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چکیده
اعمال سياست هاي پولي و ارزي و به طور خاص ،تنظيم بازار ارز ،از وظايف بانك مركزي است .نظام
بانكي نيز نقش مهمي در توسعه و تأمين مالي ،به ويژه در تجارت بينالملل دارد و در اين عرصه ،ايجاد
نظم و امنيت از يك سو و احترام به مالكيت خصوصي و تسهيل تجارت ،از سوي ديگر ،بايد با هم لحاظ
شود ،در حال حاضر (به خصوص بعد از بحران ارزي سال  )1931مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز ،به يكي از
دعاوي شايع بانكي ،تبديل و موضوع از اين حيث ،واجد اهميت است كه در بحران ارزي سال مذكور،
مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه به قدري است كه توجيه اقتصادي تجارت را زايل و در موارد
متعددي ،مشتمل بر ضرر متقاضي نيز ميباشد ،با بررسي حقوق بانكها در فروض مختلف پيش
پرداخت ،ميان پرداخت و عدم آن ،به اين جمعبندي كلي ميرسيم كه با توجه به اعالميه فروش ارز كه
در زمان ظهرنويسي اسناد به نام متقاضي ،تنظيم ميشود فروش ارز ،در زمان مذكور ،قطعي و معادل
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تعهدنامه نوسان نرخ ارز نيز ناظر به تغيير نرخ ارز ،از زمان گشايش اعتبار تا ظهرنويسي و معامله اسناد
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ريالي آن در همين تاريخ ،مالک تسويه حساب نهايي متقاضي با بانك گشاينده اعتبار ميباشد و
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ميباشد و مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز ،تا روز تسويه حساب قطعي و نهايي ،برخالف قوانين ،مقررات و
بخشنامههاي بانك مركزي ميباشد.

کلید واژهها
اعتبارات اسنادي ،نوسان نرخ ارز ،تعهد ارزي ،مديريت بازار ارز ،پوشش ريسك نوسان و بحران ارزي

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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همانگونه که مي دانيم یکي از تعهدات متقاضي در اعتبار اسنادي ،پرداخت وجه اعتبار
ميباشد و پس از آنکه ذي نفع اعتبار ،با ارائه اسناد ،مدارک و ایفاء تعهدات قراردادي ،به بانک
مراجعه و وجه اعتبار را دریافت کرد متقاضي نيز باید مطابق قرارداد تنظيمي با بانک گشاینده،
وجه را به بان ک ،پرداخت نماید .در پرداخت هاي ارزي ،با توجه به فاصله زماني بين گشایش
اعتبار و معامله اسناد ،ممکن است نرخ ارز موضوع اعتبار ،دچار نوسان گشته و تعادل در قيمت،
از بين برود و با لتبع قيمت تمام شده محصول یا خدمات افزایش یافته و تجارت مذکور ،فاقد
توجيه اقتصادي و در مواردي ،مشتمل بر ضرر متقاضي باشد که با فلسفه مبنایي تجارت (کسب
سود) در تضاد و تعارض است .عموما توجيه بانکهاي گشاینده اعتبار این است که به دستور
متقاضي ،چنين اعتباري ،گشایش و به لحاظ عدم ایفاء تعهد متقاضي و تعهد قطعي بانک ،وجه
اعتبار به ذينفع ،پرداخت و بانک مستحق دریافت عين ارز پرداختي ميباشد و همانگونه که
بانک در سود تجارت موضوع اعتبار ،نفعي ندارد در ضرر آن نيز مسئوليتي نداشته و صرفا
کارمزد گشایش اعتبار را اخذ و عادالنه نيست که در قبال دریافت مبلغي کارمزد ،چنين ضرري
را متحمل شود و در هر حال ،متقاضي ،مکلف به پرداخت عين ارز پرداختي بانک گشاینده به
ذينفع به انضمام وجه التزام قراردادي ميباشد و به عنوان دليل اثباتي ،به تعهد نامه مأخوذه از
متقاضي اعتبار ،مبني بر پذیرش تغيير و نوسان نرخ ارز ،استناد و بيان ميکنند که در مقام ایفاء
تعهد و به قائم مقامي متقاضي ،ارز را به ذينفع ،پرداخت و متقاضي ،مکلف است عين ارز
پرداختي بانک را مسترد نماید ،این دفاع و توجيه ،اغلب ،مورد قبول دادگاهها واقع و در وضعيت
فعلي ،مطالبه مابه الفاوت نرخ ارز ،به مشکلي حاد براي تجار و بخش توليد ،تبدیل و حتي در
تسهيالت ارزي پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي نيز که داراي فلسفه
حمایتي بوده و در اجراي مواد ماده  31اصالحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي که عينا و به
ترتيب در مواد  ۹و  52قانون برنامههاي چهارم و پنجم توسعه ،تأیيد و تنفيذ گردیده و به
موجب آن و به منظور حمایت از توليد و اشتغال و تحقق اهداف برنامههاي قانون توسعه و

محمد رضا باقري و همكاران

تبدیل ثروتهاي ناشي از درآمد هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار ،دولت تکليف به پرداخت آن
داشته نيز رویه بانکها بر همين مبنا (مطالبه عين ارز) است که با فلسفه حمایتي قوانين مذکور،
در تضاد و تعارض ميباشد و هرچند که ماده 51قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نطام مالي
کشور (مصوب )۹6۱1/۹5/۹و آیين نامههاي متعدد اصالحي آن ،تسهيالتي را جهت تسویه
بدهي ارزي ،به نرخ زمان ایجاد اتاق مبادالت ارزي فراهم نموده ليکن به لحاظ تفاسير مختلف
بانکها ،کماکان ،مشکالت اجرایي آن به قوت خود باقي که از موضوع مقاله فعلي ،خارج ،ولي
بيانگر اهتمام قواي مجریه و مقننه در حمایت از بخش توليد مي باشد ،با عنایات به مقدمه فوق
و با توجه به مقررات و ضوابط موجود ،به ترتيب به بررسي سابقه تاریخي ،اهميت نرخ ارز،
عوامل موثر بر نوسان نرخ ارز ،تاثير نوسان نرخ ارز ،بحران ارزي و تفاوت آن با نوسان نرخ ارز،
علل مداخله بانک هاي مرکزي در قيمت ارز ،راهکارهاي جلوگيري از نوسان و اقدامات انجام
شده در کشور براي مهار آن ،ماهيت تعهد ارزي ،زمان تحقق آن ،مستندات تعهد زمان معامله
اسناد ،توجيهات بانکها در مطالبه نرخ ارز و نتيجه گيري کلي ميپردازیم.
 -1سابقه تاریخی
همانگونه که ميدانيم تجارت بين المللي کاالها و خدمات ،غالبا مستلزم مبادله پول
کشورهاي گوناگون است .در این قسمت به تعریف ارز ،پيشنيه موضوع در دنيا و ایران و
نظامهاي ارزي و نظام فعلي کشور مي پردازیم.
 1-1تعریف ارز:

سيستم پایه طال از سال  ۹571تا سال  ۹۱۹1بر نظام پولي جهان حاکم بود ،در دوران
جنگ جهاني اول و به خاطر حاکميت ،نوعي بي نظمي در مبادالت و فعاليتهاي پولي و مالي،
به جاي نظام مالي طال « نظام ارز -طال» مطرح شد و براساس آن کشورها ،پول خود را بر
مبناي طال و ارزهاي معتبري همچون پوند و دالر تعریف ميکردند ،نظام مذکور ،به ویژه بين
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 2-1پیشینه موضوع در دنیا:
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واژه ارز از لغت پهلوي ارژ به معناي بها ،قيمت و ارزش اخذ شده و همچنين این کلمه به
معني پول بيگانه که در مملکت نيز خرید و فروش ميشود بکار رفته است (رحيمي ،۹677 ،ص
)7
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سالهاي  ۹۱52تا  ۹۱6۹مطرح بود ،سيستم پولي مذکور ،در سال  ۹۱6۹به دليل فشار بحران
کبير اقتصادي از هم پاشيد (مهدیون راد ،۹65۱ ،پاورقي ص  )36در کنفرانس برتن وودز (در
سال  )۹۱11کشورهاي اصلي جهان غرب ،بر نظام ارز ثابت ،توافق کردند ،به گونهاي که هر
کشور ،نرخ ارز خود را در قبال دالر ،در دامنه نوسان محدودي تثبيت ميکرد ،در سال ،۹۱75
نظام مذکور ،فروریخت و ارزش پولهاي عمده به حالت شناور ،تحت تاثير نيرو هاي بازار
درآمدند (کيت ،۹6۱۹ ،صفحات  217و )215

پایه پولي ایران در سال  ۹615هجري شمسي از نقره به طال ،تبدیل و در همين سال،
تجارت خارجي به انحصار دولت درآمد ،در سال  ،۹6۹۹نظام استاندارد طال کنار گذاشته شد و
به همين دليل ،ارزش ریال به یک پنجم تنزل یافت (سلطانينژاد ،ناصر پور ،فالح ،محمدي،
حقاني و شهابالدیني ،۹6۱۹ ،ص )23
در ایران چون عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزي است ،به ناچار قيمت ارز براساس
عرضه و تقاضا تعيين نميشود (عزیزنژاد و کميجاني ،۹6۱3 ،ص)۹۱6
نظام ارزي کشور ،براساس قانون برنامه چهارم توسعه و بند ج ماده  5۹قانون برنامه پنجم
توسعه ،شناور مدیریت شده است۹.
نرخ ارز در بازار آزاد ،در سال  ،۹665برابر  73ریال بود که تا سال  ۹621ثابت ماند ،بعد از
این سال ،نرخ ارز ،تا قبل از وقوع انقالب ،سير نزولي داشت (به ترتيب در سال  ۹625 ،۹62۹تا
 ۹622 ،۹621و  3۱ – ۹623ریال 35 ،ریال و  7۹ریال) ولي بعد از انقالب ،سير صعودي
داشت و از یکصد ریال به  7111ریال در سال  ۹6۱1و یکباره در سال  ۹6۱۹و بحران ارزي
این سال به بيش از  62111ریال رسيد (درگاهي ،۹6۱5 ،ص )31
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 3-1پیشینه موضوع در کشور:

به طور کلي نظامهاي عمده ارزي عبارتند از:
 -۹رژیم ارزي ثابت :در این نظام ،ارزش مبادلهاي پول کشور ،در مقابل سایر پولها توسط
مقامهاي پولي کشور (در حد صفر) حفظ ميشود.
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 ۹عالقه مندان به مطالعه تکميلي در خصوص نظام ارزي مناسب کشور ،ر.ک به گلزاریان پور ،سياوش ،انتخاب نظام ارزي با
توجه به تکانههاي اقتصادي ،رساله دکتري رشته اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي ،شهریور ۹6۱6

 4-1پیشینه نظامهای ارزی

محمد رضا باقري و همكاران

 -5رژیم ارزي شناور  :در این نظام ارزي ،عرضه و تقاضا ،تعيين کننده نرخ ارز مي باشد
 -6نظام ارزي شناور مدیریت شده :در این نظام ،نرخ ارز ،توسط مقامهاي پولي کشور ،تعيين و
نرخ ارز مي تواند تا درصد مشخص و مورد نظر مقامهاي مذکور ،نوسان داشته باشد و در
صورت نوسان ،دولت یا مقامهاي پولي ،با دخالت در بازار ،نوسان نرخ ارز را کنترل ميکنند.
 -2اهمیت نرخ ارز

این موضوع نيز تحت دو مورد ذیل بررسي ميشود:
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 -3نوسان نرخ ارز
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یکي ار ابزارهایي که مي تواند مسئله سرمایه گذاري و اشتغال را تضمين و براي کشور ،مفيد
باشد نرخ ارز است ،به طور کلي ،هر اتفاقي که در نرخ ارز بيافتد ،در توليد اثر دارد و هزینههاي
توليد را افزایش ميدهد و امروزه یکي از موانع اساسي توليد ،در کشور ما نرخ ارز است و
هرگونه نوساني در آن ،بر توليد ،تجارت و مصرف ،تاثير ميگذارد و نظر به اهميت آن ،هيچ
کشوري نميتواند نسبت به آن بيتفاوت باشد ،از طرف دیگر ،الزمه تجارت ،ثبات ميباشد و
تجارت پرنوسان ،منجر به رشدهاي اقتصادي ناپایدار و بيثبات ميشود.
براي تحقق رشد اقتصادي کشور ،نياز به سرمایه گذاري خارجي است و با توجه به کاهش
توان دولت ،نيازمند اطمينان بخشي به سرمایهگذاران در زمينه مدیریت نوسانات ارزي است.
نرخ ارز یکي از متغيرهاي اقتصادي است و بهعنوان معيار ارزش برابري پول یک کشور ،در
برابر کشورهاي دیگر ،منعکس کننده وضعيت اقتصادي آن کشور در مقایسه با سایر کشور
هاست و متغيري است که ميتواند عملکرد اقتصاد و متغيرهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد
( ملکي ،۹6۱۹ ،ص  ) 1براي اشاره به ریسک باالي نرخ ارز ،ضرب المثلي وجود دارد که بيان
مينماید «نرخ ارز ،وحشي تر از ببر ميباشد» (تلبا ،۹6۱1 ،ص  )27بررسي نوسانات نرخ ارز،
یکي از مسائل اساسي براي کشورهاي در حال توسعه ميباشد که بعد از فروپاشي نظام برتن
وودز ،تاثير این نوسانات بر رشد اقتصادي و تنظيم مناسب نرخ ارز از اهميت ویژهاي برخوردار
شد ،زیرا نرخ ارز ،بيانگر قدرت برابري پول ملي در مقابل پول خارجي ميباشد و تنظيم
نامناسب آن ،عدم تعادلهاي وسيعي در اقتصاد کشور ،از جمله ایجاد بازار موازي و دو نرخي
شدن ارز را ایجاد مي کند و اثري دوجانبه بر وضعيت اقتصاد کالن داخلي و اقتصاد بين المللي
کشورها دارد (ناصرپور ،۹6۱5 ،ص )۱5
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 1-3عوامل موثر بر نوسان نرخ ارز:

511

نوسان نرخ ارز ،معلول عوامل متعددي اعم از داخلي و خارجي است که به اجمال بررسي
ميگردد.
بحرانهاي ارزي در دنيا ،چندین ویژگي مشترک دارند -۹ :ارزش واحد پولي داخلي این
کشورها در بازار ،بيش از ارزش واقعي بوده و حفظ ارزش ،از طریق مداخله دولتها و مقامات
اقتصادي کشور ،در بازار صورت گرفته است -5 .در کشورهاي صادرکننده وابسته به نفت،
کاهش قيمت جهاني نفت ،باعث کاهش درآمدهاي ارزي شده است -6 .بانکهاي خصوصي و
شرکتهاي ارائه دهنده وضعيت شکنندهاي داشتهاند -1 .دولتها از جایگاه و قدرت سياسي
الزم براي استفاده از ابزار هاي مختلف حقوقي براي کنترل شرایط اقتصادي و بازگرداندن ثبات
به اقتصاد محروم بودهاند -2 .در تمامي کشورهایي که شاهد بحران ارزي بودند وابستگي زیادي
به دریافت وامهاي کوتاه مدت از موسسات مالي و بانکهاي خارجي وجود داشته و این
سرمایههاي خارجي ،بخش زیادي از منابع مالي مورد استفاده کشور را تامين کرده است .عدم
توانایي بانکهاي مرکزي ،در نگهداري و حمایت از نرخ ارز ،تنها عامل اصلي نيست ولي زمينه
اصلي وقوع بحرانهاي ارزي است( .سلطانينژاد و همکاران ،پيشين ،ص )31
از دیگر عوامل مهم و موثر بر نرخ ارز ،تورم داخلي است که در آن متغيرهاي بنيادي چون
عرضه پول ،وضعيت تراز تجاري کشور و سطح توليد نقش دارند (ناصر پور ،پيشين ،ص )۹۹
گروهي از اقتصاد دانان ،اصليترین منبع نوسانات نرخ ارز واقعي را اختالف موجود در
بازارهاي پولي و مالي و به بيان دیگر ،شوکهاي اسمي ميدانند اما گروه دیگر ،اختالفات ایجاد
شده در متغيرهاي واقعي اقتصاد که به شوکهاي واقعي معروفند را اصليترین علت و منبع
نوسان در نرخ ارز واقعي ميدانند (ملکي ،پيشين،ص )۹6
در سال  ۱۹به دليل تشدید تحریمها و کاهش درآمدهاي نفتي و در نتيجه کاهش توانایي
بانک مرکزي در بازار ارز ،بحران ارزي اتفاق افتاد (درگاهي ،پيشين ،ص )63
بر همين اساس ،بيشتر کشورهاي جهان ،به سمت نظام ارزي شناور مدیریت شده حرکت
کردهاند تا در چارچوب یک روند بلندمدت ،نرخ ارز ،تنها دستخوش نوسانات منطقي کوتاه مدت
باشد ،طبق این تئوري ،نرخ ارز در یک کشور ،در بلند مدت ،باید براساس اختالف تورم آن
کشور با سایر کشورها تنظيم شود و باید ارزش ریال ،در مقابل دالر به اندازه  ۹2درصد آن دوره
تضعيف شود تا برابري قدرت خرید دو ارز همچنان باقي باشد( .همان ،ص )3۹
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عالوه بر مطالب معروض در فوق ،توجه به این مطلب که ارز ،در مقابل ریال ،افزایش یافته
نه در مقابل سایر ارزهاي خارجي و به تعبير دیگر ،منشاء داخلي دارد نيز مطلبي مهم و قابل
توجه است.
 2-3تاثیر نوسان نرخ ارز:
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در این قسمت به بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد ،توليد ،بازار و  ...ميپردازیم:
الزمه تجارت ،ثبات نسبي قيمتهاست و نوسان نرخ ارز ،منجر به عدم اطمينان ،براي
سرمایهگذاري و تجارت داخلي و خارجي ميشود.
نرخ ارز تأثري دوجانبه بر وضعيت اقتصاد کالن داخلي و اقتصاد بينالمللي کشور دارد،
نوسانات نرخ ارز بر بسياري از متغيرهاي کالن اقتصادي مانند تراز تجاري ،تراز پرداختها ،ميزان
توليد داخلي ،مصرف ،اشتغال ،سطح عمومي قيمتهاي داخلي و  ...تأثيرگذار است و افزایش و
کاهشهاي مکرر و در واقع ایجاد نوسانهاي ارزي شدید ،تأثير منفي بر توليد ناخالص داخلي
خواهد داشت و رشد اقتصادي را با افول مواجه خواهد کرد (ناصرپور ،پيشين ،صفحات  ۱۱ ،6و
.)۹16
با افزایش نرخ ارز ،مردم سرمایههاي خود را از بازار بورس به بازار ارز ،منتقل ميکنند
(قالمق ،۹6۱6 ،ص .)۹1۱
نوسان نرخ ارز ،نااطميناني در معامالت بينالمللي کاالها و دارایيهاي مالي را به تصویر
ميکشد( .عزیز نژاد و کميجاني ،پيشين ،ص )76
نوسان نرخ ارز بر سایر متغيرهاي کالن اقتصادي تاثيرگذار است و یکي از مهمترین
متغيرهاي اقتصادي که از نوسانات نرخ ارز ،تاثير زیادي ميپذیرد متغير اشتغال است (ملکي،
پيشين ،ص )1
اگر از معامله سلف ارز استفاده نشده باشد ممکن است متقاضي ناچار به پرداخت مبلغي
بيش از قيمت مورد انتظار شود که این منجر به کاهش حاشيه سود یا تحمل ضرر ميشود،
استفاده از قراردادهاي سلف ارز ،متقاضي را در مقابل این ریسک ،پوشش ميدهد( .کالير،
 ،۹6۱6ص ) 15۱
بر اساس نظریه برابري قدرت خرید ،براي اینکه نرخ ارز حقيقي و به تبع آن ،رقابت پذیري
بنگاههاي داخلي در مقابل بنگاههاي خارجي ،ثابت بماند بانک مرکزي باید نرخ ارز اسمي را
معادل تفاوت تورم داخلي و خارجي تعدیل کند ،تعدیل بيش از حد آن (کاهش بيش از حد
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ارزش پول داخلي در مقابل پول خارجي) باعث افزایش قدرت رقابت پذیري بنگاههاي داخلي و
تعدیل کمتر از ميزان تفاوت تورم داخلي و خارجي ،باعث افزایش نرخ ارز حقيقي و کاهش
قدرت رقابتپذیري بنگاههاي داخلي ميشود (سلطاني نژاد و همکاران ،پيشين ،ص .)71
ریسک نرخ ارز ،مي تواند بخشي از ریسک سرمایه قلمداد شود و تنوع بخشي ،نوعي پوشش
ریسک غير مستقيم را در مقابل نوسانات نرخ ارز ،فراهم ميکند (سامي ابراهيم ،۹6۱1 ،ص
.)۹26
عالوه بر موارد فوق بهطورکلي ،هر اتفاقي که در بازار ارز بيفتد ،در توليد اثر دارد و
هزینه هاي توليد را افزایش و از این حيث نيز موجبات عدم توان رقابت و فروش و نهایتا تحميل
هزینه هاي مازاد بر مصرف کننده نهایي ميشود.
نوسانات نرخ ارز در هر کشور ،عالوه بر تحوالتي که در روابط تجاري بينالمللي ایجاد
ميکند .در داخل کشور هم بر سطح قيمتها تاثير ميگذارد ،بویژه در کشورهایي که کاالهاي
مصرفي یا سرمایه اي و مواد اوليه خود را به طور عمده از خارج وارد ميکنند ،هرگونه افزایش
نرخ ارز ،سبب باالرفتن قيمت کاالهایي ميشود که آن کشور آنها را وارد ميکند (بخش
فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،۹672 ،ص .)۱۱
جایي که در بازار ،نوسانات نرخ ارز ،وجود دارد ميتواند تاثير مهمي در سود بازرگانان داشته
باشد (سانسون ،۹6۱2 ،ص .)۹36
از سوي دیگر ،به دليل آنکه نظام اقتصادي ایران به شدت به واردات بسته است هرگونه
تغيير ناگهاني در نرخ ارز (مانند شوک ارزي سال  )۱۹ميتواند تاثيرات نامطلوبي در اقتصاد
کشور داشته باشد (ميثمي ،زمان زاده ،شاهمرادي و نيلي ،۹6۱6 ،ص .)53۹
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هر چند که بانکها تفاوتي بين نوسانات معمولي نرخ ارز و بحرانهاي ارزي ،قائل نيستند و
در هر حال ،اعتقاد به مسئوليت مطلق متقاضي اعتبار دارند ليکن ،بين این دو باید قائل به
تفکيک شد ،تغيير و نوسان نرخ ارز ،تا حدي معمولي و مازاد بر آن به بحران ارزي تبدیل
ميشود ،بحران ارزي ،یعني سقوط ارزش پول ملي در مقابل دالر و به بيان دیگر ،بحران ارزي
عبارت است ا ز بحران واحدهاي پولي داخل کشورها و کاهش شدید و ناگهاني ارزش پول یک
کشور در مقابل دالر (سلطاني نژاد و همکاران ،پيشين ،ص .)1۱
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در موافقتنامه برتون وودز ،بر نرخ ثابت و در عين حال انعطافپذیر ،توافق شد ،نسبت ثابت
بين ارزها ،کشورهاي عضو را متعهد ميکرد که نرخ ارز خود را در مقابل دالر ،بيش از یک
درصد تغيير ندهند و حداکثر دامنه تغيير 1 ،درصد تعيين شد (همان ،صفحات  65و )66
در دسامبر  ۹۱7۹ميالدي ،برتون وودز ،با توافق دیگري که اجازه نوسان تا ميزان  5/52در
صد به بانکهاي مرکزي را ميداد جایگزین شد (همان ،ص )2
در توافق نامه اسميت سوئين ،در سال  ۹۱75ميالدي ،جامعه اقتصادي اروپا ( )EECاین
دامنه نوسان را براي ارزهاي اصلي آن قاره به نصف کاهش داد تا ریسک ارز کشورهاي اروپایي
کاهش یابد.
دخالت بانک مرکزي ،زماني امکانپذیر بود که نرخ یک ارز به ميزان  72درصد از حداکثر
دامنه نوسان تعيين شده تغيير کند (همان ،ص )25
لذا با عنایت به جميع موارد فوق ،نظر به اینکه دولت ،مسئوليت سياستگذاريهاي اقتصادي
و بانک مرکزي ،وظيفه تنظيم سياستهاي ارزي را به عهده دارند و در تحقق بحران ارزي که
هيچيک از عوامل بروز بحران ،منتسب به متقاضي اعتبار نميباشد دولت ،مسئوليت مطلق دارد
که عمدتا از طریق قوانين حمایتي ،این قبيل ما به التفاوتها را جبران ميکند و بدین ترتيب،
رویه قضایي فعلي که در هر حال (اعم از نوسان معمولي و بحران ارزي) اعتقاد به مسئوليت
مطلق متقاضي دارد ،بر خالف موازین قانوني مي باشد مضافا اینکه قاعده انصاف (به عنوان یک
قاعده پذیرفته شده در عرف تجاري بين المللي) نيز مقتضي تفکيک این دو مورد ميباشد و از
نظر عقلي و منطقي نيز هيچ تاجر و متقاضي حاضر ،به پدیرفتن چنين ریسکي نميباشد و
افزایش بي رویه نرخ ارز در سالهاي  5۹ ،75و  ۱۹بحران ارزي بوده نه نوسان معمولي نرخ ارز
و بدین ترتيب ،دولت مسئوليت جبران آن را دارد و امکان مطالبه آن از متقاضي وجود ندارد.
شماره ، 63تابستان ۹6۱7

مسئله نوسان ،تغيير و علي الخصوص بحران ارزي ،بازتاب فردي یا گروهي نداشته و عالوه بر
تأثير بر مسائل اقتصادي ،ميتواند مسائل سياسي ،امنيتي و اجتماعي نيز داشته باشد،
عليالخصوص در کشورهایي از قبيل ایران که حدود 31تا  71درصد واردات ما کاالهاي اساسي
است و نوعاً دولت ،عرضه کننده عمده و مصرف کننده عمده ارز نيز ميباشد ،این موضوع ،واجد
اهميت بوده و لزوم کنترل نرخ ارز ،از بدیهيات مي باشد و بر همين مبنا دولت ،باید در بازار ارز
دخالت و با در نظر گرفتن مصالح عمومي کشور ،نرخ ارز را تعيين و تثبيت نماید و فارغ از انواع
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نظامهاي ارزي ،وجود مرجعي که بر نوسان نرخ ارز ،نظارت و در موارد لزوم ،دخالت کند مورد
قبول ميباشد که با توجه به مصالح کشور ،نظام ارزي را مدیریت کند و در هر شرایط و در هر
زمان ،دولت و بانک مرکزي (به عنوان نماینده مالي دولت) به راحتي ميتوانند مدیریت کنند.
اصوالً در کشورها ،بانک مرکزي مسئول اجراي سياستهاي پولي است .در ایران تا پایان
دهه  ،۹661مطابق قانون راجع به واگذاري معامالت ارزي به بانک ملي ایران (مصوب )۹663
سياستهاي ارزي و کنترلهاي مورد نظر دولت ،از طریق بانک ملي اعمال ميشد و بعد از آن،
مطابق بند دال ماده  6۹قانون پولي و بانکي کشور (مصوب  )۹66۱حفظ موازنه ارزي کشور،
یکي از وظایف بانک مرکزي ميباشد و بر همين مبنا ،بانک مرکزي در  ۹66۱/2/۹5ایجاد شد
(کيت ،پيشين ،ص)77
بانک مرکزي هر کشور ،قلب تپنده بانکداري و اقتصاد آن کشور است و این نقش ،بيش از
هر چيز و هر جا در حوزه سياستگذاري پولي و مالي نمود پيدا ميکند( .السان ،۹6۱5 ،ص
)۱۹
تجربه نشان داده که بانکهاي مرکزي مستقل ،در شکوفایي اقتصاد ،کارآمد تر بودهاند.
(نباتي ،۹6۱1 ،ص )2
با توجه به اینکه بخش اعظم در آمدهاي ارزي کشور ،از محل صادرات نفت ،تأمين ميشود
بانک مرکزي به نمایندگي دولت ،ارزهاي مورد نظر را در بازار ارز به فروش مي رساند از اینرو
ميزان دخالت این نهاد ،در بازار ارز ،در مقایسه با سایر کشورها در حجم وسيعتر رخ داده است.
این دخالت از یک قاعده نظام مند برخوردار نبوده است (سلطاني نژاد و همکاران ،پيشين ،ص
.)57
به همين علت ،بانک مرکزي بر خالف دیگر کشورها براي تعيين قيمت خرید و فروش ارز،
در این بازار ،نقش انحصاري را ایفا نمود (همان ،ص .)۹16
جلوگيري از بروز نوسانات نرخ ارز ،از جمله دالیل دخالت بانک مرکزي ميباشد.
بر اساس پرسشنامهاي که بانک بينالمللي تسویه ،ميان  ۹۱رئيس بانک مرکزي توزیع کرد
در دوره  51۹5تا  51۹۹به ترتيب ،مهمترین علل مداخالت بانک مرکزي در بازار ارز ،جلوگيري
از نوسانات نرخ ارز ،ناشي از فعاليت هاي سفته بازانه ،حفظ ثبات قيمتها (کنترل تورم) و
تعدیل ذخایر ارزي بوده است( .همان ،ص )72
معموال مقام هاي پولي هر کشور ،در برابر تغييرات ارزش خارجي پول ملي خود ،بي تفاوت
نيستند و گرچه نرخ برابري اغلب کشور هاي صنعتي از سال  ۹۱76بدین سو حالت شناور یافته
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 ۹در خصوص اینکه آیا بانک مرکزي مي تواند با اعمال سياست انبساطي ،موجب کاهش ارزش پول افراد جامعه شده و موجبات
زیان آنها را فراهم آورد ،به استفتائات اخير انجام شد ه از مراجع محترم عظام توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي
مراجعه شود

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

است اما بانکهاي مرکزي گاه از طریق خرید و فروش پول ملي خود سعي ميکنند بر نرخ
برابري پولشان در برابر پولهاي خارجي تأثيرگذار باشند( .کيت ،پيشين ص )1۱7
از طرف دیگر ،مقررات پولي و ارزي از جمله مقررات حقوق عمومي و بالتبع ،قواعد آمره
کشور ،محسوب و الزم الرعایه است.
دیوان دادگستري بينالمللي در سال  ۹۱5۱در قضيه قرضههاي صربستان ،اعالم نمود که
تنظيم سياستهاي پولي در انحصار دولتهاست (پيران ،۹6۱6 ،ص )5۱6
از جمله سياستهاي بانک مرکزي ،جهت ساماندهي بازار ارز ،در بعد از انقالب ،تغيير نظام
ارزي در سالهاي بعد از انقالب (تغيير به نظام ارزي شناور در سال  ،75اجراي سياست یکسان
سازي نرخ ارز در سال  ، 5۹برقراري نظام ارزي شناور مدیریت شده و برقراري مجدد نظام چند
نرخي ميباشد.
دولت ها داراي قدرت انحصاري درتنظيم قوانين و مقررات ارزي در جهت حفظ منافع
عمومي هستند و سرمایه گذاران باید به دنبال راه حلي باشند که در عين حال که امکان مداخله
در مواقع اضطراري را که پاي منافع عمومي در ميان است به دولت ها مي دهد هم زمان بتواند
منافع سرمایهگذار را هم حفظ کند( .دانایي و عزیزي ،۹6۱5 ،ص )۹57
از آنجایي که در ایران تنها بانک مرکزي ،متکفل گشایش اعتبار اسنادي ارزي است و سایر
بانکها به عنوان عامل بانک مرکزي اقدام مي کنند ،گشایش اعتبار ،منوط به رعایت مقررات
ارزي بانک مرکزي است( .شيروي ،۹6۱1 ،ص  )521اتخاذ سياستهاي اقتصادي که موجب
کاهش ارزش پولي ميشوند ،ظلم و بر خالف عدالت اجتماعي که حکومت اسالمي بر اساس آن
بنا شده است ميباشد( .ابراهيمي ،۹673 ،ص  )31سياستهاي پولي ممکن است موجب
افزایش شکاف طبقاتي و فاصله گرفتن از عدالت اقتصادي شود و دراین صورت ،بر خالف جهت
اهداف نظام ،سياست گذاري شده است( ۹فراهاني فرد ،۹6۱۹ ،ص )۹71
از طرف دیگر ،ایران عضو صندوق بينالمللي پول ميباشد و هر کشور ،درهنگام پذیرفته
شدن در صندوق بينالمللي ،باید نرخ برابري پول خود را اعالم کند و پس از آن متعهد به دفاع
از آن در بازارهاي ارزي شود این کار با دخالت در بازار ارز و خرید و فروش پول درهنگام خروج
از نرخ برابري صورت ميگيرد( .بخش فرهنگي جامع مدرسين حوزه علميه قم ،پيشين ،ص )57
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به منظور مدیریت نوسانات نرخ ارز و جلوگيري از نوسان ،قوانين حمایتي ذیل تصویب
گردیده است.
 -۹بند الف ماده  ۱5قانون برنامه سوم توسعه ،سياستگذاري پولي ،اعتباري ،ارزي و  ...در
قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکميت ،همچنان در اختيار دولت باقي مي ماند.
 -5مطابق ذیل بند ج ماده  55قانون پولي و بانکي (مصوب  )۹62۹سود و زیانهاي حاصل از
تغيير برابريهاي قانوني یا اتفاقات ناشي از قوه قهریه به حساب دولت خواهد بود ،در صورت
زیان ،دولت مي تواند سند خزانه صادر و به بانک مرکزي تسليم نماید و در ماده  ۹6ذیل
قسمت اول همين قانون ،تعریف برابري شده است و بند الف ماده  53قانون فوق نيز به
تکليف دولت به صدور اسناد خزانه در مقابل زیانهاي احتمالي ناشي از تغيير برابريهاي
قانوني به نسبت طال و  ...تصریح دارد.
 -6مطابق بند ج ماده  6۹قانون فوق (ذیل وظایف بانک مرکزي) دولت مي تواند براي جبران
زیان احتمالي ناشي از تبدیل ارز یا عدم وصول مطالبات و اعتبارهاي اعطا شده و  ...اسناد
خزانه صادر و تسليم بانک مرکزي نماید.
 -1مطابق بند دال همين ماده ،حفظ موازنه ارزي کشور و در صورت لزوم ،پيشنهاد تنظيم
مقررات مربوط به معامال ت ارزي به تقاضاي شوراي پول و اعتبار و مقررات مربوطه پس از
تصویب هيئت وزیران الزم االجرا است.
 -2مطابق بند الف ماده  1۹قانون برنامه چهارم توسعه ،دولت موظف است در برنامه چهارم ،در
جهت بهبود فضاي کسب و کار در کشور و زمينهسازي توسعه اقتصادي و تعامل با جهان
پي رامون ،اقدامات ذیل را به عمل آورد :بند الف -کنترل نوسانات شدید نرخ ارز ،در تدام
سياست یکسان سازي نرخ ارز به صورت نرخ ارز شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و
کار عرضه و تقاضا و با در نظر گرفتن مالحظات حفظ توان رقابت بنگاههاي صادر کننده و
سياست جهش صادرات و با رعایت بند  1الزامات جدول شماره  5این قانون.
 -3به موجب بند  1۹تصویب نامه اتخاذ تصميماتي در خصوص سياستهاي مصوب طرح
ساماندهي اقتصاد جمهوري اسالمي ایران (مصوب  77/۹5/5هيئت وزیران با اصالحات

محمد رضا باقري و همكاران

شماره ، 63تابستان ۹6۱7

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

بعدي) به منظور ساماندهي نوسانهاي نرخ ارز در آینده و تنظيم انتظارات ناشي از این
نوسان ها و فراهم آوردن فرصت بيشتر براي تحليل وضعيت و اتخاذ تدابير الزم ،براي اصالح
و تعدیل نوسان هاي مذکور و همچنين ایجاد ثبات و اعتماد در معامالت ارزي و صادراتي،
بانک مرکزي موظف است نسبت به اتخاذ تدابير الزم و برنامه ریزي و راه اندازي نظام
بازارسلف ،اقدام نماید.
 -7به موجب بند  2۹همين تصویب نامه ،بانک مرکزي موظف است به منظور شفاف کردن و
تسهيل در ارائه خدمات ارزي ،نسبت به بررسي و بازنگري سياستها و مقررات ارزي در
چارچوب اصول زیر اقدام کند و یکي از این موارد ،رفع اختاللهاي نرخ ارز ميباشد.
 -5به موجب بند ج ماده  66قانون برنامه چهارم توسعه که ذیل فصل تعامل فعال با اقتصاد
جهاني بيان شده به منظور نوسازي و روان سازي تجارت ،افزایش سهم کشور در تجارت
بين المللي توسعه صادرات کاالهاي غير نفتي و خدمات ،تقویت توان رقابتي محصوالت
صادراتي کشور در بازارهاي بين المللي در قالب سند ملي بازرگاني کشور ،دولت مکلف به
افزایش سرمایه صندوق و نيز تأمين ما به التفاوت نرخ هاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه
اي شده است.
 -۱مطابق ماده  6۱قانون مذکور ،دولت موظف است در جهت تجدید ساختار و نوسازي
بخشهاي اقتصادي در برنامه چهارم ،اقدامات ذیل را انجام دهد و در بند  5آن رفع
مشکالت و موانع رشد و توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط و کمک به بلوغ آنها و تبدیل
به بنگاههاي بزرگ و رقابتپذیر و اصالح ساختار قطب کنوني ،از جمله وظایف دولت معرفي
گردیده است.
 -۹1به موجب تبصره  6ذیل ماده  53قانون برنامه سوم توسعه (مصوب  )7۱/۹/۹7سياست
ارزي دولت باید به گونهاي تنظيم گردد که موجب حفظ ارزش پول ملي گردد.
 -۹۹بند  25سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه ( ابالغي مورخ  :)55 /۱/5تنظيم سياست-
هاي پولي ،مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات که عينا در بند
 6-۱ذیل ماده  1مصوبه ذیل ( اقتصاد مقاومتي) تکرار شده است.
 -۹5بند  6ماده  5سياستهاي پولي و اعتباري ( اقتصاد مقاومتي) مصوبه شماره  21۱55مورخ
 ۱6/2/۹5شوراي اقتصاد :کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارآیي بازار ارز
در تأمين نيازهاي توليدي و تجاري
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 ۹6بند  ۱ماده  6مصوبه فوق :ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز ،مهار تالطمهاي ارزي و گذر به
نظام ارز یکسان
 -۹1بند  ۹-2ماده  6مصوبه فوق :تنظيم سياستهاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد و در
راستاي عدم انباشت یا ترازي در نرخ ارز
 -۹2شوراي عالي بيمه به استناد بند  2ماده  ۹7قانون تاسيس بيمه مرکزي ایران و ماده 75
قانون برنامه پنجم توسعه :بهمنظور کاهش خطر پذیري ناشي از نوسانات قيمتها ،در جلسه
 ۱۹/۹/5۱اجازه صدور بيمه نامه نوسانات نرخ ارز را داد و مطابق ماده  6آن هم شامل
نوسان نرخ ارز و هم ارز به ریال ميباشد ولي به لحاظ پوشش حداکثر  % 52نوسان و
همچنين اخذ  %6مبلغ ارز به عنوان حق بيمه از آن استقبال نشد.
 -۹3به موجب تبصره  6ماده  51قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور (مصوب /5/۹
 ) ۱1نيز وزارت امور اقتصادي و دارایي موظف شد که ظرف مدت  6ماه پس از تصویب این
قانون با همکاري بانک مرکزي و سازمان بورس اوراق بهادار و بيمه مرکزي ،آیيننامه
پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه و به تصویب هيئت وزیران برساند.
 -۹7به موجب ماده  13قانون فوق نيز به بانک مرکزي اجازه داده شد که از محل حساب مازاد
حاصل از ارزیابي خالص دارایيهاي خارجي ،تفاوت ریالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با
نرخ رسمي ارز تا پایان سال  ۱۹را با رعایت شرایط مقرر در این ماده تأمين نماید.
 -۹5به موجب بند  ۹1ذیل بخش  ۹5نظام نامه ضوابط و شرایط اعطاي تسهيالت ارزي مورخ
 ۱6/ 1/۹7هيئت امناي صندوق توسعه ملي ،آگاه نمودن مشتریان و تشریح ریسک و شيوه
پوشش ریسک هاي محتمل و موجود و از جمله ریسک تغييرات برابري نرخ ارزها در دوران
تأمين مالي و سایر موارد مرتبط قبل از انقعاد قرارداد توسط بانک الزامي است .عالوه بر
قوانين و مصوبات فوق ،قوانين متعدد دیگري نيز در این خصوص وجود دارد که به لحاظ
رعایت اختصار از ذکر آن خودداري ميگردد.
 -۹۱استفاده از قراردادهاي سلف ارز ،متقاضي را در برابر (مقابل) ریسک نوسان ارز پوشش
مي دهد .هر چند ممکن است نرخ ارز در این قرارداد ،از جذابيت کمتري در مقایسه با نرخ
ارز در بازار ،برخوردار باشد اما ميتوان هزینههاي این فرایند را در قيمت فروش و حاشيه
سود هر تراکنش منظور نمود( .کالير ،پيشين ،ص )15۱
 -51بانکهاي مرکزي سراسر دنيا بخشي از دارایيهاي خود را به صورت ارزهاي خارجي
نگهداري مي کنند تا در مواقع لزوم بتوانند به وسيله آن اهداف خود را محقق سازند و براي
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جلوگيري از آثار تورم آن به واسطه افزایش پایه پولي و نقدینگي ،اقدام به اجراي
سياستهاي سترون سازي ،از طریق فروش اوراق قرضه اقدام ميکنند ( .سلطاني نژاد و
همکاران -پيشين ص )72
 -5۹استفاده از ابزارهاي مشتقه و به خصوص قرار دادهاي آتي ،جهت مدیریت نوسانات قيمت
به یک رویه استاندارد تبدیل شده و اصوالً بازار آتي بازاري است که هدف پوشش ریسک،
در آن اهميت ویژهاي دارد ( .همان ،صفحات ذ پيش گفتار و )51۱
 -55به موجب ماده  35آیين نامه نحوه تأسيس و اداره موسسات اعتباري غير دولتي (مصوب
 )۱6/۹1/55هيئت وزیران ،موسسه اعتباري موظف است به منظور شناسایي ،سنجش،
پایش و کنترل خطر (ریسک) واحد سازماني مستقلي را تحت عنوان مدیریت خطر
(ریسک) اتخاذ نماید.
 -56بند الف ماده  ۹1قانون پولي و بانکي کشور :بانک مرکزي مسئول تنظيم و اجراي سياست
پولي و اعتباري ،بر اساس سياست کلي اقتصادي کشور ميباشد.
 -51بند  1ماده یک قانون عمليات بانکي بدون ربا :حفظ ارزش پولي و ایجاد تعادل در موازنه و
پرداختهاي و تسهيل مبادالت بازرگاني
 -52در اميد نامههاي بانک اسالمي توسعه ،بانک مذکور به عنوان ضامن ،سرمایهگذاران را در
برابر هر نوع نوسان نرخ ارز پوشش ميدهد و سرمایهگذاران مورد حمایت قرار ميگيرند.
(ارسالن طریق ۹6۱1 ،ص )31
 -53اکثر شرکت هاي بيمه بازرگاني (همانند شرکت کفيس فرانسه) در صورت ارائه بيمههاي
اعتبار صادراتي تنها ریسکهاي بازرگاني را پوشش مي دهند و پوشش ریسکهاي اقتصادي
و سياسي را به دولتها واگذار ميکنند( .صحت ۹6۱5 ،ص )۹15
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به طور کلي ،دولت ميتواند از طریق سياستگذاري ارزي ،طراحي و عرضه محصوالت ارزي
به جاي پاسخگویي به تقاضاي سرمایهگذاري و پس انداز ،مدیریت واردات و صادرات ،استفاده از
ظرفيتهاي بازار سرمایه (بازار آتي ارز و صندوق ارزي) و سایر روشها از قبيل تمرکز بر امکان
توافقنامه هاي دو جانبه و چند جانبه ،تجارت متقابل ،تهاتر ارزي ،معامله با پول ملي ۹و غير
دالر ،مبادله کاال با کاال و  ...بر بازار ارز نظارت و مدیریت کند.
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بررسي حقوق بانک ها در مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز و نقطه مقابل ،ایجاد تکليف براي
متقاضي به پرداخت آن مستلزم شناخت قبلي ماهيت بازپرداخت از حيث قانوني یا قراردادي
بودن ،منجز یا معلق بودن الزم یا جایز بودن ،فوري یا مستمر بودن و  ...ميباشد .در این
خصوص که تعهد ارزي به لحاظ پيشبيني آن در متون قانوني و بخشنامههاي ،بانک مرکزي
ریشه قانوني دارد یا به لحاظ درج در متن قرارداد تنظيمي بين بانک و متقاضي گشایش اعتبار
اسنادي مبناي قراردادي دارد .اختالف نظر است ،موضوع از این حيث واجد اهميت است که آیا
متعهد ميتواند به جاي ارز تحصيل یا دریافت شده معادل ریالي آن را بدهد؟ در مورد صادر
کنندگان طبق بند اول مصوبه شماره / 3/5۹5ت ۹۹222 /هـ مورخ  ۹671/5/57هيئت وزیران،
به هنگام صدور کاال و خدمات ،کليه صادرکنندگان ،موظف به سپرده تعهد ارزي براي
برگرداندن ارز حاصله از صادرات کاالها وخدمات در موعد مقرر ميباشند.
عده اي معتقدند که آنچه در وهله اول به واسطه انس بيشتر ،ذهن بدان خطور ميکند این
است که تعهدات مذکور (اعم از تعهد وارد کننده و صادر کننده) تعهداتي مبتني بر قرارداد
هستند و ایجاد این تعهدات برعهده صادر کنندگان و وارد کنندگان کاال تنها مستند به حکم
قانون نيست و قانون ،صرفاً این اشخاص را ملزم و مکلف مي کند که در صورت اقدام نمودن به
صدور یا ورود کاال این تعهدات را به عهده بگيرند اما آنچه نهایتاً سبب استقرار این تعهدات بر
عهده آنان مي شود همانا قبول و اراده آنان در پذیرش این تعهدات است( .رحيمي ،پيشين  ،ص
)525
به نظر ميرسد که تحليل هاي فوق ،در خصوص اعتبارات اسنادي ،مفهوم و مصداقي ندارد
و مختص تعهدات ارزي وارد کنندگان و صادرکنندگان ميباشد .در اعتبارات اسنادي و در فرض
عدم ایفاء تعهدات قراردادي از ناحيه متقاضي ،با توجه به تعهد قطعي بانک ،مبني بر پرداخت،
متقاضي ،مکلف به بازپرداخت ارزي است که بانک به قائم مقامي مشاراليه به ذینفع پرداخته
است ولي این مطلب که به دليل محدودیتهاي ارزي بانکها نيز جهت ایفاء تعهدات ،ارز را از
بانک مرکزي خریداري و معادل ریالي آنرا به بانک مذکور پرداخت ميکنند مطلبي قابل تأمل
بوده و با عنایت به اینکه بانکهاي مذکور ،با پرداخت ریال به بانک مرکزي ،ارز دریافت مي
کنند تعهد مذکور في نفسه تعهد ریالي است و از حيث قانوني یا قراردادي بودن نيز با توجه به
قرارداد تنظيمي بانک با متقاضي ،در زمان گشایش اعتبار ،باید قائل به قراردادي بودن آن شد و
حتي در فرضي که این تعهدات را به لحاظ پيش بيني آن در متون قانوني و بخشنامه هاي بانک
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مرکزي قانوني تلقي نمائيم ( فرض محال) به محض اینکه در قالب قرارداد ،قرار گيرد تعهد
قراردادي ،تلقي و جزء قراردادهاي الزم ،فوري ،معلق و بالقوه مي باشد.
از حيث تبيين ماهيت قالب قرارداد ،در اکثر کشورهاي داراي نظام حقوقي رومي و ژرمني و
کامن ال و در نظام بانکداري متعارف ،کار دشواري نيست ،در این نظام ،در حالت تأمين مالي،
قالب قرارداد ،عقد فرض همراه با بهره است و در خصوص بررسي اسناد و پرداخت ،قالب این
قراردادها معموالً نمایندگي و وکالت توجيه مي شود اما در کشورهاي اسالمي و بانکداري
اسالمي ،به علت محظورات شرعي و ممنوعيت رباي قرضي در خصوص تعيين قالب براي این
قراردادها ،عليالخصوص در حالتي که متقاضي ،در صدد تأمين مالي و استفاده از منابع بانک
است ،تعيين قالب حقوق ،در این قسمت ،کار سادهاي نيست .هنگامي که متقاضي از منابع
بانک ،جهت بازپرداخت قرارداد پایه بيع استفاده نميکند .بهترین قالب ،استفاده از عقد جعاله
براي توجيه کارمزد بانک است اما وقتي متقاضي اعتبار ،در خصوص بخشي یا تمام ثمن معامله
پایه از منابع بانک استفاده ميکند و به جستجوي تأمين مالي خویش است براي توجيه سود
بانکي ،دو حالت متصور است .حالت اول ،زماني است که کاالي موضوع قرارداد ،در هنگام
گشایش اعتبار اسنادي موجود است که در این حالت ،صرفنظر از ایرادات قابل طرح ،بهترین
قالب معامالت ي ،عقد مرابحه (مرابحه براي آمر به خرید) ميباشد .حالت دوم ،زماني است که
کاالي موضوع قرارداد پایه در هنگام گشایش اعتبار ،موجود نيست که در این حالت ،بهترین
قالب (صرفنظر از ایرادات مطروحه) استصناع موازي است( .حسن بيگي ،۹6۱2 ،ص )۹15
به نظر ميرسد ماهيت این ت عهد را باید در چارچوب اصول حقوق بانکي و تجاري مورد
توجه قرار داد ،بنابراین ماهيت تعهد ،با توجه به معلق بودن تعهد بانک گشاینده به عدم ایفاء
تعهد متقاضي در مهلت مقرر و توجهاً به اینکه قرارداد تنظيمي فيما بين بانک و متقاضي،
قراردادي داخلي و تابع قانون داخلي ا ست و در قانون پولي و بانکي نيز ریال به رسميت شناخته
شده است و تعهد متقاضي نيز پرداخت ما به التفاوت ریالي نرخ ارز ميباشد لذا تعهد مذکور،
تعهد ریالي بوده و صرفنظر از اختالفاتي که در خصوص زمان تحقق تعهد ارزي (به شرح آتي)
وجود دارد به هر حال ذمه متقاضي به پرد اخت مابه التفاوت ریالي نرخ ارز ،مشغول مي باشد و
ماهيتاً تعهد متقاضي ،تعهدي ریالي است ضمن اینکه مطابق قاعده اثر مفيد ۹قرارداد باید به
گونه اي تفسير گردد که با منطق و رویه هاي تجاري نيز معقول به نظر برسد.
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مطابق نظر طرفداران حسن نيت ،به عنوان تعهد حقوقي نيز حسن نيت به عنوان یک
تکليف یا تعهد ،مطرح است و براساس آن افراد موظفند در مراحل مختلف رابطه قراردادي خود
با دیگران یا به طور کلي در روابط حقوقي خود با دیگران ،به این تعهد و تکليف قانوني ،پایبند
باشند و ضرورتهاي اقتصادي و حفظ نظم عمومي ،تعهد رعایت حسن نيت را ایجاب مي نماید
و در قوانين موضوعه برخي کشورها ،حسن نيت ،صریحاً مورد قبول قرار گرفته است( ۹دیلمي،
 ،۹65۱ص  53و  )57به عقيده عدهاي از حقوقدانان ،نظر به پذیرش صریح قاعده حسن نيت،
در ماده  6از فصل سوم قانون تجارت الکترونيکي (مصوب  )۹655/۹1/۹7ممکن است از مالک
این ماده در حوزه قراردادها به ویژه در مورد تفسير قراردادها استفاه نمود(ابراهيمي ،۹6۱1 ،ص
 ) ۹56و برخي صاحبنظران حقوق نيز براي توجيه این مفهوم در حقوق ایران با توجه به مواد
 551و  552قانون مدني ،رعایت حسن نيت در وفا به عهد را از لوازم عرفي عقد ميدانند
(صفایي ،جلد  ،۹62۹ ،5ص  ) ۹7۱برخي دیگر نيز با توجه به نصوص قانوني دیگر مانند مواد
 ۹631 ،6۹۱،536 ،351و  ۹632قانون مدني و ماده  1قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي،
قائل به قبول اصل حسن نيت در حقوق ایران شده اند (جعفري لنگرودي ،جلد  ،۹675 ،6ص
 )513همچنين مطابق قا عده تفسير به زیان تنظيم کننده قرارداد که مبتني بر بناي عقالست و
یکي از اصول کلي حقوقي تفسير قراردادهاي داخلي و بين المللي است ،در صورتيکه قرارداد،
داراي ابهامي باشد به زیان تنظيم کننده آن از یک سو و به نفع متعهد از سوي دیگر ،تفسير
مي شود( 5.پيري  ،۹6۱2،ص  )55و بر همين مبنا ،بانک مکلف به رعایت حسن نيت در تفسير
قرارداد و رعایت غبطه متقاضيان مي باشد.
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 -8زمان تحقق تعهد ارزی
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همانگونه که مي دانيم تعهد متقاضي در زمان گشایش اعتبار ،تعهد معلق مي باشد و در
صورت انقضاء مهلت مقرر و پرداخت ارز ،توسط بانک گشاینده به ذینفع و عدم پرداخت بعدي
آن توسط متقاضي ،فعليت ميیابد ،بر همين مبنا ممکن است زمانهاي مختلفي براي تحقق
تعهد ارزي در نظر گرفته شود ،اینکه از بين زمانهاي قابل تصور ،براي تعيين نرخ ارز و تعهد

 ۹ماده  515قانون مدني آلمان و ماده  ۹۹61قانون مدني فرانسه ،ماده  515قانون مدني هلند ،ماده  735قانون مدني پرتقال و
( 1۹ – ۹15)۹۱یوسي سي
 5ماده  1-3اصول قراردادهاي تجاري بين المللي ()51۹1
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مشتري ،مشتمل بر نرخ ارز در روز ثبت سفارش ،روز صدور گواهي ثبت اطالعات آماري ،روز
گشایش اعتبار اسنادي ،روز اصالح اعتبار اسنادي (در فرض توافق و انجام) ،روز تمدید ،روز
حمل کاال و صدور بارنامه ،روز ارائه اسناد به بانک معامله کننده اسناد ،روز ارسال اسناد براي
بانک گشاینده ،روز اخذ اسناد توسط بانک گشاینده ،زمان اعالم وصول اسناد به متقاضي ،روز
ظهرنویسي اسناد ،روز ترخيص کاال ،روز پرداخت ارز به بانک معامله کننده اسناد ،روز اولين
پرداخت (پيش پرداخت یا اقساط) یا نرخ ارز در روز آخرین پرداختي و تسویه حساب قطعي و
نهایي ،کداميک مالک تسویه حساب ميباشد؟ مطلبي مهم و موثر در ميزان تعهدات است و
انتخاب هر یک از زمانهاي فوق ،حقوق و تعهداتي را براي متقاضي و بانک گشاینده ،ایجاد و
اهميت موضوع ،زماني بيشتر مي شود که در مواردي از قبيل بحران ارزي سال  ۹6۱۹که قيمت
دالر از  ۹553تومان به حدود  6211تومان (حدود621درصد) رسيد ،افزایش غير متعارف نرخ
ارز ،وارد کنندگان ،نظام بانکي و دستگاه قضایي را با چالش جدي نحوه تسویه و مالک تعيين
نرخ ارز ،مواجه نمود و نه تنها هيچگونه سودي براي تجارت کاالي موضوع گشایش اعتبار،
متصور نبود بلکه مشتمل بر ضرر متقاضي نيز بود ،استدالل متقاضيان این است که برمبناي نرخ
زمان گشایش اع تبار ،باید تسویه حساب نمایند به ویژه اینکه پيش پرداخت اعتبارات اسنادي
نيز بر همين مبنا بوده و بانک به لحاظ دریافت معادل ریالي پيشپرداخت ،تعهد مذکور را به
ریالي تبدیل نموده است ،در مقابل ،بانکهاي گشاینده اعتبار ،به استناد بخشنامههاي متعدد
بانک مرکزي ،نرخ روز تسویه حساب قطعي و نهایي و معادل ریالي این تاریخ را مالک عمل و
تسویه حساب ميدانند ،در اثبات واهي بودن ادعاي نرخ زمان گشایش اعتبار ،همين بس که در
تاریخ مذکور ،هنوز تعهد منجزي ایجاد نشده و تا قبل از تنظيم اعالميه فروش ارز و معامله
اسناد و پرداخت وجوه ،توسط بانک گشاینده به ذینفع ،به صورت معلق مي باشد.
به نظر مي رسد که نرخ ارز در زمان اعالميه فروش ارز و معامله اسناد ،مالک تسویه حساب
با متقاضي باشد زیرا در این زمان ذمه متقاضي به پرداخت مابه التفاوت ریالي نرخ ارز ،مشغول و
نظر باینکه ماهيت تعهد ارزي مذکور ،با توجه به تنظيم اعالميه فروش ارز ،توسط بانک و
امضاي آن توسط متقاضي ،در هر حال ،عقد بيع ارز در برابر ریال است لذا هيچ دليلي در دست
نيست که نوسانات ناشي از تغييرات در بازار فروش ارز ،در تعيين نرخ آن موثر باشد( .وحيدي،
 ،۹6۱1ص )۹5۱
یکي از استداللهاي بانک مرکزي این است که مطابق ماده  ۹1قانون امور گمرکي ،شرط
محاسبه حقوق ورودي و حقوق دولتي و ماليات ،براي کاالهاي وارداتي ،تعيين قيمت ارز به نرخ
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روز اظهار (ترخيص) ميباشد و نرخ در این روز ،باید مالک عمل ،قرار گيرد و هر اقدام دیگري
به منزله آن است که کاال کمتر از نرخ روز اظهار (ترخيص) فروخته شود و چنين فرضي ،سبب
ایجاد رانت ناشي از تفاوت نرخ ارز ،به نفع وارد کنندگان و برعهده مصرف کنندگان مي باشد و
برهمين مبنا بانک مرکزي به موجب بند  6مصوبه  ،۱۹/۹5/۹1کارگروه اقتصادي ستاد تدابير
ویژه اقتصادي که به تأیيد رئيس جمهور وقت نيز رسيده مقرر شد که نسبت به تسویه حساب
ارز واردکنندگان ،با نظام بانکي به گونه اي اقدام شود که نرخ ارز مرکز مبادله براي کليه
کاالهایي (از واردات اوليه تا نهم) که هنوز ترخيص نشده و در حال ترخيص مي باشد مبناي
تسویه حساب قرار گيرد.
بندهاي الف و ب بخشنامه  ،۹3513مورخ  ۱5/۹/53بانک مرکزي ،بين حالتهاي مختلف
تأمين ارز ،به نرخ مرجع ،تحصيل کد ارز ،عدم تخصيص ،ترخيص کاال یا عدم ترخيص ،ارائه
گواهي ثبت آماري از سوي بانکها یا ابطال آن ،تفاوت و نحوه تسویه حساب را حسب مورد
مشخص کرده بود.
مطابق نامه شماره  ۹15-6656مورخ  ۱6/۹1/57قائم مقام دبير شوراي نگهبان ،در
خصوص بند یک و ردیف ( )۹-۹بخشنامه شماره  -۱5-۹5۱172مورخ  ۱5/2/۹نظر فقها به
شرح ذیل اعالم گردید:
در صورتي که در قرارداد اوليه قيد نشده باشد که مابه التفاوت نرخ ارز را در زمان ترخيص،
بپردازند مطالبه آن خالف موازین شرع مي باشد و بانکها به مفهوم مخالف این نامه استناد
مي کنند که چنانچه در قرارداد ،قيد تعهد پرداخت ما به التفاوت شده باشد ،مانع شرعي ندارد،
از طرف دیگر به موجب بند ب بخشنامه شماره  ۱1-3-۹113مورخ  ۱5/1/۱و بند الف و ب
بخشنامه شماره  -۱5-۹3513مورخ  ۱5/۹/53و بند یک بخشنامه  ۱5-۹5۱172مورخ ۱5/2/۹
که در جلسه  ۱6/۹1/51فقهاي شوراي نگهبان ،مطرح و بررسي شد با این استدالل که شاکي
در بند اول تعهدنامه به بانک عامل ،هرگونه تفسير در نوسان نرخ ارز را که بر اساس مقررات
بانک مرکزي ایجاد شود قبول و تأیيد نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالي آن شده است و
بخشنامه مورد شکایت ،ماالً به آن برميگردد لذا دستورالعمل مذکور ،خالف موازین شرع،
شناخته نشد که در قسمت بعدي ،دالیل اختصاص این تعهدنامه به نوسان نرخ ارز ،در فاصله
زماني گشایش اعتبار تا زمان معامله اسناد و ظهر نویسي بيان ميگردد.
 1-8مستندات تعهد زمان معامله اسناد
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به شرح مطالب معروض در قسمت قبلي ،دالیل و مستندات تعهد زمان معامله اسناد به قرار
ذیل است:
 -۹از وحدت مالک بند  ۹-3بخشنامه صدور ضمانت نامه هاي ارزي (پيوست بخشنامه شماره
 31/۹11۱مورخ  5۹/3/2اداره سياستها و مقررات بانک مرکزي ،ذیل بند یک کاالي
توليدي ،صنعتي ،کشاورزي ،معدني و  ...چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع،
موضوعيت باید ،نرخ گواهي فروش ارز در روز پرداخت وجه ضمانتنامه ،مالک تسویه
حساب با ضمانت خواه خواهد بود.
 -5مطابق بند 6-1بخشنامه فوق ،در صورتي که پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع،
موضوعيت یابد ،ضمانت خواه ،مکلف به تامين وجه ضمانتنامه به ارز یا معادل ریالي آن بر
اساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانتنامه خواهد بود ،اخذ تعهد کتبي در این زمينه از
ضمانتخواه ،ضروري است.
 -6در بند  1-7بخشنامه مذکور (ذیل صدور سایر ضمانت نامههاي ارزي) نيز تصریح گردیده:
در صورتيکه پرداخت وجه الضمان ،موضوعيت یابد ،نرخ فروش ارز در روز پرداخت آن،
مالک تسویه حساب با ضمانت خواه خواهد بود .در اعتبار اسنادي هم بدین نحو است و
مزیت ویژه اي ندارد که مختص ضمانت نامه باشد ،در هر دو تعهد پرداخت (صرفنظر از
تعهد ابتدایي و تعهد فرعي) وجود دارد.
 -1بند  3آن نيز بيان مي دارد :اگر پرداخت به ذي نفع ،موضوعيت یابد ،بانک مرکزي ،مبلغ ارز
مورد نياز را به بانک مي دهد ،مالک ،نرخ خرید ارز در روز انجام تعهد است.
 -2در صورت تأخير خریدار در تأمين باقيمانده وجه اعتبار ،اخذ سود و کارمزد از متقاضي ،از
تاریخ پرداخت وجه به بانک کارگزار فروشنده (توسط بانک) تا هنگام تسویه حساب و
تحویل اسناد مربوطه به خریدار ،محاسبه و دریافت ميگردد( .قربانيان ،۹631 ،ص ۱5و
)۱۱
 -3بانکها به لحاظ محدودیتهاي ارزي ،با پرداخت ریال به بانک مرکزي یا بازار مجاز ،ارز را
خریداري و بالتبع ،همين ریال پرداختي ،مبناي محاسبه ميباشد و فيالواقع ،بانکها معادل
ریالي به بانک مرکزي داده اند و ارز گرفته اند ،بویژه اینکه متقاضي ،مستقيماً نمي تواند از
بانک مرکزي ارز بخرد و حتي پس از صدور حکم نيز امکان اجراي مفاد آن وجود ندارد و
باید ارز ،از بانک مرکزي یا صرافي هاي داراي مجوز از بانک مرکزي ،خریداري شود و زمان
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مراجعه بانکها به بانک مرکزي و خرید ارز ،تعهد مذکور به تعهد ریالي ،تبدیل و بانک
گشاینده ،طلبکار ریالي مي باشد نه ارزي.
 -7از نظر حسابداري نيز اسناد حسابداري بانک ،بر مبناي ریال است و در سر فصل مطالبات
ریالي نيز نگهداري ميشود که موید تبدیل تعهد ارزي به ریالي ميباشد و نظر باینکه
بانکها به فعاليت تجاري ،اشتغال داشته و مطابق ماده  5قانون تجارت ،تاجر محسوب
مي شوند .چنانچه متقاضي اعتبار نيز تاجر باشد با اخذ وحدت مالک از ماده  ۹5۱7قانون
مدني ،امکان استناد به دفاتر تاجر (بانک) وجود دارد و اسناد حسابداري بانک ،قابليت
استناد داشته و دليل محسوب ميشود و امکان مطالبه مبلغي بيش از آنچه در دفاتر بانک،
ثبت شده وجود ندارد ۹و چنانچه متقاضي اعتبار ،تاجر نباشد نيز وفق ماده  ۹5۱5قانون
مدني ،اسناد حسابداري مذکور ،جزء قرائن و امارات (موید تبدیل تعهد ارزي به ریالي)
ميباشد.
 -5مطابق بند  ۹۹بندهایي از سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه (ابالغي  )۱1/1/۱رهبري
نظام ،وثيقه ،متناسب با هم ارز ریالي ،در تاریخ تصویب ،اخذ ميشود و چنانچه در سررسيد
به علت عدم تادیه ارز ،توسط استفاده کننده ،بانک مجبور به استفاده از وثایق ریالي شود،
در اینصورت بانک ،مجاز به خرید ارز به نرخ روز خرید به ميزان اصل و سود و هزینههاي
مربوط از بازار مجاز ارز یا بانک مرکزي به حساب دریافت کننده تسهيالت خواهد بود.
 -۱به موجب دستور العمل چگونگي ایفاء تعهدات ارزي گذشته ،موضوع مصوبه شوراي پول و
اعتبار که طي بخشنامه  ۹165/31مورخ  ۱۹/۹5/6توسط بانک مرکزي به بانکها ابالغ شده
و به موجب آن درمواردي که معادل ریالي کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادي اعم از کاالیي،
کاالیي خدماتي یا خدماتي به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضي دریافت شده باشد فروش
ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادي ،در زمان دریافت وجه ریالي ،قطعي تلقي شده و بانکهاي
عامل مکلفند از محل منابع خود ،تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق
مربوطه را بدون هيچگونه قيد و شرطي به متقاضي ،اعم از اینکه کاال ترخيص شده یا نشده
باشد و صرفنظر از اولویت کاالیي تحویل نمایند.
 -۹1به موجب ذیل بخشنامه شماره  31/۹۹۹5مورخ  51/5/51اداره سياستها و مقررات ارزي
بانک مرکزي ،بانکها مکلف شدهاند که با دریافت  ۹۹1درصد هم ارز ریالي وجه اسناد (به
 ۹ر .ک استاندارد حسابداري بانکها
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شرح بند  ) ۹-6با مشتري ،تسویه حساب قطعي به عمل آورده و در صورت دریافت بخشي
از معادل ریالي وجه اسناد (به شرح بند )5-6به همان نسبت با مشتریان تسویه حساب
خواهند نمود و تتمه بدهي مشتري ،در حساب بدهکاران ،بابت اعتبار اسنادي ارزي مدت
دار  ،باید به نرخ روز در سر رسيد پرداخت ،تسویه گردد و به این ترتيب بانکها ميتوانند
وجوه دریافتي از این بابت را به منظور پوشش ریسک ناشي از نوسانات نرخ ارز به مصرف
خریدار ارز رسانده و ارز خریداري شده را تا سررسيد پرداخت ،نزد خود نگهداري کنند.
مستفاد از بخشنامه فوق ،حداکثر نوسان نرخ ارز پذیرفته شده % ۹1 ،ميباشد و مصادیقي از
قبيل شوکهاي ارزي سال  55و  ،۱3بحران ارزي مي باشند.
 -۹۹به موجب بند  ۹-3همين بخشنامه ،چنانچه اعتبار با نرخ شناور ،گشایش و  %۹۹1معادل
ریالي اسناد ،در مقطع معامله و ظهرنویسي اسناد ،دریافت شده باشد (ذیل بند مذکور)
توجه خواهند داشت به این ترتيب ،ما به التفاوت نرخ روز معامله تا سررسيد پرداخت در
بند  ۹-3و  5-3از محل تتمه ده درصد مازاد دریافتي از مشتریان بابت اعتبارات اسنادي
ریفاینانس تسویه گردیده است.
 -۹5مطابق بخشنامه شماره نب  516/مورخ  71/5/56بانک مرکزي که جهت اطالع کليه
مدیران عامل بانکها به استثناي مسکن و توسعه صادرات ،صادر شده و در ذیل
دستورالعمل رئوس کلي نحوه تسویه اقساط اعتبارات اسنادي فاینانس گشایش یافته با
نرخهاي رسمي و رقابتي ،ذیل بند ب گروه اول آن اشاره به فرم یا متن تعهدي که جزء
الینفک تقاضاي مشتري براي گشایش اعتبار بوده و با امضاي آن مشتري ،هرگونه تغيير
نرخ ارز ،در زمان واریز را پذیرفته و تعهد کرده است.
 -۹6اعالميه فروش ارز ،موضوع ماده  6۹آئين نامه قانون راجع به واگذاري معامالت ارزي به
بانک ملي ایران (مصوب  )67/۹1/61نيز داللت برفروش قطعي ارز و تبدیل تعهد ارزي به
ریال ،بر مبناي نرخ زمان معامله اسناد دارد.
 -۹1به موجب بندج ماده  6ذیل فصل دوم (تعامل فعال با اقتصاد جهاني) قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادي ،دولت موظف به تأمين مابه التفاوت نرخهاي اعتباري ميباشد.
 -۹2به موجب ماده  ۹1۹قانون مذکور ،دولت ،موظف به کنترل نوسانات شدید نرخ ارز ،در
تداوم سياست یکسانسازي نرخ ارز ميباشد.
 -۹3با توجه به تفکيک قراردادهاي پایه گشایش اعتبار (قرارداد تنظيمي بين متقاضي و بانک
گشاینده) و توجها به اینکه قرارداد مذکور ،قراردادي داخلي و تابع قانون داخلي و نظام
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بانکي ریالي مي باشد و نظر باینکه در قانون پولي و بانکي ،ریال به رسميت شناخته شده و
سایر اسعار ،به رسميت شناخته نشده لذا امکان مطالبه ارز وجود ندارد و تعهد پرداخت
هرگونه بدهي یا دین ،فقط به پول رایج کشور ،امکانپذیر است و طرفين نميتوانند ترتيب
و توافق دیگر ي نمایند و هرگونه توافق بر خالف قانون پولي و بانکي (به عنوان قانون آمره و
حاکم بر قرارداد) از مصادیق توافق خالف قانون بوده و به استناد مفهوم مخالف ذیل ماده
 ۹1قانون مدني ،باطل و بال اثر است.
 -۹7مطابق شق یک بند ت ماده  2-۹15باب پنجم جدید کد متحد تجارت آمریکا (۹)UCC
راجع به حق مطالبه بازپرداخت گشایش اعتبارات ،گشایندهاي که مطابق اجازه یا الزام مقرر
در این باب ،ارائه را پذیرفته و تعهد اعتبار را ایفا کرده است حق دارد بازپرداخت وجه اعتبار
را حداکثر تا تاریخ پرداخت وجه اعتبار نقداً بخواهد( .بنا نياسري ،۹6۱۹-جلد  ،5ص)355
 -۹5مطابق بند  6-1بخش اول مقررات ارزي بانک مرکزي ،درخصوص پيش دریافتها و ميان
دریافتها اشعار داشته است که معادلهاي دریافتي ریالي قبل از تاریخ معامله اسناد ،فروش
قطعي ارز ،تلقي ميشود و باید عيناً به ارز ،در حسابهاي بانک گشاینده ثبت و نگهداري
شود.
 -۹۱در خصوص استناد به تعهد نامه نوسان نرخ ارز نيز الزم به ذکر است که تعهد نامه مذکور،
اساساً شامل نرخ روز نمي شود و اگر منظور از تعهدنامه مذکور ،تعهد پرداخت عين ارز بود
که دیگر ،تعهد نوسان نرخ ارز ،مفهومي نداشت و تعهد عين ارز ميگرفتند ،بویژه اینکه
مفهوم افزایش نرخ ارز ،در حقيقت افت ارزش ریال است و ریال تغيير پيدا ميکند و ارزش
خود را در برابر دالر ،از دست ميدهد ،در خاتمه با اعالم اینکه بين اعتبار اسنادي دیداري و
مدت دار (یوزانس) باید قائل به تفکيک شد و با توجه به معلق بودن آن باید قائل بدین
مطلب بو د که توضيحات فوق ،ناظر به اعتبار اسنادي دیداري است و در نوع دوم ،مالک
تسویه حساب ریالي بانک ،اعتبار نرخ ارز در سررسيد پرداخت ارز به ذي نفع اعتبار
ميباشد.

Uniform commercial code

1

به موجب شناسه خبر  ،1202112یکشنبه  21/6/21ساعت  2:1دقیقه اقتصاد  ،بانک بیمه و بورس :دیوان محاسبات طی نامهای به بانک
مرکزی ،اخذ مابه التفاوت ارز را از محل تسهیالت گیرندگان حساب ذخیره ارزی را  ،غیر قانونی خواند.

محمد رضا باقري و همكاران

 -51مطابق بند پ ماده  5۹مقررات متحدالشکل ضمانت نامههاي عندالمطالبه ()URDG758
تجدید نظر سال  ،51۹1با زپرداخت ارز ،باید به نرخ تبدیل قابل اعمال در آن محل و در
زمان سررسيد پرداخت انجام شود( .تذهيبي ،۹6۱2 ،ص )11
 -5۹در زمان افتتاح اعتبار اسنادي ،نرخ ارز ،عليالحساب بوده و در زمان پرداخت وجه به
فروشنده ،توسط بانک ،قطعي گشته و اصطالحاً اعالميه فروش ارز ،به صورت قطعي ،توسط
بانک صادر ميگردد( .بوالحسني ،۹657 ،ص)56
 -55در بانکداري بين المللي ،عرفها و رویههاي بين المللي تجاري و بانکي ،از منابع اصلي این
رشته است و در فرض عدم تصریح مغایر این عرفها از سوي قانونگذارَ ،جزء قرارداد طرفين،
محسوب ميشود ،در حقوق داخلي نيز عرفها و رویههاي تجاري ،جز منابع اصلي حقوق
تجارت ،محسوب ميشوند و در قانون مدني نيز مطابق ماده  552قانون مذکور ،متعارف
بودن امري در عرف و عادت ،به نحوي که عقد ،بدون تصریح ،هم منصرف به آن باشد به
منزله ذکر در عقد است و در قانون آئين دادرسي مدني نيز اصول حقوقي ،از منابع حقوق
ایران تلقي ميشود (ماده  )6و عرفها و رویههاي مدون حقوق تجارت و بانکداري
بينالمللي (همچون مقررات  ICCو  )UCCاز این دسته تلقي و قابليت استناد دارند و در
مقررات مذکور ،نرخ زمان معامله اسناد ،پذیرفته شده است.
 -9دالیل و توجیهات بانکها:
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بانکها اعتقاد دارند که خدشهاي بر قانوني و موجه بودن مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز ،وارد
نيست و در جهت اثبات ادعاي خود به دالیل ذیل استناد ميکنند.
 -۹طبيعت و اقتضاي حرفه بانکداري ،جنبه انتفاعي و تحصيل سود ميباشد و اعتقاد به عدم
استحقاق بانکها در مطالبه مذکور ،موجب ورود ضرر به بانکها و عدم کسب سود ميشود.
 -5تعهد نامه نوسان نرخ ارز که توضيحات آن قبال بيان گردید و مطابق بند ب نظامنامه ضوابط
و شرایط اعطاي تسهيالت ارزي (مصوب  )۹6۱6/1/۹7هيئت امنا صندوق توسعه ملي ،بانک
عامل مکلف است اقرار نامه اي مبني بر درک و پذیرش ریسک تغييرات نرخ ارز ،از متقاضي
دریافت و در پرونده اعتباري او درج کند .عموما توجيه بانکها ،دائر مدار همين تعهدنامه
است و استدالل ميکنند که تعهد نامه مذکور به امضاي متقاضي رسيده و امضاي آن وفق
ماده  ۹61۹قانون مدني به ضرر مشاراليه داراي سندیت و اعتبار ميباشد به ویژه اینکه اصل
حاکميت اراده افراد در تنظيم قراردادهاي خصوصي به عنوان یک اصل ،پذیرفته شده است.
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 -6قاعده فقهي من له الغنم فعليه الغرم  :نفع حاصل از گشایش اعتبار ،متعلق به متقاضي
ميباشد و بدیهي است که ضرر آن نيز متوجه نامبرده باشد.
 -1گشایش اعتبار ،بر اساس درخواست متقاضي صورت ميپذیرد لذا طبيعي است که وي
مشمول هزینههایي باشد که در این رابطه ایجاد ميگردد( .سهامي ،۹6۱۹ ،ص )۹۹3
 -2قلت کارمزد :یکي دیگر از توجيهات بانکها این است که صرفا مبلغ کمي به عنوان کارمزد،
دریافت و برخالف عدالت و انصاف است که در قبال دریافت کارمزد ،بانکها چنين ریسک
سنگيني را پذیرا شوند.
 -3شرط قرادادي :بر مبناي این استدالل ،با توجه به اینکه تعهد اوليه متقاضي ،پرداخت عين
ارز به ذي نفع ميباشد و به لحاظ عدم ایفاء تعهدات قراداري ،از ناحيه متقاضي ،بانک،
متعهد و مکلف به پرداخت ارز به ذینفع بوده و همانگونه که در فرض ایفا تعهد ،توسط
متقاضي ،نامبرده مکلف به پرداخت عين ارز بود و حق کسر مابهالتفاوت مذکور را نداشت به
طریق اولي در مواردي که بانک به قائم مقامي متقاضي ،پرداخت مينماید حق مطالبه وجوه
پرداختي و عين ارز را دارد.

511

در پاسخ به استداللهاي فوق ،به اختصار ميتوان گفت که تاجر بودن بانک و درآمدي بودن
این بنگاه اقتضاء مي نماید که لوازم و آثار مراودات اقتصادي خود را بپذیرد ،بانک شخص
حرفهاي است ،امکان پوشش ریسک دارد ،وظيفه امانت داري دارد و انصاف تجاري ،ایجاب
مينمایدکه بانک ،مسئوليت نوسان را برعهده بگيرد و تعهدنامه مذکور ،بجاي آنکه دليل
حقانيت بانک باشد ،استحقاق مشتري را اثبات ميکند ،قاعده فقهي مورد بحث نيز دستاویز
مناسبي براي اجحاف به مشتریان نيست ،بالعکس از نظر فقهي مطابق قواعدي همانند بطالن
ربح مالم یضمن ،بانک ،باید در این مراوده ،عهدهاي را بپذیرد .ضمن اینکه استصحاب عدم
آگاهي و برائت از مسئوليت و مقتضاي اصل عدم نيز موید این واقعيت است.
لذا بانک ،مستحق دریافت نرخ زمان معامله اسناد (زمان ایفا تعهدات قراردادي در مقابل
ذي نفع ) ميباشد.
نتیجهگیری
مدیریت نوسان و بحران ارزي ،به عهده بانک مرکزي است که از نظر قانوني ،مقام ناظر بازار
پول و ارز است لذا مي تواند با صدور بخشنامهها بازار ارز را مدیریت کند ،ابزارهاي قانوني
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متعددي در اختيار بانک مذکور است و علي رغم اهميت ثبات نرخ ارز و تاثير آن بر اقتصاد و
توليد ،هنوز از ابزارهاي پوشش مناسب ریسک نوسانات نرخ ارز ،محروم است و این موضوع،
سبب افزایش هزینههاي توليد ،براي فعاالن اقتصادي و کاهش رغبت سرمایهگذاري خارجي
مورد تاکيد سياستهاي کلي نظام ميشود.
بازار ارز با نظم مالي و اقتصادي کشور ارتباط دارد و مداخله بانک مرکزي از دیدگاه حقوق
عمومي و اقتصادي ،موجه است و دخالت بانکهاي مرکزي در بازار ارز نيز براي جلوگيري از
نوسان بيرویه و شوکهاي ارزي ميباشد .در عين حال بانکها به عنوان موتور اقتصاد ،وظيفه
تسهيل امور تجاري و حمایت از گسترش سرمایهگذاري و تجارت را به عهده دارند و از آنها به
عنوان متخصص حوزه ارزي و نهادي که ارتباط نزدیکي با ارز و نوسانات آن دارد ،انتظار استفاده
از ابزارهاي پوشش ریسک ميرود.
هنگامي که بانک به عنوان ،یک بنگاه اقتصادي ،در تعامل با بازرگانان قرارد ميگيرد ،مطابق
رویهها و اصول تجارت و همچنين شریعت اسالمي ،مکلف به رعایت حقوق طرفهاي مقابل
(مشتریان) ميباشد.
از آئيننامه پوشش نوسان نرخ ارز ،به دليل پوشش قسمتي از نوسان و همچنين ميزان حق
بيمه مورد مطالبه شرکتهاي بيمه ،استقبال چنداني نشد.
رابطه مالي بين متقاضي و بانک گشاینده اعتبار ،قراردادي داخلي و تابع قانون داخلي و
قانون پولي و بانکي است و از قوانين و بخشنامههاي متعدد بانک مرکزي و وحدت مالک
بخشنامههاي صادره در خصوص ضمانت نامههاي ارزي ،مستفاد ميشود که مالک تسویه
حساب قطعي و نهایي متقاضي با بانک گشاینده ،نرخ زمان معامله اسناد و ظهرنویسي مي باشد
و گواهي فروش ارز ني ز داللت بر فروش ارز و تعيين معادل ریالي آن در همين تاریخ دارد و
تعهد نامه نوسان نرخ ارز نيز ناظر به نوسانات نرخ ارز ،در فاصله زماني گشایش اعتبار تا پرداخت
وجه اعتبار به ذي نفع ميباشد و ارتباطي به تعهد پرداخت عين ارز ندارد و بين نوسان معمولي
و بحران ارزي ن يز باید قائل به تفکيک شد و در موارد بحران ارزي ،دولت مسئوليت دارد و بدین
ترتيب،رویه بانکها در احتساب ارز ،به قيمت روز و مطالبه معادل ریالي آن از متقاضيان ،مبناي
شرعي و قانوني ندارد ،دفاتر بانکها ،تعهد نامه تنظيمي و اعالميه فروش ارز که فرم چاپي مورد
قبول بانک مي باشد نيز موید ادعاي فوق است لذا ضرورت دارد این رویه غيرقانوني ،با وضع
مقررات ،اصالح و تا آن زمان ،محاکم با اتخاذ رویه منصفانه ،زمينههاي تسهيل تجارت و
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سرمایهگذاري را فراهم و پيشنهاد ميشود که بانک مرکزي با صدور بخشنامهاي در این زمينه
مداخله و تعيين تکليف نماید.
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