیقـهای یـا وکالـت تحلیـل کـرد (کاتوزیـان،
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 .4-2شرط دادن تضمین
ماده  1۲دستورالعمل اجرایی مقرر کرده است که «بانکها میتوانند هنگام انعقـاد عقـد خریـد
مبادرت به اخذ تضامین الزم نمایند»؛ بنابراین با توجه به ماده مذکور بانـکهـا مـیتواننـد در زمـان
انعقاد عقد از فروشنده ،تضامین الزم را دریافت کنند .به نظر میرسد منظور از تضامین در متن ماده
مزبور میتواند مطابق ماده . 611م ضامن به معنای اخص کلمه و همچنین وثیقه باشد.
 .3-2شرط بیمهکردن دین
مطابق ماده  11دستورالعمل اجرایی «بانکها میتوانند ترتیبی ات ام نمایند تا در صورت لـزوم،
مطالبات خود از این بابت را بیمه نمایند ».شیوه نگار

ماده بیانگر این است که شـرط بیمـهکـردن

دین در قلمرو ق د و توافق طرفین وارد نمیشود ،بلکه بانک میتواند در صورت لـزوم ،مطالبـات
خویش را بابت قراردادهای خرید دین به هزینه خود بیمه کند؛ البته این بدان معنا نیست که طرفین
نمیتوانند توافق نمایند تا طر

دیگر عقد (فروشنده) دین را بیمه کند.

 .8پیشینه قانونی خرید دین در نظام بانکی ایران
بعد از طرح و اجرای بانکداری بدون ربا در ایران و بسیاری از کشورهای اسـالمی ،دانشـمندان
مسلمان به فکر طراقی ابزارهای مالی اسالمی نیز افتادند و توانستند بـا رعایـت ضـوابخ و مقـررات
شرعی ،انواعی از ابزارهای مالی را به نام صکوک طراقی کنند (موسـویان)611 :16۳2 ،؛ بنـابراین
یکی از ابزارهای مالی مزبور در بانکداری بدون ربا ،عقد خرید دین است که اولـین مسـتند آن در
نظام بانکی ایران ،م وبه چهارصدوهفتادویکمین جلسه مورخ  62آبان  1621شورای محترم پول و
اعتبار ،با عنوان «آییننامه موقت تنزیل» شامل نه ماده و یک تب ره است .ایـن م ـوبه همچنـین در
راستای تأمین نقدینگی کوتاهمدت واقدهای تولیدی ،بازرگانی و خدماتی از طریق تنزیل اسـناد و
اورا تجاری ناشی از دین واقعی بود که مشمول قانون عملیات بـانکی بـدون ربـا قـرار نگرفـت و
بهسبب استفاده نادرست و ارائه اسناد صوری از سوی برخی متقاضیان ،بانک مرکزی دستور توقف
عملیات خرید دین را صادر کرد؛ البته باید توجه داشت که از اواخر سال  16۳1استفاده از این ابزار
بار دیگر از سوی بانک مرکزی مجاز اعالم شد ،اما پس از آن مستند قـانونی عقـد خریـد دیـن در
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نظام بانکی ایران ،دستورالعمل اجرایی (اعتبـار در قسـاب جـاری در قالـب خریـد دیـن) ،م ـوب
هزاروش توهشتمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار ،مورخ 1شهریور 16۳1مشتمل بـر نـه مـاده
اعتبار در قساب جاری یا (اضافه برداشت) یکـی از رو هـای ت
متعار

ـیص منـاب در بانکـداری

و درواق یکی از ابزارهـای پرداخـت وام در بانـکهاسـت کـه بـهموجـب آن وامگیرنـده

میتواند بیشازقد موجودی از قسابش برداشت کند که به قد اعتبـار در قسـاب جـاری یـا قـد
اعتبار جاری مرسوم است (توتونچیان )12 :1611 ،و برای اولین بار در نیمه ن سـت قـرن هجـده از
سوی بانکهای اسکاتلندی آغاز و بعد از آن در بانکهای لندن استفاده شـد (موسـویان و فـدایی،
 .)111 :1686در ققو داخلی باالخره پس از گذشـت مـدتی از ضـرورت وجـود قـانونی دربـاره
خرید دین که بیانگر جواز ،شرایخ و آثار آن باشد ،بهویژه با توجه بـه رواج اسـتفاده آن در جامعـه
پیشنهاد اضافه شدن عقد مزبور به همراه دو عقد دیگر مرابحه و است ناع ،به برنامـه پـنجم توسـعه از
سوی بانک مرکـزی مطـرح و در مـاده  8۳قـانون برنامـه پـنجم توسـعه گنجانـده شـد (موسـویان و
بازوکار)616 :1686 ،؛ بنابراین در قال قاضر با وجود مجـوز قـانونی مزبـور درمـورد عقـد خریـد
دین ،عقد مزبور بـدون هرگونـه شـک وتردیـدی بـهمثابـه یکـی از ابزارهـای مناسـب تـأمین مـالی
کوتاهمدت در راستای تأمین اهدا

بانکداری بدون ربا در نظام بانکی استفاده میشود .باید توجـه

داشت که قانون گذار در ب ش سوم قانون ششم برنامـه توسـعه ،مـاده  1۲نیـز بـهمنظـور گسـتر

و

تعمیق نظام جام تأمین مالی و ابزارهای آن مقرر کرده اسـت کـه دولـت مجـاز اسـت معـادل کـل
بدهیهای خود به اش اص ققیقی و ققوقی را تا پایان اجرای قانون برنامـه از طریـق انتشـار اورا
بهادار و با کسب رضایت طلبکاران تسویه کند .همانگونه که خواهیم گفت انتشار اورا بهادار نیز
یکی از م ادیق عقد خرید دین است.
 .9-8انواع عقد خرید دین در نظام بانکی
با ورود خرید دین در قیطه قوانین موضوعه ،به نظر میرسد میتوان بسیاری از عقود مبتنی بـر
دیون را که ب ش عمده ای از معامالت سیستم بانکی کشور را تشکیل میدهد و با برخی مشکالت
از جمله مان ربویبودن مواجه است ،در قالب عقد مزبور گنجانـد و بـا شـرایخ و آثـار آن منطبـق
کرد؛ بدین ترتیب بسیاری از مشکالت موجود را برطر

کرد.
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 .9-9-8سپردهها و وامهای بانکی
در شرایخ کنونی که نظام نقلوانتقال پول و سرمایه پیشرفتهای فراوانی کرده است و نیازهای
مقتضای آن را دارد که اش اص بتوانند با شرایخ م تلف و به شیوههای گوناگون بـه یکـدیگر وام
بدهند .همچنین گرفتن سپردههای مشتریان از سوی بانکها و شرط پرداخت سـود معـین بـه آنهـا
یکی از عمدهترین عملیات بانک هاست که در شرایخ متعار

م دا ربای قرضی و قـرام تلقـی

میشود .گرچه معموالً این اعمال را در قالب عقود اسالمی بهویژه مضاربه توجیه میکننـد ،ولـی از
دو جهت قابل ایراد است؛ بدین ترتیـب کـه از سـویی هـم مشـتری بـهدنبـال گـرفتن سـود اسـت و
پرداختنکردن همان مقدار سود از سوی بانک را نمیپذیرد و هـم بانـک دربـاره وامهـای بـانکی
به دنبال گرفتن سود است و دریافـتنکـردن سـود از وامگیرنـده را بـهسـبب ورود ضـرر بـه خـود،
نمیپذیرد .از سوی دیگر عامل در عقد مضاربه ،اگر با چندین نفر بـهطـور هـمزمـان عقـد مضـاربه
منعقد کند ،نمیتواند با پول همه آنها مجموعاً معامله نماید و سود و زیان را میان همه آنها تقسیم
کند؛ هرچند عقد بهصورت مطلق منعقد شده باشد (داورزنی11 :16۳8 ،؛ سلطانی)11۳ :168۲ ،؛
بنابراین ،جهت اقراز رابطه ققوقی انواع وامها و معامالت واگذاری وام به وامگیرنده و ماهیت
ققوقی سود بانکی (قاسمزاده )16-11 :1681 ،به نظر مـیرسـد بهتـرین راهقـل ،عقـد خریـد دیـن
است .به این ترتیب بانک مبلغی را براسا

عقد قرض به ش

ی قرض میدهد و او هم بـهواسـطه

این قرض ،مدیون بانک میشـود .قـال بانـک ایـن دیـن را بـه قیمـت بیشـتر بـه خـود مـدیون ،امـا
بهصورت مدتدار و بهطور اقساطی میفروشد .درمورد سود متعلق به سپردههای بـانکی نیـز بانـک
در نتیجه سپردهگذاری اش اص به ایشان مدیون شده و در قالب عقد خرید دین ،دین خویش را به
مبلغ بیشتر از آنها خریداری میکند و بهصورت اقساط به ایشان میپردازد .این دو قرارداد بر پایـه
خرید دین یکبار از مشتری و در وهله دوم از سوی بانک شکل میگیرد.
 .4-9-8کارتهای اعتباری و بانکی
کارتهای اعتباری در معنای خاص عبارتاند از کارتی که یک بانک یا نهاد پولی یا اعتباری
صادر میکند و به دارنده آن امکان میدهد کاال یا خدمتی را بدون پرداخت وجـه نقـد و صـرفاً بـا
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ارائه کارت خریداری کند ،سپس بهـای آن را طـی مـدتزمـان مش

ـی بـه صـادرکننده کـارت

بپردازد (فرهنگ .)118 :1611 ،در صورت ناتوانی در پرداخـت کامـل صـورتقسـاب در مهلـت
تقاضای تقسیخ نکند ،بانک طی اخطاری اصل مبلغ بدهی را همراه با جریمهای که بهطـور معمـول
خیلی بیشتر از بهره تقسیخ است ،از دارنده کارت میگیرد یا از طریـق ضـمانتنامـههـا و وثیقـههـا
وصول میکند.
برخی کشورها با وض قوانین و مقررات دربـاره کـارتهـای اعتبـاری ،ماهیـت آن را بـهطـور
صریح بیان کردهاند و برخی کشورها مانند ایران با مغایردانستن آن با اقکام اسالمی ،استفاده از آن
را قرام و معامله با آن را باطل اعـالم کـردهانـد .در همـین راسـتا عـدهای درصـدد توجیـه ماهیـت
کارتهای اعتباری با برخی عقـود معـین از قبیـل عقـد قـرض ،ضـمان ،وکالـت ،قوالـه و جعالـه،
برآمدهاند (زارع ۳۳ :16۳۳ ،به بعد) ،اما بهسبب وجوه افترا میان ماهیت هریک از عقـود معـین و
قرارداد کارتهای اعتباری ،امکان انطبا قرارداد مزبور با هیچیک از عقـود معـین مـذکور وجـود
ندارد و لذا م الفان به همین دلیل قرارداد مزبور را قراردادی نامعین دانستهاند .قـال آنکـه بـه نظـر
میرسد با وجود عقد خرید دین و مستندات قانونی آن میتوان ماهیت قرارداد کارتهای اعتباری
را در قالب عقد خرید دین توجیه کرد.
با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خرید دیـن بـه نظـر مـیرسـد مـیتـوان ماهیـت قـرارداد
کارتهای اعتباری را با عقد مزبور منطبـق دانسـت؛ بـدین ترتیـب کـه بانـک صـادرکننده کـارت
اعتباری ،قراردادی را با مراکز تجاری و خدماتی پذیرنده کارت منعقد میکند؛ مبنی بـر اینکـه هـر
مبلغی که دارندگان کارت بهصورت نسیه مدتدار (برای مثال ششماهه) خریداری کنند ،بانک با
نرخ تنزیل معینی (برای مثال  1۲درصد) بدهی آنان را به مبلغ کمتر خریداری نمایـد و وجـه آن را
نقد بپردازد .همچنین بانک قراردادی با دارندگان کارت منعقد میکند؛ مبنی بر اینکه آنـان بتواننـد
با استفاده از کارت اعتباری و تسهیالت خرید دین بانک ،کاالها و خدمات موردنیاز را بـهصـورت
نسیه مدتدار ،از فروشگاهها و مراکز خدماتی ب رند .بعد از خرید نیز میتوانند بـدهی خـود را در
فرصت تنفس یا بهصورت قسطی بپردازند ،یا در سررسید شـشماهـه بپردازنـد و کـل مبلـغ اسـمی
بدهی را تسویه کنند (موسویان.)11 :16۳6 ،
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 .3-9-8معامله اوراق قرضه
یکی از مؤثرترین ابزارهای بانک مرکزی در کنترل قجم پول ،عملیات بازار باز است .در ایـن
معتبر غیردولتی میکند؛ از اینرو عملیات بازار باز از دو ب ـش تشـکیل مـیشـود :انتشـار اورا و
خرید وفرو

آنها .به این ترتیب که با صدور اورا قرضه ،خریدار اولیه آن ،مبلغـی معـادل مبلـغ

اولیه آن به صادرکننده آن میپردازد؛ مشروط بـر اینکـه عـالوه بـر اسـترداد اصـل آن در سررسـید
معین ،درصد مش

ی هم به او پرداخت شود .درواق  ،خریـداران بعـدی اورا قرضـه سـند تعهـد

صادرکننده اورا قرضه را از مالکان آنها خریداری میکنند و از آنجـا کـه ماهیـت آن قـرض بـا
بهره است ،مشمول ادله قرمت ربا قرار میگیرد .البته همه کسانی که صدور اورا قرضـه و خریـد
آن از سـوی خریـدار اولیـه را در تمــامی اقسـام آن مشـمول قرمـت ادلــه ربـا قـرار داده و صــحیح
نمیدانند ،معتقدنـد معـامالت بـازار ثانویـه ایـن اورا مـیتوانـد براسـا

عقـد خریـد دیـن باشـد

(موسویان)681 :16۳2 ،؛ یعنی پس از صـدور و خریـد اورا مزبـور از سـوی خریـدار اولیـه ،ایـن
اورا  ،اسناد دینی هستند که صاقبان آنهـا در قالـب عقـد خریـد دیـن بـه اشـ اص دیگـر انتقـال
میدهند؛ بنابراین با پذیر
فرو

این دیدگاه ،تنها مشکل اورا قرضـه ،ابـزار مـالی بانـکهـا ،صـدور و

آن به خریدار اولیه و به بیان دیگر معامله اولیه آن است که براسا

قرض بـا بهـره صـورت

میگیرد که در نظام بانکداری بدون ربا پذیرفته نیست .اما بـه نظـر مـیرسـد ماهیـت صـدور اورا
قرضه را نیـز مـیتـوان در قالـب عقـد خریـد دیـن توجیـه کـرد؛ بـدین نحـو کـه بانـکهـا و سـایر
صادرکنندگان اورا قرضه ،با صدور این اورا ـ بهصراقت ماده  16الیحه  .تـ از اش اص وام
میگیرند و سپس اقدام به خرید بدهی خود از آنها ،با قیمت بیشـتر مـیکننـد و آن را در فواصـل
زمانی معین به شکل اقساط یا بهصورت یکجا میپردازند .این امـر از م ـادیق عقـد خریـد دیـن از
سوی مدیون است و در صورت انتقال اورا مزبور به اش اص ثالث از سوی صاقبان آنها ،خرید
دین را اش اص ثالث محقق میکنند.
نتیجهگیری
با توجه به مفهوم گسترده مال در ققو کنونی ،دین نیـز در زمـره امـوال قـرار دارد و بـهرغـم
نظرات متفاوتی که درباره قکم بی دین وجود دارد؛ نظر مشهور مبنی بر جواز آن اسـت .بـه طـور
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مش ص خرید دین قراردادی است که بهموجب آن دین مدتدار بدهکار به کمتـر از مبلـغ اسـمی
آن بهصورت نقدی از او خریداری میشود و این خرید میتواند از سوی مدیون یـا شـ ص ثالـث
وصولنشدن دین ،خریدار میتواند از محل تضمینات موجود ،طلب خود را وصول کنـد .بنـابراین
با توجه به تعریف مزبور میتوان گفت ماهیت خرید دین ،عقدی ،تملیکـی ،معـوض ،الزم و تبعـی
است و با توجه به مستندات قانونی آن (ماده  8۳قانون برنامه پنجم توسعه ،اصالح آیـیننامـه ف ـل
سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ،ب شنامه و دستورالعمل اجرایی آن) که تعریف شرایخ و آثـار
عقد مزبور را مکر کرده ،ماهیتاً در زمره عقود معین است و نیازی به تحلیـل و توجیـه آن در قالـب
عقود معین دیگر از قبیل بی یا درج آن در زمره عقود نامعین و ماده  1۲قانون مدنی نیست.
در قال قاضر در کنار سایر عقود پیش بینیشده در قانون عملیـات بـانکی بـدون ربـا ،یکـی از
مناب تأمین اعتبار و اعطای تسهیالت که امکان را فراهم کرده است تا بسیاری از عملیات بانکی که
ب ش عمده ای از معامالت بانکی را تشکیل میدهند ،از قبیل قراردادهای اعتباری ،سود سپردهها و
وامهای بانکی ،کارتهای اعتباری و بانکی ،تنزیل اعتبارات اسنادی و ...در قالب عقد مزبور منعقد
شوند؛ زیرا انعقاد هریک از عملیات مزبور ،جز در قالب خرید دین ،گاه بهسبب صوریبودن و گاه
بهسبب داشتن ماهیت ربای قرضی ،باطل و م الف موازین شرعی و قانونی در نظام بانکداری بدون
رباست .قال آنکه انعقاد آن ها در قالب خرید دین ،این امکان را ایجاد میکند که طـر
فرو

دائـن بـا

دین به ش ص ثالث (بانک) ،خود را از ماهیت قرض بودن این معامالت و مان ربـویشـدن

معامله بهسبب وصول مازاد رهایی ب شند؛ از اینرو در قال قاضـر مـیتـوان بسـیاری از معـامالت
مبتنی بر دیون را بدون هیچ شک و تردید و بیم ناشی از ربویشدن معامله براسا
منعقد کرد.

عقد خرید دین
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