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Abstract
Islamic treasury bills are new financial instruments which the
government introduced in 1392 to settle private creditors' claims from
the government. These types of documents, considered debt securities,
are means of compensating for government deficits in the short run in
other countries. In Iran, two Islamic treasury bills have been introduced.
The first type is used to settle private contractors' claims from the
government and this is not to be confused with conventional treasury
bills and those employed in pre-revolution Iran to compensate for the
government's budget deficit. In contrast, there is the second type of
Islamic treasury bills used to cover temporary budget deficits of the
government functionally similar to the conventional ones. In Islamic
jurisprudence, the question is whether the first type treasury bills can
pay extra to creditors due to their delay in paying off their debts.
Furthermore, identifying the legal nature of the basic contract of issuing
Islamic treasury bills and its comparison with its similar entities such
as treasury securities clearing can clarify the comprehensiveness of the
regulations governing this type of securities, the rights and obligations
of the contract parties and its implications. In this research, the above
questions are examined and some amendments are proposed about the
basic laws for issuing these documents.
Keywords
Islamic Treasury Bills, Islamic Treasury Documents, Iran
JEL Classification: G15, G38, K11, K22, P51.



Researcher at the Research Center of the Islamic Consultative Assembly, Tehran, Iran,
s.mr.hosseiny@gmail.com

دو فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مالي اسالمي ،سال هشتم ،شماره اول (پياپي  ،)51پایيز و زمستان  ،5931صص222-531 .

تحليل فقهي و حقوقي اسناد خزانه اسالمي (نوع اول)
سيدمحمدرضا حسيني

تاريخ دريافت9306/20/02 :

تاريخ پذيرش9300/20/91 :

مقاله براي اصالح به مدت  02روز نزد نويسنده(گان) بوده است.

چکيده

اسناد خزانه اسالمي ،ابزار مالي جديدي است كه از سال  9300براي تسويه مطالبات
طلبكاران غيردولتي از دولت معرفيشده است .اين نوع از اسناد كه ازجمله اوراق بدهي
بهشمار ميآيد ،در كشورهاي ديگر بهعنوان ابزاري براي جبران كسريهاي بودجه دولت
در كوتاهمدت بهشمار ميِآيد .در ايران دو نوع اسناد خزانه اسالمي معرفيشده است .اسناد
خزانه اسالمي نوع اول كه جهت تسويه بدهيهاي دولت به پيمانكاران غيردولتي
مورداستفاده قرار ميگيرد با اسناد خزانه متعارف و همچنين اسناد خزانهاي كه پيش از
انقالب اسالمي ايران براي تأمين كسري بودجه دولت مورداستفاده قرار ميگرفت،
تفاوتهايي دارد .در مقابل اسناد خزانه اسالمي نوع دوم ،كه براي پوشش كسريهاي
بودجه موقت دولت مورداستفاده قرار ميگيرد ،كاركردي مشابه اسناد خزانه متعارف دارد.
از منظر فقهي ،سؤال در مورد اسناد خزانه نوع اول اين است كه آيا امكان پرداخت
اضافهاي عالوهبر مبلغ دين ،بهطلبكار بابت تأخير در ايفاي دين وجود دارد يا خير؟
همچنين شناسايي ماهيت حقوقي قرارداد پايه انتشار اسناد خزانه اسالمي و مقايسه آن با
نهادهاي مشابه (مانند اوراق تسويه خزانه) شمول قوانين و مقررات بر اين نوع از اوراق
بهادار ،حقوق و تعهدات طرفين قرارداد مبناي انتشار اسناد خزانه اسالمي و آثار آن را
روشن ميسازد .در اين مطالعه ،سؤاالت فوق بررسيشده و درنهايت پيشنهادها اصالحي
قوانين مبناي انتشار اين اسناد ،ارائه خواهد شد.
واژگان كليدی

اوراق خزانه اسالمي ،اسناد خزانه اسالمي ،ايران
طبقهبندي .G15, G38, K11, K22, P51 :JEL
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مقدمه

از سال  9300شيوهنويني براي تأمين كسري بودجه دولت و بهخصوص در حوزه تسويه
بدهي دولت به بخش خصوص از طريق انتشار اوراق بهادار دولتي اتخاذ شد .اين رويه
با تصويب قانون بودجه سال  9300آغاز و در بودجههاي سنواتي سالهاي بعد نيز تكرار
شد .عالوهبر قوانين بودجه ،نوع ا وراق منتشره ،نحوه انتشار و محل مصرف و همچنين
نحوه تسويه اين اوراق در قوانين مهم ديگري بهخصوص قانون رفع موانع توليد
رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور ( )9301مصوب شد .با تصويب قانون برنامه ششم
توسعه در سال  9301نيز دولت اجازه يافت بدهي خود به اشخاص بخش خصوصي را
از طريق انتشار اوراق بهادار تسويه كند .انواع اوراق بهادار مورداستفاده دولت و جايگاه
قانوني اين اوراق در جدول ذيل نمايش دادهشده است.
جدول( :)5انواع اوراق بهادار مورداستفاده دولت

عنوان قانوني
اوراق بهادار اسالمي
(صكوك)

جايگاه قانوني
ماده ( )06قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي
نظام مالي كشور ،بند «الف» ماده  92قانون
برنامه ششم توسعه

نوع اوراق
اوراق بهادار
بدهي و دارايي

اوراق صكوك اجاره

قوانين بودجه سنواتي و قانون رفع موانع توليد

اوراق دارايي

اوراق تسويه خزانه

بند «الف» ماده ( )0قانون رفع موانع توليد و
قوانين بودجه سنواتي

اوراق بدهي

اوراق مشاركت

قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و...

اوراق دارايي

اوراق مرابحه

ماده  06قانون رفع موانع توليد

-

قوانين بودجه سنواتي

اوراق بدهي

اسناد خزانه اسالمي
(نوع اول)
اسناد خزانه اسالمي
(نوع دوم)

بند «ث» ماده  92قانون برنامه ششم توسعه و
قوانين بودجه سنواتي
منبع :يافتههاي تحقيق

اوراق بدهي
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با توجه به جذاب بودن اوراق بهاداري كه توسط دولت منتشر ميشود ،عملكرد
انتشار اين اوراق در طي سال هاي گذشته روند مثبتي را طي كرده است .در جدول ذيل
حجم انتشار اين اوراق در سالهاي  9303تا  9306ارائهشده است.
جدول( :)2اوراق بهادار مصوب و عملکرد (ارقام به هزار ميليارد ریال)

سال

9303

9301

انواع اوراق منتشرشده

تصويب عملكرد

.9

اوراق مشاركت

060

3021

.0

صكوك اسالمي

3

2

.3

اسناد خزانه اسالمي

32

026

جمع

292

1224

.1

اوراق مشاركت

011

61

.1

صكوك اسالمي

92

1

.6

اسناد خزانه اسالمي

12

12

جمع

503

449

.0

اوراق مشاركت

002

1021

.1

صكوك اسالمي

912

00

اسناد خزانه اسالمي

111

301

02

3026

4003

13924

.0 9301
 .92اوراق مالي اسالمي
جمع
 .99اوراق مشاركت

36021

 .90اسناد خزانه اسالمي

102

 .93 9306اوراق مالي اسالمي

12

 .91اوراق تسويه خزانه

12

جمع

..023

منبع :قوانين بودجه سالهاي 3131-3131

در اين مطالعه ،مباني حقوقي و فقهي اسناد خزانه اسالمي نوع اول بررسي ميشود.
براي اينمنظور ،ابتدا تاريخچه اسناد خزانه در ايران بررسيشده و سپس انواع اسناد خزانه
اسالمي و اركان آن مرور ميشود .بخش سوم اين نوشتار به قانون حاكم بر اسناد خزانه
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اسالمي اختصاص دارد و درنهايت در بخش چهارم مباحث حقوقي اسناد خزانه اسالمي
بررسي خواهد شد.
 .5تاریخچه اسناد خزانه در ایران

براي نخستين بار در تاريخ  ،9300/26/00قانونگذار به وزارت دارايي اجازه داد براي
پرداخت مطالبات بانك ملي از دولت 122 ،ميليون ريال اسناد خزانه صادر نمايد 9.اگرچه
در اين مصوبه اسناد خزانه تعريفنشده بود ،اما يكي از ويژگيهايي كه همواره با اسناد
خزانه همراه است ،يعني معافيت مالياتي را به همراه خود داشت .عالوهبر اين ،براي
بازپرداخت اين سند نرخبهره در نظر گرفتهشده بود كه اسناد منتشره را با آنچه تحت
عنوان اسناد خزانه در اقتصاد متعارف وجود دارد متمايز ميساخت (ماده ())9؛ پسازآن
و در قالب مصوبات مختلف ،چه درحد آييننامههاي مصوب هيأت وزيران و چه در
قالب مصوبات قانوني ،انتشار اسناد خزانه را پيشبيني كرد .در سال  9319هيأت وزيران
اجازه صدور اوراقي با عنوان اسناد خزانه را به وزارت دارايي داد كه شش درصد بهره
ساالنه داشت و معاف از ماليات بود .در سال  9313نيز دولت مصوبهاي با عنوان «تعيين
مصارف وجوه حاصله از انتشار اسناد خزانه» را به تصويب رساند .مهمترين رخداد قانوني
پيش از انقالب در مورد اسناد خزانه ،تصويب دو قانون «انتشار اسناد خزانه» در سال
 9313توسط مجلس شوراي ملي بود كه در سال  9311بهموجب قانون ديگري با عنوان
«قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه» اصالح شد .قانون نخست  00ماده داشت كه
به دولت اجازه داده بود تا سقف  92ميليارد ريال اسناد خزانه با نرخ بهره ساليانه  6درصد
منتشر كند .اين اسناد كه معاف از ماليات بود« ،براي امور عمراني و توليدي يا افزايش
سرمايه بانكها و شركتهاي دولتي يا مصارف ديگر دولتي و وام شهرداريها»
مورداستفاده قرار ميگرفت؛ اما قانون دوم جامعتر و حاوي  30ماده بود كه اصول كلي
ناظر بر انتشار اسناد خزانه را معيّن ميكرد .در ماده ( )9اين قانون اسناد خزانه نيز
تعريفشده بود.

0

اگرچه پس از انقالب اسالمي در قوانين مختلف مانند قانون مالياتهاي مستقيم
مصوب  9366و قانون مجازات اسالمي مصوب  ،9301از عبارت «اسناد خزانه» استفاده
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شد ،اما در عمل اوراق مالي تحت اين عنوان تا سال  9300منتشر نميشد .متروك ماندن
انتشار اين اسناد را ميتوان بهدليل بهرهاي دانست كه بهموجب ماده ( )0قانون انتشار اسناد
خزانه و اوراق قرضه مصوب  39311به اين اسناد تعلق ميگرفت .در حقيقت نظريه
شوراي نگهبان در مورد خالف شرع بودن اوراق قرضه ،به اسناد نيز تسري پيداكرده و
مانع از انتشار آن شده بود .قانون بودجه در سال  9300شروع ديگري براي انتشار اسناد
خزانه را رقم زد ،در اين سال براي نخستين بار پس از انقالب اسالمي ،اوراق بهادار
جديدي بهعنوان «اسناد خزانه اسالمي» معرفي شد كه برخالف اسناد خزانه متعارف نرخ
بهره نداشت ،بلندمدت بود و تنها براي مصارف خاص مورداستفاده قرار ميگرفت .در
بودجه سال  ،9301مبلغ  6هزار ميليارد تومان اسناد خزانه با حفظ قدرت خريد براي ارائه
بهطلبكاران غيردولتي مصوب شد .اين اوراق كه بهصورت بينام يا بانام صادر ميشد،
قابليت معامله ثانويه در بازار بورس را داشت و بدينترتيب طلبكاران ميتوانستند با
دريافت و فروش اوراق در بازار ،بخشي از مطالبات خود از دولت را وصول كنند .نكته
مهمي كه در انتشار اسناد خزانه اسالمي وجود داشت اين بود كه محل مصرف منابع
حاصل از واگذاري اوراق ،محدود به بدهي مسجل دولت بابت طرحهاي تملك
داراييهاي سرمايهاي و مابهالتفاوت قيمت تمامشده برق و آب باقيمت تكليفي فروش
بود كه عمالً امكان استفاده از اين منابع را براي عدمتعادلهاي خزانه كه هدف اصلي از
انتشار اسناد خزانه متعارف است ،منتفي ميكرد .براي رفع اين نقيصه دولت در سال
 19301اسناد خزانه اسالمي را منتشر كرد ،كه اگرچه در شكل و شيوه انتشار با اسناد
خزانه اسالمي سابق تفاوتي نداشت ،اما مانند اسناد خزانه متعارف ميتوانست براي جبران
كسري موقت بودجه (عدمتعادلهاي خزانه) مورداستفاده قرار گيرد.
 .2انواع اسناد خزانه اسالمي

همانطور كه ذكر شد در قوانين بودجه سنواتي ،دو نوع اسناد خزانه اسالمي معرفيشده
كه كاركردهاي متفاوتي با يكديگر دارند .اسناد خزانه اسالمي نوع اول كه در سال 9300
معرفي شد بهمنظور تسويه بدهيهاي دولت به بخش خصوصي مورداستفاده قرار ميگيرد
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و اسناد خزانه اسالمي نوع دوم كه در سال  9301معرفي شد جهت پوشش كسريهاي
موقتي خزانه كاربرد دارد .اين دو نوع از اوراق بهادار بهترتيب بررسي ميشود.
 .5-2اسناد خزانه اسالمي نوع اول

اسناد خزانه اسالمي ،اوراق بدهي جديدي است كه دولت براي تسويه بدهيهاي مسجل
خود به بخش خصوصي از سال  9300معرفي كرده است .اين اوراق جديد ،با اسناد خزانه
متعارف و اسناد خزانه كه پيش از انقالب اسالمي منتشر ميشد تفاوتهايي دارد .نخستين
تفاوت در طول دوره اين اوراق است .بهرغم اينكه اسناد خزانه متعارف ماهيتاً كوتاهمدت
و در دورههاي زماني يك ،سه ،شش ماهه و يك ساله صادر ميشود ،اما اسناد خزانه
اسالمي براي دورههاي تا سه سال هم امكان صدور را دارد؛ دوم اينكه برخالف اسناد
خزانه متعارف كه بازدهي آن از تفاوت بين قيمت اسمي و قيمت بازاري آن بهدست
ميآيد ،اسناد خزانه اسالمي نرخ بهره تعيينشده ندارد ،بلكه در همان ابتداي انتشار مبلغي
به عنوان خسارت تأخير در انجام تعهد (كه مباحث تفصيلي آن در ادامه بررسيشده) به
اصل مبلغ بدهي دولت اضافهشده و قابل پرداخت است .سومين تفاوتي كه اسناد خزانه
اسالمي با اسناد خزانه متعارف دارد اين است كه اين اوراق تنها براي بدهيهاي مسجل
پيشين قابلاستفاده است و بنابراين ظرفيت ايجاد بدهي جديد بر دوش ناشر (كه دولت
باشد) را ندارد ،الزمه اين موضوع اين است كه محل مصرف منابع بهدستآمده از
اين اوراق نيز مشخص است و بنابراين از منابع حاصله در محلهاي ديگر نميتوان
استفاده كرد.
 .2-2اسناد خزانه اسالمي نوع دوم

نوع دوم از اسناد خزانه اسالمي براي نخستين بار دربند «ز» تبصره  1قانون بودجه سال
 9301كل كشور معرفي و دربند «ز» تبصره ( )1قانون بودجه  9306كل كشور نيز مجدداً
به تصويب رسيد .اين نوع از اسناد خزانه اسالمي كه دربند «ث» ماده ( )9آييننامه اجرايي
بند «ز» تبصره ( )1قانون بودجه سال  9306تعريفشده است ،اسنادي بينام يا بانام هستند
كه دولت بهمنظور استمرار جريان پرداختهاي خزانه منتشر مينمايد .برخالف اسناد
خزانه اسالمي نوع اول كه محل مصرف وجوه حاصل از انتشار آن محدود بود ،اما استفاده
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از منابع حاصل از انتشار اوراق اسناد خزانه اسالمي نوع دوم ،گسترده است .بهموجب بند
«ث» ماده ( )9آييننامه اجرايي بند «ز» تبصره ( )1قانون بودجه سال  9306كل كشور،
مبالغ حاصل از انتشار اين اسناد را ميتوان صرف تعهدات ،يا هزينه قطعي يا پيشپرداخت
و يا استرداد سپرده در دستگاه اجرايي نمود .بر اين اساس ،برخالف اسناد خزانه اسالمي
نوع اول كه محدود بهتسويه مطالبات قطعي طلبكاران بود ،اسناد خزانه اسالمي نوع دوم
را ميتوان براي تسويه بدهيهاي سابق يا براي ايجاد بدهي جديد مورداستفاده قرار داد.
مستند به بند «ز» تبصره ( )1قانون بودجه و ماده ( )0آييننامه مصوب ،سررسيد اين اوراق
كمتر از يك سال بوده و در سال  9306تا سقف 92هزار ميليارد تومان قابليت انتشار دارد.
نتيجه اينكه بررسي اين نوع از اسناد خزانه اسالمي نشان ميدهد كه كاركرد آن با كاركرد
اسناد خزانه متعارف كه در ادامه تعريف خواهد شد ،مطابقت دارد؛ بااينوجود بررسي
ماهيت فقهي و حقوقي اين نوع اسناد نيازمند مطالعهاي جداگانه است.
 .9اركان اسناد خزانه اسالمي

اركان اسناد خزانه اسالمي در آييننامه اجرايي بند «ه» تبصره ( )1قانون بودجه سال 9306
كه در تاريخ  9306/23/90به تصويب هيأت وزيران رسيده ،بيانشده است .اين اركان
عبارتنداز :طلبكاران (پيمانكاران) ،عامل واگذاري و ناشر كه بهترتيب بررسي ميشود.
 .5-9طلبكاران

دربند «د» ماده ( )9آييننامه اجرايي بند «ط» تبصره ( )6قانون بودجه سال ،9301
طلبكاران غيردولتي ،پيمانكاران غيردولتي معرفيشده بودند كه طرف قرارداد با
دستگاههاي اجرايي مجري طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي بودهاند .براي شمول اين
بند بر پيمانكاران غيردولتي ،الزم بود طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي موضوع فعاليت
ايشان در قوانين بودجه درجشده باشد .قانونگذار دربند «ل» ماده ( )9آييننامه فوق،
پيمانكاران را نيز تعريف كرده بود كه شامل مشاوران ،سازندگان و تأمينكنندگان تجهيزات
طرحهاي عمراني و همچنين اشخاصي ميشد كه طرف ديگر امضاكننده پيمان است.

1

محدود كردن عبارت «طلبكاران غيردولتي» موضوعبند «ط» تبصره ( )6قانون بودجه
سال  ،9301به «پيمانكاران» باعث ميشد برخي از طلبكاران دولت كه بابت طرحهاي
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عمراني از دولت طلب داشتند ،از دريافت اسناد خزانه اسالمي محروم شوند.
بهعبارتديگر ،همه پيمانكاران غيردولتي طرحهاي عمران طلبكاران دولت محسوب
ميشدند ،اما برخي از طلبكاران غيردولتي ،پيمانكار نبودند .براي مثال ،ممكن بود
فروشنده زميني كه در نزديكي محل اجراي طرح عمراني مالك اراضي بوده است ،زمين
خود را به دولت فروخته باشد و بابت اين فروش مبلغي طلبكار باشد .در اين صورت
اين شخص براساس بند «ط» تبصره ( )6قانون بودجه  ،9301طلبكار غيردولتي بابت
طرحهاي عمراني بهحساب آمده و ميتوانست بابت طلب خود از دولت تقاضاي اسناد
خزانه اسالمي نمايد؛ اما براساس آييننامه اين تبصره ،شمول پيمانكار غيردولتي طرف
قرارداد با دولت بر وي صدق نكرده و اسناد خزانه اسالمي به وي تعلق نميگرفت .براي
اصالح اين مشكل ،آييننامههاي اجرايي بند «هـ» تبصره ( )1قوانين بودجه سالهاي 9301
و  9306با اضافه كردن عبارت «و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي» به تعريف طلبكاران،
هر شخصي را كه بهنوعي بابت اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي از دولت طلب
دارد ،مجاز به گرفتن اسناد خزانه اسالمي دانستند .عالوهبر اين ،آييننامه اجرايي انتشار
اسناد خزانه اسالمي در سال  9306پا را فراتر گذاشت و عبارت «غيردولتي» را از تركيب
«طلبكاران غيردولتي» حذف كرد و همه پيمانكاران و اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از
دولتي و غيردولتي را تحت شمول آييننامه تعريف كرد.
 .2-9عامل واگذاری

پيش از تصويب آييننامه اجرايي بند «هـ» تبصره ( )1قانون بودجه سال  ،9306عرضه
اوليه اسناد خزانه اسالمي تنها از طريق سيستم بانكي و با تعيين بانكي كه در آييننامه
«بانك عامل» نام گرفت مجاز بود ،6اما آييننامه اجرايي مصوب  ،9306عالوهبر بانك يا
بانك هاي عامل به ركن مربوط در بازار سرمايه هم اين اجازه را داد تا نسبت به انتشار
اسناد خزانه اسالمي مبادرت نمايد .اين مؤسسات ،عالوهبر انتشار اوراق ،وظيفه پرداخت
اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور را برعهده دارند.
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 .9-9ناشر و دستگاه اجرایي

ناشر اين اسناد ،وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به نمايندگي از دولت اين اوراق
را منتشر ميكند .همچنين بهموجب بند «ر» ماده  9آييننامه اجرايي بند «هـ» تبصره ()1
قانون بودجه سال  ،9306دستگاه اجرايي موضوع آييننامه ،دستگاهي است كه در
ماده ( )9قانون برنامه ششم تعريفشده است .تفاوت شخصيت حقوقي دستگاه اجرايي
و ناشر بدينمعنا است كه اگرچه اسناد صادره بهنام و توسط وزارت اقتصاد منتشر ميشود
و حقوق و تعهدات مربوط به اين اوراق به اين وزارتخانه تعلق دارد ،اما وجوه حاصل از
انتشار اوراق در اختيار دستگاه اجرايي قرار خواهد گرفت .عالوهبر اين ،تعريف دستگاه
اجرايي در ماده ( )9قانون برنامه ششم توسعه ،با تعريف مقرر در ماده  1قانون مديريت
خدمات كشوري تفاوتهايي دارد كه نيازمند نوشتار جداگانهاي است.
 .2قانون حاكم بر اسناد خزانه اسالمي

ازآنجاكه انتشار اسناد خزانه پيش از انقالب اسالمي براساس قانون انتشار اوراق قرضه و
اسناد خزانه مصوب  9311صورت ميگرفته است ،اين سؤال به ذهن متبادر ميشود كه
با توجه به تغيير نظام سياسي در ايران ،اين قانون قابليت اجرا دارد يا خير .در پاسخ بايد
گفت اگرچه پس از انقالب اسالمي ايران ،قانوني متناقض با قانون مصوب  9311وضع
نشده ،اما با توجه بهنظريه شماره  00/09/0162مورخ  9300/29/92شوراي نگهبان كه
انتشار اوراق قرضه را خالف شرع اعالم كرده و برخي از مواد قانون مصوب  9311را
بههمين د ليل ابطال كرده است ،انتشار اسناد خزانه براساس قانون سابق نيز منتفي است.
عالوهبر اين ،به دليل تفاوت ماهيتي كه بين اسناد خزانه اسالمي و اسناد خزانه موضوع
قانون سال  9311وجود دارد ،اصوالً حاكميت قانون مزبور بر اسناد خزانه اسالمي
موضوعيت ندارد.
دومين نكته در مورد نحوه اجرايي شدن انتشار اين اسناد است .اين اسناد با تعريف
بند « »01ماده ( )9قانون بازار اوراق بهادار مصوب  9311تطبيق دارد و بهموجب ماده 02
همين قانون ،عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه نيازمند ثبت آن نزد سازمان بورس
و اوراق بهادار است .سؤال اين است كه آيا آييننامه اجرايي اسناد خزانه اسالمي كه ثبت
اين اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را پيشبيني نكرده ،با قانون بازار تعارض
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دارد .در پاسخ بايد گفت ،اگرچه صالحيت سازمان بورس و اوراق بهادار در ثبت اين
اسناد برقرار است ،اما بهدليل مصوبه شوراي عالي بورس در تاريخ  9303/23/90مستند
بهاختيار مصرح دربند ( )1ماده  00قانون بازار اوراق بهادار ،اسناد خزانه اسالمي را معاف
از ثبت دانسته است.
 .1مقایسه اسناد خزانه اسالمي و نهادهای مشابه
 .5-1اسناد خزانه متعارف

اسناد خزانه متعارف اوراق بدهي كوتاهمدت است كه توسط دولت فدرال منتشر ميشود.
نرخ بهره اسناد خزانه دولت اياالتمتحده مبنايي براي نرخهاي بهره ساير اوراق بهادار در
بازار پول است .اسناد خزانه متعارف در مقايسه با ساير اوراق بهادار از بازدهي پايينتري
برخوردار است و اين امر معلول چند عامل است .نخست؛ اين اوراق عاري از هرگونه
ريسك اعتباري هستند ،زيرا توسط دولت ايالت متحده بازپرداخت آنها تضمينشده است.
دوم؛ اين اوراق نقدشوندگي بسيار بااليي دارند .سوم؛ درآمدهايي كه از اين اوراق بهادار
بهدست ميآيد از هرگونه ماليات معاف است.
بهموجب قانون ،در اياالتمتحده اسناد خزانه بايد سررسيدي كمتر از يك سال
داشته باشند .سري منظمي از اين اوراق بهطور هفتگي يا ماهانه از طريق حراج رقابتي،
براي سررسيدهاي چهارهفتهاي ،سه ماهه و شش ماهه و يا يكساله صادر ميشود.
منابعي كه از فروش اين اسناد بهدست ميآيد عمدتاً صرف كسريهاي بودجه
موقتي 0ميشود .دريافتي و بازدهي كه از اين اسناد بهدست ميآيد ناشي از تفاوت
قيمتي است كه بين قيمت اسمي و قيمتي كه در حراج معيّن شده ،بهدست ميآيد

( .)Parameswaran, 2011, pp. 245-247در بيان ديگر ،اين اسناد در سررسيد در قالب
مبلغ معيّني (قيمت اسمي) پرداخت ميشوند و هيچ پرداختي بهصورت كوپن بهره ندارند.
نحوه محاسبه بهره در اين اسناد به اينگونه است كه قيمت معامالتي كه در ابتدا اين
اوراق فروخته ميشود كمتر از قيمتي است كه ناشر تعهد كرده در زمان سررسيد پرداخت
نمايد .براي مثال ،ممكن است شخصي در آگوست سال  0292اسناد خزانه بهميزان 9101
دالر خريداري كند كه ميتوان در نوامبر آن را به مبلغ  9122دالر وصول كرد.
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مهمترين كاربردهاي اسناد خزانه متعارف به شرح ذيل است:
 .9تأمين كسري بودجه دولت؛
 .0ابزار مالي مناسب براي سرمايهگذاري كوتاهمدت؛
 .3ابزار مالي مناسب براي پديدار ساختن نرخبهره كف در بازارهاي پولي و مالي؛
 .1ابزار مالي مناسب براي اعمال سياستهاي پولي از طريق عمليات بازار باز
(موسويان ،نظرپور ،و خزائي ،9302 ،ص.)10 .
بين اسناد خزانه متعارف و اسناد خزانه اسالمي نوع اول تفاوتهايي وجود دارد؛
نخست اينكه از اسناد خزانه متعارف ميتوان براي ايجاد بدهي جديد استفاده كرد،
درصورتيكه اسناد خزانه اسالمي تنها جهت تسويه بدهيهايي كه سابقاً ايجادشده كاربرد
دارد .دوم اينكه محل مصرف اسناد خزانه متعارف نامشخص است و خزانه ميتواند براي
امور مختلف از آن استفاده كند ،اما مصرف اسناد خزانه اسالمي تنها به تسويه بدهيهايي
كه در اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايه ايجادشده اختصاص دارد .درنهايت سومين
تفاوت در طول دوره اوراق است .درحاليكه اسناد خزانه متعارف در كوتاهمدت منتشر
ميشود (كمتر از يك سال) طول دوره اسناد خزانه اسالمي ميانمدت و بين يك تا سه
سال است.
 .2-1اوراق تسویه خزانه

اوراق تسويه خزانه ،اوراقي است كه براي تسويه بدهيهاي دولت به اشخاص حقيقي و
حقوقي خصوصي كه متقابالً به دولت بدهكار نيز هستند بهكار ميرود .اين اوراق كه ابتدا
دربند «ي» قانون بودجه سال  9301كل كشور ،1طراحي شد و به تصويب رسيد ،در ادامه
با تصويب قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور به قانوني دائمي
تبديل شد .بهموجب بند «الف» از ماده ( )0قانون اخيرالذكر ،خصوصيات ذيل را ميتوان
براي اوراق تسويه خزانه در نظر گرفت:
 .9براي تسويه بدهيهاي قطعي دولت بهكار ميرود.
 .0تنها براي تسويه بدهيهايي كاربرد دارد كه تا پايان سال  9300ايجاد و قطعي
شده باشند.
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 .3تنها استفاده از اسناد صادره براي تسويه بدهيهاي بخش خصوصي به دولت
خواهد بود.
براي مثال اگر فرض شود شخص «الف» با وزارت نيرو قراردادي را منعقد كرده و
مبلغ  922ميليون تومان از اين وزارتخانه طلبكار است ،و همزمان بهدليل تكاليف مالياتي
مبلغ  12ميليون تومان به سازمان امور مالياتي كشور بدهكار است ،ميتواند اوراق تسويه
خزانه را خريداري كرده (منظور دريافت اين اوراق از وزارت امور اقتصادي و دارايي
بهعنوان ناشر است) و براي تسويه بدهي خود به سازمان امور مالياتي مورداستفاده قرار
دهد .با اين توضيح مي توان گفت كه قراردادي كه مبناي انتشار اين اوراق قرار ميگيرد،
نوعي عقد حواله است .اين اوراق با اسناد خزانه اسالمي تفاوتهاي ذيل را دارد:
 .9اگرچه هم اسناد خزانه اسالمي و هم اوراق تسويه خزانه ،در دستهبندي اوراق
بدهي قرار مي گيرند ،اما اسناد خزانه اسالمي كاركرد محدودتري دارد و تنها
براي تسويه مطالبات ايجادشده در اجراي طرحهاي عمراني و تملكدارايي
سرمايهاي و آنهم محدود به پيمانكاران خصوصي طلبكار از دولت قابلاستفاده
است ،اما اوراق تسويه خزانه براي همه اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي
قابلاستفاده خواهد بود.
 .0در قوانين موجد اسناد خزانه اسالمي ،امكان معامالت ثانويه اين اوراق
پيشبينيشده است ،اما چنين مطلبي در مورد اوراق تسويه خزانه صراحتاً ذكر
نشده است .بنابراين اين سؤال باقي ميماند كه آيا دارنده اين اوراق ميتواند آن
را به ديگري واگذار نمايد يا خير؟
 .3طرفين قراردادي كه منشأ انتشار اسناد خزانه اسالمي قرار ميگيرد محدود به دو
طرف است ،اما در انتشار اوراق تسويه خزانه سه طرف نقش دارند :نخست
شخص حقيقي يا حقوقي خصوصي كه همزمان از دولت طلبكار و به آن
بدهكار است ،دوم دستگاه اجرايي كه به شخص خصوصي بدهكار است و
اوراق براي تسويه بدهي او صادر ميشود و سوم دستگاه اجرايي كه از شخص
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خصوصي طلبكار است و قانوناً ملزم است اوراق تسويه صادرشده را بابت
طلب خود از شخص خصوصي پذيرا باشد.
 .1جدول( )3تفاوت بين اسناد خزانه متعارف ،اسناد خزانه و اسناد خزانه اسالمي
ارائهشده است:
جدول( :)9تفاوتها و مشتركات انواع اسناد خزانه

اسناد خزانه

اسناد خزانه

اسناد خزانه

اسناد خزانه اسالمي نوع

متعارف

(قانون )451.

اول (آييننامه )4591

طول
دوره
اوراق

يك ماهه ،سه
ماهه ،شش ماهه
و يك ساله

سه ماهه ،شش ماهه
و يك ساله

تا سه سال

كوتاهمدت كمتر
از يك سال

بهره

-

%6

%1

-

معافيت
مالياتي

دارد

دارد

دارد

دارد

نوع
بدهي

ايجاد بدهي -
مصرف نامشخص

بدهي مسجل  -ايجاد

استمرار جريان

شده در طرحهاي تملك

پرداخت

داراييهاي سرمايهاي

خزانهداري

ايجاد بدهي -
تنخواهگردان
مورداستفاده
خزانهداريكل

اسالمي نوع دوم
(آييننامه )4591

اسناد
بينام

بينام

بينام

هردو

بانام

يا بانام
منبع :يافتههاي تحقيق

 .2مباحث حقوقي اسناد خزانه اسالمي

در بررسي فقهي -حقوقي اسناد خزانه اسالمي نوع اول سه موضوع مورد سؤال است.
اولين سؤال در مورد ماهيت قرارداد پايه عرضه اوليه اسناد خزانه اسالمي است .در اين
خصوص سؤال اين است كه آيا اين قرارداد پايه از قالبهاي تعيينشده تحتعنوان عقود
معيّن پيروي ميكند يا داراي ماهيت و احكام مستقلي است؟ دوم ماهيت مبلغي است كه
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بهموجب بند «ب» ماده ( )9آييننامه بند «هـ» تبصره ( )1قانون بودجه سال ،9306
 1درصد بهمبلغ بدهي مسجل افزوده ميشود .در اين خصوص سؤال اين است كه آيا اين
پرداخت اضافه مبناي حقوقي و فقهي مشخصي دارد يا خير .سؤال سوم در مورد ماهيت
سند منتشره تحتعنوان «خزانه اسالمي» است .در ادامه اين موارد بررسي ميشود.
 .5-2ماهيت حقوقي قرارداد منشأ انتشار اسناد خزانه اسالمي

در بررسي حقوقي اسناد خزانه اسالمي ،هدف بررسي ماهيت حقوقي اوراق بهاداري كه
تحت عنوان «اسناد خزانه اسالمي» صادر ميشود نيست ،بلكه غايت نهايي بررسي ماهيت
مجموعه حقوق و تعهداتي است كه طرفين قراردادِ منشأِ انتشارِ اسناد در مقابل يكديگر
دارند .آيا اسناد خزانه اسالمي گواه حقوق و تعهدات قرارداد پايه است يا با انتشار آن
رابطه حقوقي جديدي بين طرفين اوراق ايجاد ميشود .همچنين ،معامله ثانويه اين اوراق
چه حكمي دارد و آيا بازخريد آن توسط ناشر مجاز است يا خير .در ادامه در سه مبحث
به اين سؤاالت پاسخ داده ميشود.
 .2-2معامله اوليه (تبدیل تعهد)

در انتشار اسناد خزانه اسالمي نوع اول و ماهيت رابطه حقوقي منشأ آن ،سه مرحله متصور
است .نخست رابطه حقوقي است كه سابقاً بين دولت و پيمانكاران يا شركتهاي آب و
برق وجود داشته است .دوم ،توافقي است كه موضوع آن انتشار و تحويل اسناد خزانه
اسالمي به متعهدله رابطه حقوقي سابق و ايجاد رابطه حقوقي جديد است و درنهايت
مرحله سوم ايجاد رابطه حقوقي جديد و حقوق و تعهدات جديدي است كه بين طرفين
ايجاد مي شود .در بررسي رابطه حقوقي مبناي انتشار اسناد خزانه اسالمي ،دو فرض را
ميتوان در نظر گرفت .فرض نخست؛ قرارداد سابق ،به همان وضعيت ادامه پيدا ميكند
و تنها به موجب توافق جداگانه ،تغييراتي در برخي از مفاد داده ميشود .در صورت
پذيرش اين نظر ،اسناد خزانه اسالمي گواه همان حقوق و تعهدات ناشي از رابطه حقوقي
بين دولت و طلبكاران است( .تعديل قرارداد) با توجه به اينكه در مبحث ماهيت مبلغ
اضافهشده به بدهي مسجل ،تعديل قرارداد بررسي شد در اين قسمت از آن صرفنظر
ميكنيم .فرض دوم؛ قرارداد سابق بين دولت و طلبكاران خصوصي ،با توافق بين طرفين
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ساقطشده و رابطه حقوقي جديدي جايگزين آن ميشود (تبديل تعهد) .در اين حالت،
اسناد خزانه اسالمي نمايانگر حقوق و تعهداتي است كه طلبكار از دولت دارد.
تبديل تعهد عبارت است از جايگزين ساخت تعهدي بهجاي تعهد ديگر .بهاينترتيب
تعهد پيشين نابودشده و تعهد جديد بهجاي آن بهوجود ميآيد (شهيدي ،9311 ،ص.
 .)916تبديل تعهد ازجمله طرق سقوط تعهدات است كه در ماده  000قانون مدني ،انواع
آن بيانشده است .بهطوركلي ،تبديل تعهد با تغيير دستكم يكي از اركان چهارگانه تعهد
شامل موضوع (براي مثال تبديل دو تن گندم به يكتن عدس) ،منشأ يا سبب (براي مثال
تبديل يك ميليون تومان اجاره عقبافتاده به قرض) ،متعهد (براي مثال تبديل متعهد
پيشين به متعهد جديد) يا متعهدله (تبديل متعهدله پيشين به متعهدله جديد) اتفاق ميافتد
(قاسمزاده ،9310 ،ص .)010 .سؤال اين است كه آيا با صدور اسناد خزانه اسالمي ،تبديل
تعهد صورت ميپذيرد به اين معني كه تعهد مدني سابق كه ناشي از قرارداد پيمانكاري
سابق ساقطشده و تعهد تجاري جديد جايگزين آن خواهد شد يا خير؟
از منظر تحليل حقوقي در اين خصوص دو نظر وجود دارد .معتقدان به تبديل تعهد
عقيده دارند وقتي سند تجاري صادر يا ظهرنويسي شده و در اختيار ذينفع قرار ميگيرد،
در عوض طلبي است كه ذينفع در معامله اصلي از صادركننده يا ظهرنويس داشته است
و درواقع اين عمل حقوقي يعني صدور يا ظهرنويسي و انتقال سند موجب عدمقابليت
استناد به تعهد اوليه امضاكننده آن ميگردد .به بياني ديگر تعهد ناشي از سند تجاري سبب
سقوط تعهد اوليه (اصلي يا پايه) و تضمينات آن گرديده و تعهد تجاري جديد جايگزين
آن ميشود (نيكفرجام ،9313 ،ص )991 .؛ مخالفان نظر فوق معتقدند تبديل تعهد عقد
است و بنابراين ،يكي از شرايط تحقق آن وجود قصد تبديل تعهد براي طرفي است .پس
اگر قصد طرفين بر اين امر احراز نشود ،بايد اصل را برعدمتبديل تعهد قرار داد .براي
اينكه قصد تبديل تعهد واضح باشد ،بايد تعهد جديد با تعهد قديم دريكي از اركان مهم
مغاير باشد .مثالً تغيير موضوع يا منشأ دين ،اضافه يا القاء شرط و تغيير دائن يا مديون.
اما اضافه كردن مدت ،تغيير مكان تأديه ،اضافه يا كاهش مقدار دين بهتنهايي مفيد قصد
تبديل تعهد نيست (نيكفرجام ،9313 ،ص .)900 .نتيجه اينكه ،در احراز تبديل تعهد
توجه بهقصد طرفين امري اساسي بهشمار ميآيد .درصورتيكه قصد ايشان اسقاط دين
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سابق و ايجاد تعهد جديدي باشد ،تبديل تعهد اتفاق ميافتد .قصد طرفين را ميتوان از
امارات ناظر بر موضوع كشف كرد .بنابراين ،اگر يكي از اركان مهم تعهد تغييريافته باشد،
صدور سند تجاري را بايد تبديل تعهد دانست .در صورت عدمكشف قصد طرفين ،استناد
به اصل عدمحكم مسأله را روشن كرده و تبديل تعهد را منتفي خواهد ساخت .در موضوع
موردبحث ،به استناد بند «چ» ماده ( )9آييننامه اجرايي بند «هـ» تبصره ( )1قانون بودجه
سال  9306كل كشور ،با ارائه اسناد خزانه اسالمي به طلبكاران ،بدهي سابق دولت به
ايشان تسويه خواهد شد .بنابراين ،نخست بهدليل صراحت قانوني و دوم بهدليل تفسير
قصد دريافتكننده اسناد به رعايت چارچوب آييننامه ،دريافت اسناد خزانه اسالمي
توسط طلب كاران را بايد نوعي تبديل تعهد به اعتبار تغيير در مبلغ تعهد و سبب اسقاط
تعهد سابق دانست.
 .5-2-2معامله ثانویه

ماده ( )92آييننامه اجرايي بند «هـ» تبصره ( )1قانون بودجه سال  9306كل كشور،
دادوستد اين اسناد را تنها از طريق بازار ثانويه امكانپذير دانسته و سازمان بورس را
موظف كرده تا آيين نامه مرتبط با اين عمليات را تهيه و تدوين كند .به اينمنظور،
« دستورالعمل پذيرش و عرضه اسناد خزانه اسالمي در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
ايران» در شهريورماه  9301به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار
رسيده است.
از منظر فقهي ،بهدليل اينكه اين اوراق گواهي و سند وجود دين و تعهد به بازپرداخت
آن در مدت معيّن است ،خريدوفروش آن با عنوان بيع دين تطبيق دارد كه مبحثي مشهور
در بين فقها است .در مورد بيع دين ،تفكيكي به شرح ذيل وجود دارد:
الف) بيع دين به مديون :به اين معنا كه سند گواهي تعهد به بازپرداخت مبلغي معيّن
درزماني مشخص (سند وجود دين) به خود مديون فروخته شود .حكم اين فرض در دو
حالت موردبررسي است:
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 .9فروش دين حال يا مؤجل؛ درصورتيكه ثمن آن مؤجل باشد ،كه در اين صورت
بيع دين به دين اتفاق ميافتد و بهنظر اكثريت فقهاي شيعه باطل است و در
حقيقت مصداق بيع دين به دين است.
 .0فروش دين حال يا مؤجل به خود مديون درصورتيكه ثمن حال باشد ،كه در
اين صورت فقهاي شيعه اتفاقنظر در صحت اين بيع دارند.
ب) بيع دين به غيرمديون :به اين معنا كه گواهي وجود دين به شخص ديگري غير
از خود مديون فروخته شود .كه در اين فرض نيز درصورتيكه ثمن مؤجل باشد بيع باطل
است و در صورت نقد بودن ثمن معامله صحيح خواهد بود (موسويان ،نظرپور ،و خزائي،
 ،9302صص.)01-06 .
 .2-2-2بازخرید

بازخريد اسناد خزانه اسالمي پيش از سررسيد در ماده ( )90آييننامه بند «ط» تبصره ()6
قانون بودجه سال  9301و ماده ( )99آييننامه اجرايي بند «هـ» تبصره ( )1قانون بودجه
سال  ،9301پيشبينيشده بود .بااينحال ،در آييننامه مربوطه در سال  9306اين حكم
حذف شد .در مورد بازخريد اين اسناد توسط خزانهداري چند نكته بهشرح ذيل
وجود دارد:
نخست اينكه بايد بين پرداخت قيمت اسمي اوراق در سررسيد و بازخريد اوراق
تفاوت قائل شد چه اينكه در بازخريد اوراق قيمت به مبلغي كه در بازار تعيينشده است
خريداري ميشود كه باقيمت اسمي تفاوت دارد .نكته ديگر اينكه در ماده ( )0آييننامه
سال  9301و ماده ( )90آييننامه سال  ،9306سازمان مديريت و برنامهريزي موظف شده
تا اعتبارات الزم براي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسالمي را در لوايح بودجه
ساليانه پيشبيني كند .اگرچه با توجه بهوجود عموماتي مانند اصل ( )10قانون اساسي
وجود اين حكم الزم نبوده است ،اما براي رفع ابهام از هزينههايي كه مرتبط بر انتشار اين
اوراق است ،مفيد به نظر ميرسد بهخصوص اينكه در ادامه اين حكم برلزوم درنظرگفتن
هزينههاي مربوط به عامليت در بودجههاي ساليانه هم تأكيد شده است .اما سؤال اساسي
كه در مورد ماده ( )0آييننامه سال  9301عبارت ذيل ماده است كه اشعار ميدارد« :در
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صورت عدموجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت ،اسناد خزانه اسالمي
در سررسيد توسط وزارت امو ر اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل
تأمين و پرداخت است» در مورد اين بخش از ماده ( )0چند حالت را بايد بررسي كرد:
 .9اعتبار الزم براي پرداخت مبالغ اسمي و هزينههاي مربوط به اسناد خزانه در
قانون بودجه مصوب نشده باشد .با توجه به اصل ( )10قانون اساسي كه اشعار
ميدارد « بودجه ساالنه كل كشور  ...از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و
تصويب به مجلس شوراي اسالمي تسليم ميگردد»؛ و با توجه به اصل جامعيت
بودجه كه مؤيد درج تمام هزينهها و درآمدها در قوانين بودجه است ،عدمدرج
هزينههايي كه بخش عمومي مكلف به پرداخت آن است ،تخلف از اين اصل
بهحساب آمده و نقض اصل ( )10قانون اساسي خواهد بود .در اين فرض ،ذيل
ماده پيشبيني كرده است كه «اسناد خزانه اسالمي در سررسيد توسط وزارت
امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت
است» .سؤال اين است كه وقتي اعتباري مصوب نشده است چگونه از محل
درآمدهاي عمومي قابل پرداخت خواهد بود؟ آيا دولت اجازه دارد بدون
تصويب مجلس شوراي اسالمي و در قالب قوانين بودجه ساليانه درآمدهايي را
كسب كرده و يا مخارجي را انجام دهد؟
 .2اعتبار كافي براي پرداخت قيمت اسمي و ساير هزينههاي اسناد خزانه اسالمي
صادره وجود نداشته باشد .در اين صورت ذيل ماده پيشبيني كرده است كه از
محل درآمدهاي عمومي مخارج مرتبط با اين اسناد پرداخت شود؛ اما بهنظر
ميرسد اين امر امكانپذير نخواهد بود چراكه درآمدها و هزينههاي بودجه تراز
بوده و بهاصطالح متناظر با همه منابع مصارفي در بودجه در نظر گرفتهشده است
و بنابراين اگر اعتبار تصويبشده تكافوي هزينههاي اسناد خزانه اسالمي را نكند
نميتوان از ساير رديفها جهت تأمين اين محل برداشت كرد ،چراكه مغايرت
با اصل ( )10قانون اساسي الزم ميآيد .بنابراين ،در صورت عدمتكافوي
اعتبارات پيشبينيشده در بودجه براي اين مصرف خاص ،الزم است اليحه
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اصالح بودجه به مجلس تقديم شده و پس از تصويب از محل منابع
مشخصشده ،اعتبارات الزم تأمين شود.
 .9-2ماهيت مبلغ اضافهشده به بدهي مسجل

براساس آييننامه اجرايي بند «هـ» تبصره ( )1قانون بودجه كل كشور ،فرمولي براي تعيين
قيمت اوراق منتشره بهعنوان اسناد خزانه اسالمي پيشبينيشده است .در سال  9306بند
«ب» ماده ( )9اين آييننامه مبلغ اسمي اين نوع اسناد را مبلغ بدهي مسجل بهعالوه حداكثر
تا  1درصد بهازاي يك سال تأخير در پرداخت طلب تعيين كرده است .سؤال اين است
كه ماهيت اين مبلغ اضافه پرداختشده چيست .در ادامه در چند مبحث اين موضوع
بررسيشده است.
 .5-9-2تعدیل قرارداد

منظور از تعديل قرارداد اين است كه هرگاه در اثر وقوع حوادث مختلف و يا تغيير
شرايط ،اوضاعواحوال شرايط زمان قرارداد بهطور اساسي تغيير كرده و توازن مالي قرارداد
برهم خورد ،طرفين قرارداد ،قانون و يا دادگاه در مفاد قرارداد دخل و تصرف كرده و
شروط قراردادي را تغيير دهند (كاتوزيان ،9313 ،ص .)093 .تعديل قرارداد بهوسيله
طرفين را تعد يل توافقي ،توسط قانون را تعديل قانوني و توسط دادگاه را تعديل قضايي
مينامند (مقدرياميري ،و عسكري ،9301 ،ص )910 .در صورت اعمال تعديل قراردادي،
مفاد تعهد سابق پابرجا ميماند و تنها شرطي كه با تعديل روبرو شده تغيير ميكند .بنابراين
كليه تضمينات و حقوق و تعهداتي كه در قرارداد سابق براي طرفين پيشبينيشده بود،
بعد از تعديل هم باقي خواهد ماند .سؤال اين است كه آيا رابطه حقوقي كه با انتشار اسناد
خزانه اسالمي برقرار ميشود نوعي تعديل در قرارداد سابق است يا قرارداد جديدي است
كه بااراده جديد طرفين ايجاد ميشود .توجه به بندهاي مختلف آييننامه بند (هـ) تبصره
( )1قانون بودجه سال  9306كل كشور پاسخ به اين سؤال را ميدهد .بهموجب بند «چ»
ماده ( )9آييننامه فوقالذكر تسويه بدهي عبارت است از «تسويه دفتري و وجه التزام
طلبكاران در قبال واگذاري اسناد خزانه اسالمي موضوع اين آييننامه» .همچنين عالوهبر
اينكه دربند «الف» از ماده ( )9هدف از انتشار اسناد خزانه اسالمي تسويه بدهي دولت
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عنوانشده ،در ماده ( )0با صراحت بيشتري هدف از انتشار اين اوراق با تسويه بدهيهاي
دولت به طلبكاران موضوع آييننامه ميداند كه در زمان تسليم اوراق به ايشان اتفاق
ميافتد .با تسويه بدهي ،تعهد دولت در پرداخت بدهي مالي خود به اين افراد ساقطشده
و جاي خود را به تعهد جديدي ميدهد كه با انتشار اسناد خزانه اسالمي ايجادشده است.
بنابراين ،اگرچه مبلغ تعهد شده جديد مساوي بدهي مسجل قرارداد پيشين بهعالوه 1
درصد تورم ساليانه است ،اما اين اضافه پرداخت را نميتوان تعديل قرارداد بهحساب
آورد .درواقع همانطور كه پيشازاين گفته شد ،در تعديل قرارداد ،تعهدات قراردادي
بهغيراز مورد تغييريافته باقي بوده و كليه تضمينات مرتبط با آن ساقط نميشود؛ اما با
انتشار اسناد خزانه اسالمي تعهدات قبلي دولت به پيمانكاران ساقطشده و رابطه جديدي
ناشي از انتشار اوراق بهادار بين دارنده اوراق و دولت ايجاد خواهد شد.
 .2-9-2خسارت تأخير تأدیه قانوني

عدمايفاي تعهدات قراردادي متخلف را ملزم بهجبران خساراتي ميكند كه بهدليل نقض
مسئوليت قراردادي به طرف ديگر وارد آورده است .نحوه تحقق و شرايط مطالبه اين
خسارات در مواد  006به بعد قانون مدني آمده است .درصورتيكه موضوع تعهد تأديه
وجه نقد باشد ،خسارات ناشي از عدم اجراي تعهد را «خسارت تأخير در تأديه» مينامند
كه قواعد آن با قواعد عامخسارات عدماجراي تعهدات متفاوت است (كاتوزيان،9313 ،
ص .)002.در تعيين اين نوع خسارات ،قانونگذار سه روش را پيشبيني كرده است:
تعيين خسارات در قانون (مانند آنچه در ماده ( )090قانون آيين دادرسي مدني مصوب
 9391آمده بود) ،تعيين خسارت توسط طرفين در قرارداد (موضوع ماده ( )032قانون
مدني) ،يا تعيين مبلغ خسارت توسط دادگاه (موضوع ماده ( )100قانون آيين دادرسي
مدني) (حسينآبادي ،9319 ،ص.)11 .
خسارت تأخير تأديه را نبايد با ربا اشتباه كرد ،چراكه آنچه جوهر ربا را مشخص
ميكند اين است كه زيادي بهدستآمده (ربا) يكي از دو عوض معامله باشد .به اين معني
كه تعهد بهپرداخت زيادي در مقابل مال تمليك شده در عقد قرض باشد .بنابراين ،اگر
سبب ديگري بهغيراز عقد قرض موجب پرداخت مبلغي به مقرض شود ،اين زيادتي را
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نميتوان ربا دانست (كاتوزيان ،9313 ،ص)009 .؛ عالوهبر اين از منظر فقهي خسارت
تأخير تأديه را نميتوان از مصاديق تمديد بدهي در مقابل افزايش بدهي دانست ،چراكه
در تعيين خسارت تأخير تأديه هدف الزام بدهكار به پرداخت بدهي است ،اما در شرط
تمديد بدهي در مقابل افزايش بدهي ،هدف استمرار بدهي و تعويق آن است .بنابراين،
درصورتيكه متعهد در زمان تعيينشده نسبت بهپرداخت بدهي خود اقدام كند ،خسارتي
از او أخذ نخواهد شد .عالوهبر اين ،دريافت خسارت تأخير تأديه همراه با اصل بدهي
قابل مطالبه است ،درصورتيكه در صورت توافق تمديد بدهي با افزايش در مبلغ آن،
متعهدله ديگر نميتواند اصل بدهي را تا زمان سررسيد مطالبه كند.
براساس بند «ب» ماده ( )9آييننامه اجرايي بند «هـ» تبصره ( )1قانون بودجه سال
 9306كل كشور ،بهمبلغ بدهي مسجّل طلبكاران مبلغي تناسب با حداكثر  1درصد بهازاي
يكسال تأخير در پرداخت طلبكاران اضافه ميشود .در اين خصوص ،اين سؤال مطرح
است كه ماهيت اين مبلغ اضافهشده چيست .روشن است كه بهدليل عدمدرج اين مبلغ
در قرارداد مبناي بين دولت و طلبكاران خصوصي ،اين مبلغ را نميتوان خسارات تأخير
تأديه در قرارداد دانست .عالوهبر اين ،بهدليل اينكه مبلغ آن بهصورت مقطوع تعيينشده
است ،نميتوان آن را ازجمله خساراتي دانست كه مبلغ خسارت توسط دادگاه تعيين
ميشود .بنابراين ،ماهيت مبلغ موضوعبند ( )9آييننامه اجرايي بند «هـ» تبصره ( )1قانون
بودجه سال  9306كل كشور ،خسارت تأخير تأديهاي است كه مبلغ آن در قوانين و
مقررات تعيينشده است.
نكته ديگر اينكه با توجه به نسخ ماده ( )090قانون آييندادرسي مدني سابق براساس
نظر شوراي نگهبان ،روش تعيين خسارت در قانون منتفي شده است .همچنين ،در مورد
تعيين خسارت توسط دادگاه ،ماده ( )100آيين دادرسي مدني مصوب  9300تشريفاتي را
در نظر گرفته است .سؤالي كه مطرح ميشود اينكه آيا بند «ب» ماده  9آييننامه فوقالذكر
كه مطالبه اين مبلغ را بدون رعايت تشريفات قانوني اجازه داده ،تاب مغايرت با ماده
( )100قانون آيين دادرسي مدني را ندارد و از درجه اعتبار ساقط است يا اينكه اين حكم،
احياي روش تعيين خسارت تأخير تأديه در قانون كه پيشازاين با نسخ ماده ( )090قانون
آييندادرسي مدني سابق منتفي شده بود بهحساب ميآيد .در پاسخ بايد گفت مبناي وضع
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آييننامه مزبور بند «هـ» تبصره  1قانون بودجه سال  9306است كه به دولت اجازه داده
است اسناد خزانه اسالمي را با حفظ قدرت خريد با سررسيد تا سهساله صادر نمايد.
بهنظر ميرسد منظور از عبارت «حفظ قدرت خريد» در اين بند ،خسارت تأخير تأديه
ناشي از عدمايفاي تعهدات دولت به طلبكاران و بر مبناي شاخصهاي بانك مركزي
است كه رقم آن در راستاي اختيارات اصل ( )931قانون اساسي توسط هيأت وزيران
تعيينشده است .لذا ،حكم بند «هـ» تبصره ( )1قانون بودجه سال  9306و بند مرتبط در
آييننامه اجرايي آن را بايد نوعي تعيين خسارت تأخير تأديه قانوني دانست كه اجراي آن
نياز به رعايت ماده ( )100قانون آيين دادرسي مدني ندارد و بهنوعي تخصيص آن است.
 .2-2آیا سند خزانه اسالمي ،سند تجاری است؟

اسناد تجاري ابزارهايي هستند كه تعهد به پرداخت در آنها مندرج بوده ،مقررات خاصي
از قبيل اصل استقالل امضاها و وصف تجريدي بودن را دارند .افزون بر اسناد تجاري به
معناي خاص (برات ،چك و سفته) هر سندي كه هريك از ويژگيهاي زير را داشته باشد
تجاري تلقي ميشود:
 .9در قانون يا عرف تجار پذيرفتهشده و آزادانه و بدون هيچ محدوديت و شرطي
با قبض و اقباض يا ظهرنويسي قابل نقلوانتقال باشد.
 .0ايرادات ناشي از معامالت مبناي صدور اين اوراق ،در مقابل شخصي كه سند را
با حسننيت بهدست آورده قابليت استناد نداشته و وي محق است كه سند را به
نام خود دريافت كند.
بنابراين ،معيار اعمال وصف تجريدي براي اسناد دو چيز است :قانون يا عرف تجاري
(شوشينسب ،9301 ،ص.)111 .
سؤال در مورد اسناد خزانه اسالمي اين است كه آيا ميتوان اين اسناد را تجاري و
داراي وصف تجريدي محسوب كرد .مراجعه به قوانين موجد اين اسناد ،پاسخ اين سؤال
را مشخص خواهد كرد .بر اساس بند «هـ» تبصره ( )1قانون بودجه سال  9306كل كشور،
اسناد خزانه اسالمي بهعنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي
ايران محسوب ميشود .بند ( )01ماده ( )9قانون بازار اوراق بهادار مصوب  ،9311اوراق
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بهادار را تعريف كرده است .ويژگي «قابل نقلوانتقال بودن» كه در اين قانون براي اوراق
بهادار برشمرده شده است ،يكي از مالكهاي الزم براي سند تجاري دانست اين اوراق
را برآورده ميسازد .همچنين قابليت نقلوانتقال بدون قيد و شرط اين اوراق ،آنها را
مشمول حقوق خاصي ميكند كه «حقوق گردشي» نام دارد و در عالم حقوق مجرداً
موردحمايت قرارگرفته است (جنيدي ،و شريعتينسب ،9303 ،ص .)3 .بنابراين ،ركن
سازنده وصف تجريدي بودن اسناد تجاري كه اصل سرعت و امنيت معامالت تجاري
است ،در مورد اوراق بهادار (كه اسناد خزانه اسالمي يكي از مصاديق آن است) صادق
است .پذيرفتن وصف تجريدي براي اسناد خزانه اسالمي ،آثاري را متوجه آن ميكند كه
عبارتنداز اصل عدمتوجه ايرادات و اصل استقالل امضاها .بهموجب اصل عدمتوجه
ايرادات ،ازآنجاكه سند تجاري موضوعاً و فارغ از منشأ دين و تعهدي كه سبب و علت
موجد آن بوده اعتبار پيدا ميكند و تعهد ناشي از امضاي سند به نحو مجرد در عالم
حقوق موردحمايت قانونگذار قرار ميگيرد ،لذا دارنده سند تجاري مصون از ايرادات
احتمالي است و طرفين قرارداد اصلي ،نميتوانند به استناد ايرادات احتمالي از تعهد خود
در مقابل دارنده سند شانه خالي كنند (مافي ،و عبدالصمدي ،9301 ،ص .)902 .بر مبناي
اصل استقالل امضاها ،هر امضا بهطور مستقل و صرفنظر از ساير امضاها مبين تعهد
امضاكننده است .بنابراين ،صحت يا بطالن هريك از امضاهاي درجشده در سند نبايد به
امضاهاي ديگر تسري داده شود و آثار و وضعيت حقوقي آن را دگرگون كند (مافي ،و
عبدالصمدي ،9301 ،ص.)01 .
در مورد اسناد خزانه اسالمي ،پذيرفتن وصف تجريدي اين اطمينان را به
سرمايهگذاران ميدهد كه در صورت انحالل قرارداد اصلي به هريك از علل قانوني تعهد
دولت بهعنوان ناشر اوراق در مقابل سرمايهگذاران باقي خواهد ماند و بطالن قرارداد
اصلي خللي در روابط ناشي از انتشار اسناد خزانه اسالمي ايجاد نخواهد كرد.
جمعبندی و نتيجهگيری

اسناد خزانه متعارف ،نوعي از اوراق بهادار است كه دولتها براي پوشش كسريهاي
كوتاهمدت بهكار مي برند .اين نوع از اوراق در كشورهاي مختلف براي سررسيدهاي كمتر
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از يك سال صادرشده ،بدون كوپن بهره بوده و معاف از ماليات است .منفعتي كه خريدار
اسناد خزانه متعارف از تملك آن بهدست ميآورد ،تفاوت بين قيمت بازاري و قيمت
اسمي آن است ،با اين توضيح كه خريداري كه اسناد خزانه را در قيمتي كمتر از قيمت
اسمي خريداري كرده است ،در سررسيد با دريافت قيمت اسمي از مابهالتفاوت بين قيمت
اسمي و قيمت بازاري برخوردار ميشود.
در ايران ،اسناد خزانه متعارف بانام اسناد خزانه از سال  9319براي پرداخت
بدهيهاي دولت به بانك ملي معرفي شد .تفاوت اين نوع از اسناد با اسناد خزانه متعارف
اين بود كه اسناد خزانه داراي كوپن و نرخ بهره  6درصدي بود كه تنها براي تنخواهگردان
خزانه مورداستفاده قرار ميگرفت .پس از انقالب اسالمي و با توجه به لزوم حذف ربا از
نظام بانكداري اسالمي ،اسناد خزانه سابق مورداستفاده قرار نگرفت و بنابراين قوانين
مربوطه نيز به دليل منتفي شدن موضوع از محل بحث خارج شد.
از سال  ،9300قانون بودجه به دولت اجازه داد براي تسويه مطالبات خود با
طلبكاران غيردولتي در سقف معيّني به انتشار اسناد جديدي به نام اسناد خزانه اسالمي
مبادرت ورزد .اين اسناد اگرچه در نام شباهت با اوراق قرضه و اسناد خزانه پيش از
انقالب دارد ،اما با اين اوراق چند تفاوت دارد .نخست اينكه اسناد خزانه اسالمي براي
سررسيدهاي تا سهسال منتشر ميشود و بنابراين قيد كوتاهمدت بودن را در خود ندارد.
دوم اينكه ،اين نوع از اسناد تنها براي تسويه بدهيهاي مسجل سابق كاربرد دارد و بنابراين
ابزار ايجاد بدهي جديد محسوب نميشود؛ و سوم اينكه محل مصرف منابع اين نوع از
اسناد مشخص است و بنابراين با اسناد خزانه متعارف از اين منظر اختالفنظر دارد.
بررسي ماهيت حقوقي اسناد خزانه اسالمي نشان ميدهد ،با انتشار اين اسناد رابطه
حقوقي جديدي مستقل از قرارداد پيمانكاري پايه بين طرفين اسناد خزانه اسالمي برقرار
ميشود .اسناد صادره بهدليل اينكه ويژگيهاي اسناد تجاري را دارد ،سند تجاري محسوب
شده و از آثار آن مانند وصف تجريدي بودن برخوردار است .اين ويژگي به سرمايهگذاران
اين اطمينان را ميدهد درصورتيكه به هر علت قرارداد پايه منحل شود ،به تكليف ناشر
در تسويه اسناد صادره در سررسيد خللي وارد نشود .عالوهبر اين ،بررسي ماهيت حقوقي
مبلغ اضافهشده به بدهي مسجل دولت به پيمانكاران مؤيد اين نكته است كه اين مبلغ كه
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برمبناي نرخ تورم اعالمي بانك مركزي تعيين ميشود ،با پرداخت مبلغ اضافه جهت
تمديد مهلت و مبلغي كه بهعنوان تعديل اضافه ميشود متفاوت بوده و نوعي خسارت
تأخير تأديه قانوني است .بنابراين ،شبهه ربوي بودن در مورد اين مبلغ مردود است.
یادداشتها

 .9قانون اجازه صدور  122ميليون ريال اسناد خزانه مصوب  ،9300مجلس شوراي ملي.
 0اسناد خزانه اسناد بينامي است كه براي تأمين احتياجات مالي خزانهداري كل در جريان سال
مالي انتشار مييابد (ماده .)9
 .3ميزان و تاريخ عرضه و نرخ بهره و نوع هرسري اسناد خزانه به پيشنهاد خزانهداري كل و
موافقت وزير دارايي تعيين خواهد شد (ماده .)0
 .1رجوع شود به بند «ز» تبصره  1قانون بودجه سال  9301كل كشور.
 .1بند «ل» ماده ( )9آييننامه اجرايي بند «ط» تبصره  6قانون بودجه سال  9301كل كشور.
 6بند «د» ماده ( )9آييننامه اجرايي بند «هـ» تبصره  1قانون بودجه سال  9301كل كشور و بند
«ي» ماده ( )9آييننامه اجرايي بند «ط» تبصره  6قانون بودجه سال  9301كل كشور.
7. Temporary Shortfalls

 .1به دولت اجازه داده ميشود بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و
خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال  9300ايجادشده ،با مطالبات قطعي
دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه كند .بدينمنظور وزارت
امور اقتصادي و دارايي ،اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر ميكند
و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابالً بدهكار قرار
ميدهد .اين اسناد صرفاً بهمنظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دستگاههاي اجرائي و
شركتها و مؤسسات دولتي مورداستفاده قرار ميگيرد.
كتابنامه

جنيدي ،لعيا؛ و شريعتينسب ،صادق ( .)9300وصف تجريدي در حقوق ايران با تأكيدبر رويه
قضايي .فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي.96-9 ،)960(13 ،
حسينآبادي ،امير ( .)9319بررسي وجه التزام مندرج در قرارداد .فصلنامه الهيات و حقوق،)6(0 ،
.62-10
شهيدي ،مهدي ( .)9311سقوط تعهدات .تهران :مجد.
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شوشينسب ،نفيسه ( .)9301مطالعه تطبيقي شبه اسناد تجاري .فصلنامه مطالعات حقوق
خصوصي.102-113 ،)900(11 ،
قاسمزاده ،مرتضي ( .)9310اصول قراردادها و تعهدات .تهران :دادگستر.
كاتوزيان ،ناصر ( 9313الف) .حقوق مدني؛ قواعد عمومي قراردادها (جلد  .)3تهران :شركت
سهامي انتشار.
كاتوزيان ،ناصر ( 9313ب) .حقوق مدني؛ قواعد عمومي قراردادها (جلد  .)1تهران :شركت
سهامي انتشار.
مافي ،همايون؛ و عبدالصمدي ،راضيه ( .)9301بررسي تطبيقي وصف تجريدي در اسناد تجاري
با اصل استقالل در اعتبارات اسنادي .فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني.916-991 ،)00(02 ،
مقدرياميري ،عباس؛ و عسكري ،حكمتاله ( .)9301تعديل قرارداد در فقه اماميه و حقوق ايران.
فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسالمي.960-911 ،)19(99 ،
موسويان ،سيدعباس ( .)9311بررسي فقهي  -حقوقي قوانين مربوط به جريمه و خسارت تأخير
تأديه در ايران .فصلنامه فقه و حقوق.31-99 ،)1(9 ،
موسويان ،سيدعباس؛ نظرپور ،محمدنقي؛ و خزائي ،ايوب ( .)9302امكانسنجي فقهي طراحي
اسناد خزانه اسالمي در بازارهاي مالي اسالمي .فصلنامه اقتصاد اسالمي.996-10 ،)12(92 ،
نيكفرجام ،كمال ( .)9313معامله اسناد تجاري و تبديل تعهد .فصلنامه ديدگاههاي حقوق قضايي،
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