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Abstract
Late payment fee associated with bank facilities and loan repayment is
among the banking system's predicaments. According to the existing Ribafree banking operation law, banks are permitted to ask for cash bail bond
from the receiver of facilities so that in case of any delay in instalment
repayment they could have access to it. This is a matter of controversy
among Islamic jurisprudents, since they consider it to be additional to the
loan, hence forbidden as Riba. In the new Riba-free banking draft offered to
the Iranian parliament it is recommended that the receiver of facilities be
committed under another contract named contract of settlement to pay an
additional fixed amount to the bank in case of installment repayment delay.
This in its own turn requires some more expert evaluation for approval.
The article aims to make a comparison between the two abovementioned methods and to offer a new practical one which can both remove
the Islamic jurisprudential problem and facilitate the banks' executive duties.
It can also be considered in the new Riba-free banking draft.
Keyword
Cash Bail Bond, Contract of Settlement, Late Payment Fee, Lelajal
Hypothesis.
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تحليل مقايسهای أخذ ديرکرد توسط بانکها در قانون جاری و طرح جديد
عمليات بانکي بدونربا و ارائه راهکار عملي
محمدتقي
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تاريخ دريافت6930/40/40 :

تاريخ پذيرش6931/41/61 :

مقاله براي اصالح به مدت  15روز نزد نويسنده(گان) بوده است.

چکيده

جريمه تأخير بازپرداخت وامها و تسهيالت بانکي از جمله چالشهايي است که بانکها
با آن روبهرو هستند .براساس راهکار موجود در قانون فعلي عمليات بانکداري بدونربا،
بانکها مجازند هنگام اعطاي تسهيالت ،تعهدي را تحت عنوان «وجهالتزام» از گيرنده
تسهيالت دريافت کنند تا در صورت تأخير در پرداخت اقساط ،مبلغ مورد تعهد را نيز
بپردازد ،که اين امر از نظر فقهي محل اختالف بين فقها است ،چرا که در حکم زيادتي
بر قرض بوده و آن را ربا ميدانند و معتقدند که بايد به بدهکار مهلت داده شود .در
طرح جديد قانون بانکداري بدونربا که هنوز به تصويب مجلس شوراي اسالمي
نرسيده ،پيشنهاد شده است تا گيرندهتسهيالت ،هنگام انعقاد عقد تسهيالت ،در قالب
قرارداد ديگري تحت عنوان «عقد صلح» متعهد شود تا در صورت تأخير در پرداخت
اقساط ،مبلغ معيّني را به بانک بپردازد که اين نيز به نوبه خود نيازمند بررسي کارشناسي
بيشتري است.
هدف اين مقاله مقايسه هر دو راهکار ذکر شده و در نهايت پيشنهاد راهکار عملي
جديدي است که هم مشکل فقهي آن مرتفع شود و هم تکليف بانک از نظر اجرايي
تسهيل گردد و ميتواند در تصويب طرح جديد بانکداري بدونربا نيز مدنظرقرار گيرد.
واژگان کليدی

جريمه تأخير ،عقد صلح ،قاعده لالجل ،وجهالتزام.
طبقهبندی .E49, E58, E59 :JEL
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مقدمه

قانون عمليات بانکي بدونربا در اواسط سال  6905به تصويب رسيد و مقرر شد تا از
ابتداي سال  6909براي يک دوره آزمايشي پنج ساله به اجرا گذاشته شده و پس از آن
مورد بازبيني قرار گيرد .لکن با کمال تأسف و با گذشت سه دهه از اجراي آن با همه
نواقصي که دارد ،به تازگي پيشنويس اين بازبيني به سرانجام رسيده است و براي
تصويب نهايي به مجلس شوراي اسالمي ارسال و بيش از يکسال است که در کميسيون
اقتصادي محل بحث و بررسي است و هنوز به صحن علني مجلس نيامده است ،ضمن
آنکه اين طرح نيز داراي نقاط مبهمي است و سزاوار است که همه جوانب امر لحاظ
گردد تا ايرادات موجود قبل از تصويب نهايي برطرف گردد .اميد است که اين تحقيق
نيز گامي کوچک و در عين حال مؤثري در اين راستا باشد.
از جمله مشکالت قانون عمليات بانکي بدونربا ،أخذ جريمه ديرکرد توسط
بانکها از مشترياني است که در پرداخت اقساط خود تأخير ميکنند .بهطور کلي يکي
از عناصر بسيار تأثيرگذار در اقتصاد اسالمي عنصر زمان است که تاکنون ابعاد مختلف
آن شناخته نشده است .تا جاييکه ميتوان ادعا کرد ،بدون موضوعشناسي عنصر زمان،
حکم شناسي مربوط به مسائل مرتبط با عنصر زمان با مشکل مواجه ميشود .نقش و
جايگاه عنصر زمان در عقود معامالت بسيار گسترده و دقيق است که در اين مجال
نمي گنجد .تنها از باب ارتباط موضوع مقاله به اين نکته اشاره ميشود که بررسي
صحت و سقم «جريمه تأخير تاديه دين» نيز به درک کامل تفاوت نقش عنصر زمان بين
عقد قرض و عقد بيع باز ميگردد که تحت چه شرايطي قاعده «لألجل قسط من الثمن»
حاکم بوده و در کجا صادق نيست.
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در اين مقاله سعي شده است ضمن بررسي اجمالي اين موضوع ،از ديدگاه فقهي
دو راهکار عملي جديد ،جهت رفع اين مشکل از قانون بانکداري بدونربا ،ارائه گردد.
 .8تحليل ابعاد مختلف جريمه تأخير
 .8-8تأخير تأديه دين از ديدگاه اسالم

براساس آيه شريفه «أوفوا بالعقود» (مائده )6 :و روايات متعددي که در خصوص وفاي
بهعهد وارد شده است ،هر مؤمني طبق عهدي که بسته و وعدهاي که در قالب معامالت
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مدتدار يا قرض داده است ،موظف است تا در موعد مقرر ،دِين خود را به طلبکار
اداء کند .بديهي است هرگونه کوتاهي و تأخير عمدي در تأديه دين ،تخلف از عهد و
قرارداد بوده و گناه محسوب ميشود .ضمن آنکه از لحاظ حقوقي نيز حق شکايت از
بدهکار براي طلبکار محفوظ است.
در همين راستا امام خميني(ره) نيز ميفرمايند :بر مديون واجب است هنگام حلول
موعد دين و در صورت مطالبه طلبکار به هروسيله که شده حتي با فروختن همان
چيزي که نسيه از او خريده و يا کااليي ديگر و يا باغ و يا مطالبه از بدهکارش و يا
اجاره دادن امالکش و يا هر راهي ديگر در اداء دين خود سعي نمايد( »...موسويخميني،

 ،6913ج ،6مسأله ،64ص.)191 .
براساس احکام مسلم اسالمي ،تخلف از هر عهد و پيماني که در چارچوب موازين
شرعي بسته شده باشد ،نهي شده است که عالوهبر عقوبت اخروي ،از ضمانت اجرايي
قضايي نيز برخوردار ميباشد .اين مسأله منحصر در بازپرداخت اقساط وامهاي بانکي
نبوده و شامل هرعهد و پيمان صحيحي اعم از مالي يا غيرمالي ميشود.
 .2-8سابقه تاريخي مسأله

بعد از پيروزي انقالب اسالمي و قبل از تصويب قانون عمليات بانکي بدونربا ،اولين
گام در اصالح نظام بانکي ،حذف مواردي بود که صراحتاً ربا محسوب ميشد که از
جمله آن جريمه ديرکرد بود که براساس فتواي امام خميني(ره) جريمه تأخير چه در
بانک و چه در ساير موارد غيربانکي ربا و حرام اعالم شد و از گردش کار بانکها
حذف گرديد .اما مشکالت بعدي اين بود که بانکها هيچ اهرم فشاري در برخورد با
متأخرين نداشتند .لذا شوراي پول و اعتبار در سال  6906با انعکاس اين مشکل به
شوراي نگهبان مصوبهاي را پيشنهاد داد که با تغيير اندکي بهشرح ذيل به تأييد شوراي
نگهبان رسيد:
«درصورت عدمتسويه کامل اصل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد
مقرر ،به علت تأخير در تأديه بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ
سررسيد تا تاريخ تسويه کامل اصل بدهي ،مبلغي به ذمه امضاءکننده اين
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قراردادها تعلق خواهد گرفت .از اينرو وام و يا اعتبارگيرنده با امضاي
اين قرارداد ،ملزم و متعهد ميشود تا زمان تسويه کامل بدهي ناشي از
اين قرارداد ،عالوهبر بدهي تأديه نشده ،مبلغي معادل  %65مانده بدهي
براي هر سال نسبت به بدهي مذکور برحسب قرارداد به بانک پرداخت
نمايد .بههمين منظور وام و يا اعتبارگيرنده ،ضمن امضاء اين قرارداد،
بهطور غيرقابلبرگشت به بانک اختيار داد که از تاريخ سررسيد تا تاريخ
تسويه کامل بدهي ،معادل مبلغ مورد قرارداد از حسابهاي وام و يا
اعتبارگيرنده برداشت و يا بههمان ميزان از ساير داراييهاي آن تملک
نمايد .أخذ مبلغ مقرره موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرائي
براي وصول مطالبات بانک نخواهد شد».
پس از تصويب قانون عمليات بانکي بدونربا در سال  6905اين قانون نيز به عنوان
«وجهالتزام» به صورت شرط ضمن عقد در قراردادهاي بانکي گنجانده شد و از آن زمان
تا کنون مورد عمل قرار گرفته است ،گرچه نرخ آن در طي سنوات تغيير کرده است
(موسويان و ميثمي ،6930 ،ص.)913 .
آخرين تفسير بانک مرکزي جهت نحوه محاسبه اين وجهالتزام بهشرح ذيل است:
الف) عقود غيرمشارکتي :مبناي أخذ وجهالتزام ،در عقود مبادلهاي مبلغ هرقسط
ميباشد ،بهنحوي که عدمبازپرداخت هرقسط در سررسيد مقرر ،موجب ميشود تا بانک
مبلغ هرقسط را پايه محاسبه وجهالتزام قرار دهد .بديهي است در صورتي که بهعلت
عدم ايفاي تعهد مشتري کل اقساط آتي به دين حال تبديل گردد ،پايه محاسبات کل
مبلغ پرداخت شده قرارداد ميباشد.
ب) عقود مشارکتي :از آنجايي که مشتري در عقود مشارکتي بدهکار بانک
نميباشد ،بلکه شريک آن است و عين مبلغي که از بانک دريافت مينمايد (اصل و
سهمالشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک ميباشد ،لذا هرگونه ارزشافزوده و يا تبديلي
که بر اصل سهمالشرکه بانک ايجاد شود ،متعلق به بانک است .از اينرو وجهالتزام
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نسبت بهمبلغ تسهيالت و فوائد مترتب برآن قابل محاسبه ميباشد (بخشنامه  ،60مورخ

.)6960/46/61
با اين توصيف اکثر فقهاء اين وجه التزام را در صورتي مخالف احکام شرع
نميدانند که در قالب يک عقد خارج الزمي بهصورت مجزا بين بانک و
گيرندهتسهيالت منعقد شده باشد .لکن همانطوري که عموم افراد کل قرارداد را نخوانده
امضاء ميکنند ،از وجود چنين شرطي نيز بياطالع بوده و گمان ميکنند هرچه امضا
ميکنند مربوط به اصل و سود پرداختي است و معموالً عوامل اجرايي بانکها نيز مسأله
را تفهيم نميکنند .لذا صحت انعقاد اين عقد خارج الزم ،محل تأمل است تا چه رسد به
اينکه افراد معني و مفهوم عقد خارج الزم را درک کرده باشند ،بهعبارت ديگر ميتوان
گفت که ،ما قُصِدَ لَم یَقَع و ما وَقَع لم یُقصَد
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 .9-8بررسي وضع موجود

واقعيت موجود در بخش تسهيالت بانکي نشانگر معوقات زيادي است که نظام بانکي
را با مشکل مواجه کرده است .البته در يک بررسي ابتدايي کامال روشن است که اين
افراد به دو دسته تقسيم ميشوند :
الف) گروهي از گيرندگان تسهيالت از نظر مالي ،افراد مستضعف يا متوسطي
هستند که وجوهي را در قالب عقود معاملي و با سود ثابتي از بانک گرفته تا در جهت
رفع نيازهاي ضروري خود از ق بيل :مسکن ،درمان ،تحصيل فرزندان و ايجاد مشاغل
کوچک و  ...بهکار گيرند.
ب) لکن بخش عمده معوقات بانکي مربوط به افراد معدودي است که حجم بسيار
بااليي از تسهيالت را از بانکها دريافت و سرمايهگذاري کرده و در هر ماه سودهاي
کالني به جيب ميزنند ،اما از پرداخت اقساط تسهيالت دريافتي عمداً امتناع ميورزند.
حتي در مواردي نيز مبلغ عظيم دريافتي از يک بانک دولتي را که به اسم توليد و
سرمايهگذاري دريافت کردهاند ،بدون بهکارگيري در امور توليدي و صنعتي يا
کشاورزي ،بالفاصله در يک بانک خصوصي يا مؤسسه اعتباري ديگري که سود بيشتري
ميدهد ،بهعنوان سپردهگذاري بلندمدت پسانداز نموده و سود کالن غيرمتعارفي از آن
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بانک دريافت مي کنند و حتي در صورت پرداخت جريمه تأخير ،به جهت مدت زمان
بيشتري که از سود سپردهگذاري خود بهرهمند ميشوند ،باز از سود خالص قابل توجهي
برخوردار خواهند شد .ضمن آنکه با اينکار ،خود را از مشکالت و مخاطرات بخش
توليد و صنعت و تجارت و بهخصوص پرداخت ماليات بر توليد رهانيده و بانکها نيز
سيستم نظارتي خاصي در نحوه بهکارگيري اين تسهيالت نداشته و تا حدي هم کوتاهي
ميکنند .عالوهبر اين به جهت عدماجراي کامل قانون ماليات بردارايي در ايران ،اين
افراد از پرداخت ماليات بر سود دريافتي از سپردهگذاريهاي بانکي نيز معاف ميشوند
و چهبسا برخي از اين افراد از اول هم قصد پرداخت بهموقع اقساط خود را نداشتهاند تا
بهبهانه حرمت جريمه تأخير ،بانکها را مجبور به بخشش جريمه کرده تا فقط اصل وام
و سود آن را در قالب عقود پرداخت کنند و بانکها نيز بابت اين مدت تأخير در
پرداخت اقساط اهرم فشار چنداني براي اين افراد ندارند؛ جز اينکه بهصورت صوري و
صرفاً بر روي کاغذ مجدداً مبلغ بيشتري را به اين افراد وام دهند که اصل بدهي و سود
مصوب وجريمه تأخير خود را تسويه نمايند و همان بدهي بهعنوان وام جديد در
سررسيد دورتري براي آنان منظور ميگردد و با اين استمهال صورت مسأله را پاک
ميکنند تا ظاهر گزارشهاي بانکي از نظر حجم معوقات کاهش يابد.
براين اساس اگر مسأله جريمه تأخير تأديه دِين از نظر فقهي مورد وفاق و اجماع
فقها واقع شود ،بدون شک بانکها با اقتدار بيشتري با متخلفان بزرگ برخورد خواهند
کرد و دغدغه مردم نيز در صحت تعامل با بانکها مرتفع خواهد شد.
اينک که پس از سه دهه اين قانون در دست بازنگري است ،جاي آن دارد که ابعاد
مختلف فقهي و کارشناسي مسأله تأخير تأديه دين و اختالف آن با وجهالتزام مورد
مداقه قرار گيرد تا مصوبه نهايي در همه ابعاد از کارآيي الزم برخوردار باشد.
 .7-8ديدگاههای فقهي در خصوص جريمه ديرکرد

در خصوص جريمه ديرکرد فتاواي متعدد و مختلفي وجود دارد .ضمن آنکه در
استفتاءات و پاسخ فقها اغلب تفاوت بين «وجهالتزام» و «جريمه تأخير تأديه دين» لحاظ
نشده است .البته مي توان گفت که بين اين دو تفاوت ماهوي وجود ندارد ،زيرا هر دو
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به نوعي يک تنبيه مالي است ،لکن تحت شرايطي وجهالتزام مجاز شمرده شده و جريمه
ديرکرد بهطور مطلق حرام دانسته شده است .عليرغم اين تفاوت ،در بخشنامههاي
بانک مرکزي اين دو اصطالح معادل هم بهکار رفته است .بهعنوان نمونه به يک مورد
اشاره ميشود« :همانطور که از عنوان «خسارت تأخير تأديه دين» استنباط ميشود ،قاعده
کلي جهت محاسبه و دريافت وجه التزام (خسارت تأخير تأديه دين) تأخير در
بازپرداخت مطالبات ،بانک از سوي مشتري ميباشد .بنابراين بهمحﺾ قصور مشتري در
بازپرداخت مطالبات ،بانک مجاز و محق بهمحاسبه و أخذ وجه التزام (خسارت تأخير
تأديه دين) خواهد بود» (بخشنامه  ،6010مورخ .)6960/40/51
از نظر فقهي ديدگاههاي مختلفي درخصوص جريمه تأخير تأديه دين وجود دارد
که به چند مورد اشاره ميشود.
 .8-7-8ديدگاه مخالفان

گروهي از فقها بهطور کلي با هرگونه افزايشي در ازاي تأخير تأديه دين مخالف بوده و
طبق آيه  564سوره مبارکه بقره معتقدند که الزم است به بدهکار مهلت داده شود تا
بتواند بدهي خود را بپردازد .بر مبناي اين ديدگاه ،بدهکار صرفاً اصل دين را بدهکار
است و هيچگونه مبلغي را تحت هيچ عنوان ديگري مانند وجهالتزام يا جريمه تأخير
تأديه دين ،بدهکار نيست .بديهي است براساس اين نظرات ،پرداخت و دريافت
اينگونه اضافات حرام ميباشد و رضايت طرفين از جمله قرارداد صلح هم تأثيري
براصالح مسأله ندارد:
الف) «آنچه را که بانک و غير آن در وقت تأخير افتادن پرداخت ،بعد از رسيدن
وقت و تسليم ننمودن مبلغ از ناحيۀ مديون صوري ،از مديون مي گيرند ،حرام است و
گرفتن آن جايز نمي باشد ،اگرچه به رضايت دو طرف معامله باشد( .موسويخميني،
 ،6935ج ،5ص.)003 .
ب) سوال :آيا خسارت تأخير اداي دين و ديرکرد را ميتوان ضمن عقد الزم شرط
کرد؟ جواب :خير ،حرام و ربا است (بهجت ،6960 ،مسأله  ،6463ص.)995 .
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ج) سوال :اگر چيزي را از کسي قرض بگيرد و دهنده شرط کند که در صورت
تأخير از مقرر ،وجهي را بهعنوان جريمه مازاد بر شيء مقروض دريافت کند ،اشکال
دارد؟ جواب :جايز نيست (سيستاني ،6934،ص.)904 .
د) أخذ خسارت تأخير اداي دين مطلقاٌ مشروع نيست و فرقي بين بانک و غيره
نميباشد (فاضل لنکراني ،6911 ،ص.)950 .
هـ) وام دهنده از نظر شرعي حق مطالبه چيزي بيشتر از اصل وام را ندارد (حسيني
خامنهاي ،6960 ،ص.)014،

و) اين خسارت شرعي نيست (مکارمشيرازي ،6911 ،ص.)635 .
اين گروه از فقها ،دريافت هرگونه خسارتي را در ازاي تأخيرتأديه دين جايز
نميدانند .زيرا آن را مابه ازاي ارزش زماني پول و ديرکرد بدهي ميدانند که شبهه ربا
بر آن جاري است .پس برمبناي اين ديدگاه عنصر زمان در اينجا نقشي ندارد و نميتواند
مشمول قاعده «لالجل قسط من الثمن» شود تا بهازاي تعداد روزهاي تأخير در پرداخت
اقساط بهصورت روزشمار از گيرندهتسهيالت ،جريمه تأخير دريافت گردد .ضمن آنکه
در برخي از نظرات فوقالذکر ،گرفتن اين جريمه در قالب شرط ضمن عقد الزم را هم
جايز ندانستهاند ،بهعبارت ديگر بهنوعي عنوان وجهالتزام را هم قبول ندارند .ضمن
احترام به ديدگاه اين دسته از فقهاي عظام ،بايد به اين نکته نيز توجه داشت که مسأله
تأخير در پرداخت اقساط بانکي يک مسأله عام البلوي است و بانک مالک شخصي
وجوه پرداخت شده در قالب تسهيالت نيست تا از حق خود بگذرد و به افراد مهلت
دهد که هروقت خواستند بدهي خود را بپردازند ،بلکه شأن بانک در پساندازهاي
بلندمدت و سرمايهگذاري ،شأن وکالت از طرف سپردهگذاران است و بانک موظف
به حفظ حقوق آنان و جلوگيري از بروز خسارت به اموال موکلين خود است .لذا بايد
در موضوعشناسي اين مسأله همه جوانب امر ديده شود تا اين مشکل برطرف گردد.
 .2-7-8نظر موافقان مشروط

الف) شرط زياده اگرچه بهعنوان حقالزحمه و ساير مذکورات در سؤال باشد ربا و
حرام است و جريمه نيز حرام است .ولى اگر مديون بهنحو شرعى در ضمن عقد خارج
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الزم ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تأخير انداخت مبلغ معيّنى مجانا بدهد،
اشکال ندارد (گلپايگاني ،6911 ،ج ،5ص.)36 .

ب) شرط پرداخت خسارت در ضمن عقد الزم در صورتيکه مقدور طرف باشد و
حدود آن اگرچه تقريباً معيّن گردد ،ظاهراً بياشکال است و أخذ آن در اين فرض
مانعي ندارد (فاضللنگراني ،6911 ،ص.)950 .

ج) سوال :اگر خسارت تأخير پرداخت دين بهصورت شرط ضمن عقد الزم باشد،
أخذ آن جايز است؟ جواب :اگر در ضمن عقد خارج الزم شرط بشود ،جايز است.
(مکارمشيرازي ،6911 ،ص.)635 .
د) اگر مقصود الزام مديون براداي دين رأس مدت مقرر باشد که وجهالتزام در
مقابل عدمادا باشد ،ظاهراً اشکال ندارد و اللَّه العالم (صافي ،6935 ،ص.)645 .
هـ) به نقل از کتاب «جريمه تأخير تأديه» يکي از فقهاي وقت شوراي نگهبان نيز
در توجيه مصوبه شورا مبنيبر جواز گرفتن جريمه تأخير در قالب وجهالتزام در بانکها
ميگويد «جريمه تأخير ربا نيست ،بلکه بانک ميگويد :سر ماه بايد قسط خود را
بپردازي ،اگر نياوردي ،در همان موقع بايد فالن مبلغ را بهعنوان جريمه بپردازي ،نه
اينکه جريمه را مي دهي تا مبلغ [قسط] يک ماه ديگر پيش تو بماند ،لذا تأخير تأديه ،ربا
نيست .حال که ربا نيست ،اگر در ضمن عقد يا قرض شرط شده باشد ،حکم «المُؤمِنُون
عِندَ شُرُوطِهِم» دارد و اشکال بهوجود نميآيد» (رضواني ،6934 ،ص.)99 .

و) اگر طلبکار چه بانک يا غير آن براي تأخير بدهکاري ،چيزي از بدهکار بگيرد،
حرام است ،اگرچه بدهکار به آن راضي شود .ولي اگر بهعنوان صرفنظر کردن مثالً از
حق تعقيب بدهکار -در صورتيکه حق تعقيب و فشار داشتهباشد -بگيرد ،اشکال ندارد
و بدينصورت گرفتن «ديرکرد» جايز است (گرامي ،6910 ،ص.)154 .

در مجموع براساس نظرات فوقالذکر گرفتن وجهالتزام در قالب عقد خارج الزم
بالاشکال است ،ولي چالش اين مسأله همچنان باقي است و يک ديدگاه اجماعي بين
فقها وجود ندارد ،زيرا آنچه امروزه در بانکها عمل ميشود با مصوبه شوراي نگهبان
مطابقت کامل ندارد و اينگونه نيست که مدت زمان تأخير در پرداخت اقساط در
محاسبه وجهالتزام دخالت داده نشود .بهعبارت ديگر مصوبه شوراي نگهبان  65درصد
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اصل بدهي را بهعنوان وجهالتزام تعيين کرده و هيچگونه عنصر زمان در آن شرط نشده
است .در حاليکه در محاسبه وجه التزام زمان را محاسبه مي کنند که همان شبهه ربوي
باقي است .يعني بانکها خود ملتزم به اجراي حکم صحيح «وجهالتزام» نيستند.
 .9-7-8اشتراط حال شدن جميع اقساط

يک راه ديگر در پيشگيري از تأخير تأديه دين ،قراردادن يک شرط جزايي در هنگام
عقد قرض يا بيع نسيه است ،البته نه بهصورت جزاي نقدي ،بلکه قرضدهنده يا
فروشنده ميتواند در هنگام عقد با قرضگيرنده يا مشتري شرط نمايد که اگر يک ،دو
يا چند قسط خود را به موقع پرداخت نکند ،کل اقساط مؤجل او به حال تبديل شده و
بايد تمام بدهي خود را يکجا بپردازد .چنين شرطي نه با کتاب و سنت مخالفتي دارد و
نه شبهه ربوي خواهد داشت .البته ممکن است اين اشکال مطرح شود که چنين شرطي
خالف مقتضاي عقد در بيع نسيه است و اين بدانمعني است که بيع نسيه به بيع نقد
تبديل شده است .لکن ايراد وارد نيست و چنين شرطي مخالف مقتضاي عقد نسيه
نخواهد بود .شاهد بر اين ادعا جايي است که با فوت مديون تمام ديون مؤجل او حال
ميشود (جواهري6051،ق ،ج ،0ص.)599 .
اين مسأله به خصوص در عقد قرض بالاشکال است ،زيرا شرط أجل در قرض از
شروط جايز است که وفاي به آن الزم نيست و قرضدهنده هر زمان که بخواهد
ميتواند مالي را که قرض داده قبل از سررسيد و أجل مورد توافق پس بگيرد ،تا چه
رسد به اينکه شرطي هم کرده باشد که در صورت تخلف قرضگيرنده در پرداخت
اقساط ،ديون مؤجل او حال خواهد شد.
فتواي مرحوم ميرزاي قمي نيز در خصوص شرط زمان در عقد قرض مبني بر جايز
بودن آن است (ميرزايقمي ،6916 ،ج ،9ص.)59 .

اما نکته شايان توجه اين است که در اين حالت مشکل گيرندهتسهيالت همچنان
باقي است ،يعني کسي که در پرداخت اقساط ماهيانه خود مانده است ،با حال شدن کل
ديون به طريق اولي دچار مشکل خواهد شد و در عمل امکان بازپرداخت کل بدهي

تحليل مقايسهای أخذ ديرکرد توسط بانکها در قانون  /...محمدتقي محبي

814

تنها در صورتي وجود دارد که بانک يک وثيقه ملکي با اختيار فروش آن را داشته باشد
و زمينه فروش آن هم فراهم باشد .لذا مشکالت بانکي در جاي ديگري پديدار ميشود.
بههرحال بهعنوان يک مشکلي که امروزه بانکها با آن روبرو هستند ،راه چاره
چيست؟ در ادامه بهعنوان يکي از دستاوردهاي کاربرد زمان در فقه معامالت راهحلي در
نقد و بررسي وجهالتزامي که بانکها أخذ ميکنند ،ارائه خواهد شد.
 .2تحليل جريمه ديرکرد در طرح جديد بانکداری بدونربا
3

در ماده  03طرح جديد قانون عمليات بانکي بدونربا که هنوز بهتصويب مجلس
شوراي اسالمي نرسيده ،چنين آمده است:
«بانکها و مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي ميتوانند قبل از
انعقاد قرارداد تسهيالت ،قرارداد صلحي با متقاضيان تسهيالت منعقد
نمايند که در آن قرارداد بانک يا مؤسسه تخصصي مشاوره و تأمين مالي
بهپرداخت تسهيالت متعهد گرديده و مشتري مبلغي معادل وجهالتزام
معيّن را به نفع متعهد برعهده ميگيرد ،مشروط براينکه در صورت
پرداخت بدهي ناشي از قرارداد در سررسيدهاي مقرر ،بانک يا مؤسسه
تخصصي مشاوره و تأمين مالي ،کل يا بخشي از بدهي ناشي از صلح را
به نفع گيرنده تسهيالت ابراء کند.
تبصره( :)6بانک مرکزي موظف است ضوابط تعيين وجهالتزام را
پس از تصويب شوراي پول و اعتبار به بانک ها ابالغ نمايد .وجهالتزام
بايد بهگونهاي تعيين شود که گيرنده تسهيالت را به پرداخت بهموقع
بدهي اش ترغيب نموده و از تبديل جريمه به منبع کسب درآمد براي
بانک جلوگيري کند».
چالشي که همواره در خصوص بحث مطالبات معوقه وجود داشته و تقريباً اغلب
فقها آن را جايز نميدانستند ،اين است که اين جريمه تحتعنوان «وجهالتزام» از
تأخيرکننده در پرداخت اقساط تسهيالت دريافتي گرفته ميشود و تمام آن مبلغ نيز
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بهعنوان منبع درآمدي براي بانکها تبديل شده است ،نه آنکه بهعنوان مجموع عايدي
حاصل از سپردهها بين سپردهگذاران تسهيم شود.
در ماده  03طرح جديد از قرارداد صلحي صحبت به ميان آمده است که
گيرنده تسهيالت موظف به امضاي آن است و بدون اين قرارداد صلح ،قطعاً تسهيالتي
دريافت نخواهد کرد .در واقع جريمه تأخير که در قانون فعلي تحت عنوان «وجهالتزام»
و عقد خارج الزمي اعمال مي شود ،اکنون در طرح جديد پيشنهادي با يک تغيير عنوان،
تحتنام «قرارداد صلح» آورده شده است.
حال سوال اين است که آيا با اين تغيير عنوان مشکل فقهي جريمه تأخير به شکلي
که مورد تأييد فقهاء باشد ،حل شده است و آيا قبل از تصويب اين طرح و تبديل آن به
قانون مصوب ،ديدگاه فقهي مراجع معظم تقليد گرفته شده است يا اينکه مجدداً پس از
تصويب آن ،آهنگ اعتراض به اين بند از قانون مجددا به گوش خواهد رسيد؟ سزاوار
است تا قبل از تصويب اين طرح ،ديدگاه فقها بيشتر مورد مداقه قرار گيرد:
اشکالي که وارد است اين است :همانطور که در طرح جديد عمليات بانکداري
بدونربا ،تخصيص منابع در قالب تسهيالت خرد و تأمين مالي مؤسسات تخصصي و
مشاوره تفکيک شده است ،الزم است مسأله تأخير تأديه دين هم بههمين نحو تفکيک
گردد .بهعبارت ديگر بين خانوادههاي بيبضاعت که براي رفع نيازهاي ضروري خود
اقدام به أ خذ تسهيالت کرده و اکنون در بازپرداخت اقساط آن دچار إعسار شدهاند با
افراد و مؤسسات توليدي و تجاري که براي کسب سودهاي کالن تسهيالت ميگيرند،
قائل بهتفکيک شد.
در ادامه راهکارهاي پيشنهادي اين مقاله در بخش بعدي خواهد آمد.
 .9اصالح وجهالتزام بانکي

به طور کلي در هر عقدي ممکن است که يکي از طرفين عقد ،چه از نظر زماني و چه از
نظر محتوايي ،به تعهد خود عمل نکند .مانند اينکه:

 در بيع نسيه ،خريدار در موعد مقرر ثمن را به فروشنده پرداخت نکند.

 در بيع سلم ،فروشنده از تحويل به موقع مثمن به خريدار کوتاهي نمايد.
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 در عقد اجاره ،مستأجر در پرداخت وجهاالجاره در زمان مورد توافق ،تعلل
ورزد.

 در قرض ،گيرندهقرض در بازپرداخت بهموقع پول يا مالي که قرض گرفته
است ،تأخير نمايد.

 و موارد مشابه در عقود ديگر.
امروزه تمامي بانکها تقريباً با چنين مشکلي مواجه هستند ،بهخصوص اگر هيچ
عامل بازدارندهاي در اين بين نباشد ،چهبسا برخي از افراد بهطمع افتاده و از پرداخت
بهموقع اقساط خودداري کنند .بديهي است که در اينصورت بانکها متضرر شده و
زيان وارده تنها متوجه بانک و سپردهگذاران نخواهد شد ،بلکه موجب سلب اعتماد
مردم از بانکها شده و به کل اقتصاد و جامعه لطمات جبرانناپذيري وارد ميکند که در
اثر آن سرمايهگذاري و توليد کاهش مييابد.
بديهي است که قضيه تأخير اداي ديون در امور بانکي به مراتب متفاوت از
قرضهاي اندک بين االفرادي است که براي برطرف کردن حوايج ضروري و مصارف
جاري صورت ميگيرد ،که غالباً براي سرمايهگذاري و کسب سود هم نيست،
بهخصوص آنکه قرضدهندگان ،زماني به متقاضيان قرض ميدهند ،که نسبت بهوضع
مالي قرضگيرنده شناخت نسبي داشته و در مواردي احتمال آن را نيز ميدهند که
ممکن است مديون نتواند در موعد مقرر بدهي خود را بازپرداخت نمايد ،لکن
قرض دهنده از باب نيل به ثواب أخروي در برطرف کردن نياز مالي برادر مؤمن خويش،
براي مدتي از منافع دارايي خود چشمپوشي ميکند و بهدنبال هيچ سود و منفعتي هم
نيست تا چهرسد بهدريافت جريمه تأخير تأديه دين؛ لذا طبق «قاعده اقدام» نبايد در
تأخيرتأديه دين بهدنبال جريمه و گرفتن مبلغ اضافي باشد؛ مگر اينکه براساس برخي از
نظرات فقهي از ابتدا در عقد خارج الزمي شرط کرده باشد .بهعبارت ديگر از ديدگاه
اسالم اصل در قرض ،قرضالحسن و عدمالنفع بوده و قرضدهنده بهدنبال ثواب
اخروي است نه منفعت دنيوي .لکن بانکها تسهيالت اعطايي را غالباً از محل
سپردههاي بلندمدت افراد حقيقي يا حقوقي تأمين ميکنند و طبق عقد وکالتي که با آنها
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منعقد کردهاند ،بايد در سررسيد عقد ،اصل و درصد سود مورد توافق را به صاحبان
سپرده ها بپردازند ،لذا تأخير تأديه ديون از سوي گيرندگانتسهيالت ،عمليات بانکي را با
اختالل روبهرو ميسازد.
حال سوال اين است که جداي از مسأله وجه التزام که بحث آن گذشت ،براي
جلوگيري از تأخير تأديه دين از نظر فقهاالقتصادي چه راهکار مجاز شرعي و
بازدارندهاي وجود دارد که از تکرار اين تخلفات پيشگيري شود؟ آيا ميتوان جريمه يا
وجهي را بابت عدمالتزام به اجراي مفاد قرارداد ،از طرف متخلف دريافت نمود؟
راهحلي که تاکنون در مقررات بانکي در نظر گرفتهاند ،مسأله وجه التزام است.
براساس بخشنامه بانک مرکزي بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از اين
بانک ،زماني مجاز به أخذ وجه التزام تأخير تأديه دين از مشتريان هستند که در قرارداد
منعقده بين مؤسسه و مشتري ،أخذ وجه التزام تأخيرتأديه دين بهصورت شرط ضمن
عقد ذکر و نرخ آن بهطور صريح و دقيق مشخص و به امضاي طرفين رسيده باشد
(بخشنامه  ،60911مورخ .)6963/41/51

اما سوال اين است که چنين شرطي که به تأييد شوراي محترم نگهبان هم رسيده
است ،ضمن چه عقودي صحيح است؟ آيا اگر در ضمن عقد قرض هم چنين شرطي
شود ،جايز است؟ يا صرفاً اخذ تعهد پرداخت وجه التزام در ضميمه عقود بيع و در
قالب يک عقد خارج الزم صحيح خواهد بود؟
براساس اجماع فقها که فتواي تعدادي از آنان در ابتدا اشاره شد ،در اصل اولي،
أخذ جريمه ديرکرد بهجهت تأخيرتأديه دين در قرض جايز نبوده و حرام ميباشد و به
طلبکار توصيه شده است که بهخصوص در حالت إعسار مديون ،به وي مهلت داده
شود تا بتواند بهطريقي بدهي خود را بپردازد .لکن طبق فتواي تعدادي از فقها در
صورتيکه شرط جريمه تأخير تأديه دين تحتعنوان وجه التزام در ضمن عقد خارج
الزمي قيد شده باشد ميتوان اين جريمه را دريافت کرد.
در طرح جديد عمليات بانکداري بدونربا هم وجه التزام را در قالب «قرارداد
صلح» و بهمبلغ معيّني ذکر کردهاند که دو نکته مورد تأمل دارد:
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اول اينکه گرچه اغلب فقهاي اماميه صلح ابتدايي را بهعنوان يک عقد مستقل قبول
دارند ،معالوصف برخي از فقها که البته اغلب از فقهاي عامه هستند ،صلح را به عقدي
که براي رفع نزاع ميان دو يا چند نفر تشريع شده ،تعريف کردهاند .بنابراين تعريف،
صلح تنها در موارد وجود نزاع معنا مي يابد و در نتيجه صلح ابتدايي و بدون وجود
نزاعي که در ميان باشد ،معنا نخواهد داشت (دانشنامه حوزوي) ،به هرحال نظر اغلب
برصحت صلح ابتدايي است و جاي بحث زيادي ندارد.
نکته دوم اين است که بانکها هم وامهاي خرد قرضالحسنه ميپردازند و هم
تسهيالت کالن بلندمدت جهت سرمايهگذاري يا تجارت در قالب عقود معاملي و
مشارکتي .اما در طرح پيشنهادي عمليات بانکداري بدونربا اين تفکيک در مسأله تأخير
تأ ديه دين لحاظ نشده است و آن اينکه در وام قرضالحسنه همانطوري گرفتن
وجه التزام در قانون فعلي در حکم أخذ زيادتي در قرض بوده و ربا محسوب مي شود،
در طرح جديد هم حتي در صورت انعقاد عقد صلح مبنيبر پرداخت مبلغ معيّني به
عنوان جريمه تأخير در پرداخت اقساط ،باز همان حکم ربوي جاري خواهد بود و تغيير
عنوان وجهالتزام به عقد صلح مشکل حرمت آن را برطرف نميکند .بديهي است براي
ترغيب وامگيرندگان بهپرداخت بهموقع اقساط خويش بايد راهچاره ديگري انديشيد که
وجود ضامن از جمله آن است.
اما پيشنهاد کاربردي اين مقاله در رفع شبهه کنوني بانکها و تکميل طرح جديد
عمليات بانکي بدونربا بهخصوص در بخش تسهيالت بلندمدت ،توجه دقيق بهکاربرد
عنصر زمان در فقه معامالت است که راهحل ذيل را بهدنبال دارد:


اوالً در خصوص وامهاي قرض الحسنه که معموالً مبالغ زيادي را شامل
نميشود و بانک از دو نفر ضامن ،چک يا سفته گرفته و عالوهبر آن تأييديه
کسر حقوق بابت تأخير در پرداخت احتمالي اقساط را از کارمندان رسمي
دريافت مي کند ،لذا عليالقاعده اين مشکل کمتر رخ ميدهد و در صورت
بروز تأخير نيز بانک راهکار الزم براي جلوگيري و اخطار در اولين وعده
تأخير را دارد و شايد در عمل مسأله جريمه موضوعيت کمتري داشته باشد.
ضمن آنکه بيشتر اين افراد از جمله مصاديق افراد معسر هستند که براي اثبات
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إعسار اين خانوادهها راهکارهايي مانند کميته امداد يا بهزيستي يا خانوادههايي
که در دهکهاي پايين درآمدي هستند به نسبت سقف تسهيالت دريافتي تا
يک سال يا بيشتر مهلت داده شود که نسبت بهپرداخت اقساط خود اقدام کنند
در غير اينصورت ضامن ايشان پاسخگو خواهد بود و براي اين گروه نيازي


بهاعمال قرارداد صلح جهت پرداخت وجه التزام هم نميباشد.
ثانياً در خصوص تسهيالت کالني که در قالب عقود معاملي يا مشارکتي
پرداخت مي شود ،قضيه متفاوت بوده و بايد راهي براي صحت أخذ چنين
خسارتهايي پيدا کرد.

 .7راهکار پيشنهادی اين مقاله

راهکار پيشنهادي اين مقاله بهره جستن از تفاوت بين قرض و بيع است.


بهطور کلي اصل اوليه در قرض ،عدمالنفع است و طبق آيات و روايات متعدد
اين باب ،گرفتن هرگونه زيادتي در قرض ،ربا محسوب شده و حرام است.
ضمن آنکه قرض دهنده با قرض دادن مال خود از منافع مال خود در طول
مدت زماني که قرض ميدهد ،چشمپوشي کرده و با علم به اين منافع طبق



قاعده اقدام ،حق مطالبه هيچگونه زيادتي را ندارد.
اما اصل اوليه در بيع ،سود و منفعت است و طرفين عقد در انواع بيع بهدنبال
نفع بيشتر خود بوده تا در شرايط خاصي از نظر قيمت و زمان به توافق برسند.
از همين روست که قرآن کريم در پاسخ به ايراد برخي از مسلمانان صدر
اسالم که گفتند« :قَالُوا إِنََّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَِّبَا» (بقره ،)511 :يعني زيادتي و سودي
که در بيع نسيه بابت تأخير در پرداخت ثمن أخذ ميشود ،شبيه زيادتي در
قرض ربوي است که بابت مدت زماني که پول را قرض داده دريافت ميکنند،
خداوند پاسخ فرمودند که «وَ أَحَلََّ اللََّهُ الْبَيْعَ وَ حَرََّمَ الرَِّبا» (بقره )511 :اينکه
خداوند بيع را حالل کرده است با لحاظ جوانب آن حالل کرده است .بنابراين
با مداقه بيشتر در تفاوت بين بيع و ربا ميتوان از وسعت عمل بيع در حل
مشکالت موجود بانکي استفاده کرد و با جعل شرط جريمه تأخير در بيع
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به عنوان يک شرط جايز ضمن عقد مشکل موجود را از نظر فقهي برطرف
کرد .زيرا براساس قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَاماً» کافي است فقهاي عظام با غور بيشتر در اين زمينه به استنباط جديدي
دست يابند.
بديهي است که در احکام معامالت نيز تدابير متعدد و جامعي پيشبيني
شده است ،تا از بروز هر نوع خسارتي به طرفين يا يکي از دو طرف معامله
پيشگيري شود که خيارات از جمله آن راهکارها بهشما ميآيند .بنابراين
بانکها بايد از شرايط بيع حداکثر استفاده را در اين زمينه ببرند .نکته مهمي که
بانکها را در اين خصوص با مشکل روبهرو کرده است ،عمدتاً مشکلي درونزا
است که از نفس عمليات بانکي نشات ميگيرد و آن اين است که چون
بانکها در اجراي صحيح قانون عمليات بانکداري بدونربا تعلل ميورزند ،و
عقود معاملي و مشارکتي را در اکثر موارد بهصورت صوري برگزار ميکنند،
بديهي است که از نظر شرعي با چنين نتيجه و مشکلي روبهرو شوند .شرح
حال کنوني بانکها مصداق اين شعر منسوب به امام علي(ع) است که:
«دَوَآؤُکَ فِيکَ وَ مَا تَشْعُ ُر* وَ دَآؤُکَ مِنْکَ وَ مَا تَبْصُرُ»( 4عليبن ابي طالب،

ص )611 .پس هم مشکل اصلي از خود بانک است و هم راهحل آن را بايد از


درون عمليات بانکي جستجو کرد.
انواع دين :در يک حالت کلي منشاء دين را ميتوان شامل دو مورد «دين ناشي
از قرض» و «دين ناشي از بيع» دانست.
الف) أخذ هرگونه زيادتي تحتعنوان جريمه تأخيرتأديه «دين ناشي از
قرض» از نظر شرعي ممنوع و حرام است و قرآنکريم هم تأکيد ميکند که
اگر بدهکار مُعسر بود ،به او مهلت داده شود تا بدهي خود را بپردازد .گرچه
آيه إعسار بعد از آيات مربوط بهقرض ربوي است ،لکن طبق نظر مفسران
شأن نزول مخصص آيه نيست و دادن مهلت بهبدهکار معسر منحصر در
بدهکار مقرض نيست و شامل هربدهکاري ميشود ،اما با ديدگاهي که در اين
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تحقيق مطرح شد ،ممکن است بتوان درگرفتن جريمه تأخير بين بيع و قرض
قائل به تفکيک شد.
ب) لکن حکم شرعي جريمه تأخير تأديه «دين ناشي از بيع» ميتواند
متفاوت از قرض باشد؛ زيرا اصل در بيع ،سود و منفعت است ،بنابراين اگر
بايع بهعنوان مثال أخذ جريمه تأخير تأديه دين را در بيع نسيه شرط نمايد تا
بابت مدت زمان تأخير تأديه دين ،مبلغ معيّني را دريافت کند؛ چهبسا از نظر
شرعي بالمانع باشد .اين حکم مختص بيع نسيه نيست و انواع ديگر بيع و عقد
اجاره و ...غير از قرض را شامل ميشود .تفاوت اين نظريه با ماده  03طرح
جديد عمليات بانکي بدونربا در اين است که در اينجا شرط جريمه بهعنوان
يک شرط ضمن عقد تعيين ميشود و در طرح جديد شرط جريمه تحتعنوان
«عقد صلح» بهعنوان يک عقد ثانوي قرار داده شده است.


اعتباربخشي فقهي راهکار پيشنهادي :نگارنده بهجهت اعتباربخشي

ديدگاه فوق ،مراتب را شخصاً طي استفتاءاتي بهشرح ذيل از مراجع عظام
تقليد سوال نموده است که سواالت و پاسخهاي دريافتي بهشرح ذيل است:
سوال اول) اگر در انواع بيع «و نه قرض» مانند بيع نسيه ،فروشنده با خريدار
شرط کند که در صورت تأخير در تأديه دين (ثمن بيع نسيه) ،مبلغي را
بهعنوان جريمه أخذ نمايد ،يا در بيع سلم خريدار چنين شرطي را با فروشنده
بنمايد که در صورت تأخير در تحويل مثمن ،ملزم بهپرداخت خسارت است،
يا در عقد اجاره ،موجر با مستأجر چنين شرطي نمايد و امثال آن ،آيا چنين
شرطي جايز است يا خير؟
سوال دوم) در قرض با چهشکلي ميتوان جريمه تأخير تأديه دين را
دريافت نمود که مشمول ربا نشود؟ چون برخي از وامگيرندگان هيچ تعهدي
در پرداخت بهموقع بدهي خود ندارند.
سوال سوم) آيا وجه التزامي که تحت همين عنوان بانکها از مشتريان
خود دريافت ميکنند ،جايز است؟
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پاسخ اول) ( :)6چنانچه شرط ضمن عقد باشد ،اشکالي ندارد:)9-5( .

جريمه ديرکرد شرعاً اشکال دارد ،ولي بربدهکاران الزم است بدهي خود را به
موقع بپردازند ،وگرنه گناهکارند (مکارمشيرازي ،6936،استفتاء ش .)10

پاسخ دوم :دريافت جريمه ديرکرد در قرض جائز نيست و در معامالت
مذکور در سوال اگر جريمه تأخير در ضمن عقد شرط شود ،دريافت آن براي
يکبار و بهصورت معيّن جائز است( .نوريهمداني ،6936 ،استفتاء ش .)0100
پاسخ سوم )6( :اشکال ندارد)5( .ميتواند وجهي را در برابر سکوت از
تأخير (که ميتوانست شکايت يا اعالم عمومي کند) بگيرد)9( .بانکها
تحتعنوان جريمه تأخير ميگيرند نهرفع يد از اعالم عمومي و خصوصي
تأخير)0( .بنا به آنچه گفته شد بين قرض و بيع فرق است (گرامي،6936 ،
استفتاء ش .)36/131

پاسخ چهارم)6( :با توافق طرفين اشکال ندارد)5( .در قرض ،اگر بدهکار
ميتوانسته قرض خود را ادا کند و عليرغم مطالبه طلبکار ،ادا نکرده است،
طلبکار ميتواند قدرت خريدار را لحاظ کند و در اينصورت ربا نيست .ولي
ديرکرد و جريمه تأخير و نظاير آن ،با هر نامي باشد ،حرام است (مظاهري،
 ،6936استفتاء ش .)56056
پاسخ پنجم)6( :خير ،گرفتن مبلغ بهعنوان جريمه جايز نيست ،بله
فروشنده در بيع نسيه و خريدار در بيع سلم و موجِر در عقد اجاره مىتواند
براى خود خيار قرار دهد ،که اگر تا فالن مدت ثمن يا مثمن را تحويل ندهى
من خيار فسخ آن بيع يا اجاره را دارم و بعد از گذشتن آن زمان معامله و عقد
منفسخ مى شود و دوباره عقد جديدى با ثمن جديدى بسته شود)5( .اگر
قرض مشروط بهپرداخت چيز اضافي شود ،قرض ربوى محسوب شده و
حرام است ،اما قرضدهنده مىتواند از قرضگيرنده جنسى را بهعنوان رهن
وثيقه بگيرد که اگر تا فالن زمان قرض خود را نپرداخت آن جنس را بفروشد
و مقدار قرض داده شده را بردارد و أخذ جريمه تأخير تأديه وجهشرعي ندارد.
()9بايد عنوان آن وجهالتزام مشخص شود و اگر بهعنوان جريمه ديرکرد از
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مشترى أخذ شود ربا و حرام است (هاشميشاهرودي ،6935 ،استفتاء
ش .)630
فتواي آخر هم قابل تامل است که اگر تا زمان مورد توافق طرفين ،مشتري در
پرداخت اقساط خود کوتاهي کند ،فروشنده که در اينجا بانک محسوب ميشود ،حق
فسخ معامله را دارد که يا مشتري بايد با بانک تسويه کند و يا مجدداً عقد جديدي
منعقد کند که طبعاً قيمت معامله جديد بيشتر خواهد بود ،بهطوريکه خسارت تأخير
اقساط قبلي را نيز پوشش دهد.
اين راهکار هم ميتواند بهعنوان پشتوانهاي براي ترغيب در پرداخت بهموقع اقساط
توسط گيرندگانتسهيالت به حساب آيد و البته قانون بايد اين اجازه را به بانکها بدهد
که در صورت ممانعت مشتري براي تسويه حساب يا تجديد قرار جديد از نظر اجرايي
امکان به اجرا گذاشتن اوراق بهاداري چون چک و سفته يا فروختن وثيقههاي ملکي
براي بانکها وجود داشته باشد.
جمعبندی و نتيجهگيری

در قانون فعلي بانکداري بدونربا ،بهجز وامهاي کوچکي که بهصورت قرضالحسنه
پرداخت مي شود ،در بقيه موارد که بخش عمده تسهيالت بانکي را در برميگيرد ،اصوالً
براي بانکها اين امکان وجود ندارد که تسهيالت کالن را در قالب قرضالحسنه وام
دهند ،زيرا بايد از محل تسهيالت اعطايي ،درآمدي کسب کنند تا سود مورد تعهد در
قالب عقد وکالت يا مضاربه را به سپردهگذاران سرمايهگذاري کوتاهمدت يا بلندمدت
بپردازند و حقالوکاله يا سود خود را نيز بهدست آورند .بنابراين بانکها به يکي از دو
شکل عمده زير تسهيالت اعطايي را در اختيار متقاضيان قرار ميدهند:
الف) براساس يکي از عقود مشارکتي با گيرندهتسهيالت ،عقد مشارکت منعقد
ميکنند و بانک حق دارد تا ناظر و يا حتي مباشري را در جريان سرمايهگذاري تعيين
کند ،که در اينصورت بانک در سود و زيان سرمايهگذاري شريک است و ميتواند
تمهيداتي را اتخاذ نمايد که شريک در حسابداري طرح سرمايهگذاري و ارائه ترازنامه و
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حساب سود و زيان و باز پرداخت اصل سرمايه دريافتي و سهم سود بانک تأخيري
نکند .بديهي است که مسأله وجهالتزام مورد نظر مبتال به اين موارد نيست.
ب) نوع دوم تسهيالت اعطايي در قالب عقود مبادلهاي است که بانک بايد بهشکل
حقيقي و نه صوري ،با متقاضي تسهيالت وارد بيع حقيقي شود و طبيعي است که در
هر بيعي هريک از طرفين عقد بهدنبال حداکثر کردن سود خود بوده و از اين بابت
مشمول قواعد عمومي معامالت ميشوند.
راهکار پيشنهادی اول

براساس مباحث مربوط بهنقش عنصر زمان در معامالت ،زمان مبنايي براي تفاوت
قيمت در بيع بوده و موجب ميشود تا ثمن بيع نسيه گرانتر از ثمن بيع نقد بوده ،يا
ثمن بيع سلم ارزانتر از ثمن بيع نقد باشد ،اما اين امر در قرض پذيرفته نبوده و
نمي توان بابت عنصر زمان در قرض وجهي بيشتر از پول يا مالي که قرض داده شده
است ،مطالبه نمود .براساس ديدگاههاي فقهي چند تن از مراجع محترمي که ذکر شد،
گرچه گرفتن جريمه تأخير در قرض مشمول دريافت زيادتي بر مال قرضي شده و
حرام است ،اما شرايط بيع متفاوت از قرض است که ميتواند در تصويب طرح جديد
قانون بانکداري بدونربا بهعنوان شرط ضمن عقد راهگشا باشد:
«براساس سه فتواي اول اگر دين ناشي از بيع باشد ،يعني بانکها واقعاً تسهيالت را
در قالب يک عقد مبادالتي به گيرندهتسهيالت داده باشند و يک معامله حقيقي انجام
شده باشد ،بانکها ميتوانند با تعيين مبلغ معيّني بهعنوان شرط ضمن عقد براي تأخير
در پرداخت بهموقع اقساط از مشتري جريمه معيّني دريافت کنند».
نکته مهم در اين پيشنهاد اين است که دريافت خسارت ناشي از تأخير در پرداخت
اقساط توسط بانک در قالب همان عقد اوليه بيع و بهصورت شرط ضمن عقد اضافه
شده و نيازي بهعقد مستقلي تحت عنوان «عقد صلح» نيست.
راهکار پيشنهادی دوم

راهحل دومي نيز در جريمه تأخير پرداخت اقساط ميتوان پيشنهاد کرد و آن اينکه
براساس ماده  03طرح جديد عمليات بانکي بدونربا ،مشتري مبلغي معادل وجهالتزام
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معيّن را بهنفع بانک متعهد ميگردد تا در صورت تأخير در پرداخت اقساط به بانک
بپردازد و در صورت عدم تاخير از طرف بانک ابراء شود و در تبصره اين ماده نيز
بانک مرکزي را موظف کرده که آييننامه مربوط را بهگونهاي تنظيم کند که
گيرندگانتسهيالت بهپرداخت بهموقع اقساط ترغيب شوند.
پيشنهاد عملياتي نويسنده در جمع بين اين دو هدف اين است که« :بدوننياز بهعقد
صلح يا هرعقد خارج الزم ديگري ،بانک کل مبلغ معادل وجهالتزام را نيز به سود عقد
بيعي که بين بانک و گيرندهتسهيالت منعقد ميشود ،اضافه کند و در قرارداد تسهيالت
قيد کند که در صورت پرداخت اقساط در سررسيدهاي معيّن و متناسب با عدمتأخير در
پرداخت اقساط ،گيرندهتسهيالت از جايزه خوش حسابي بهمقدار کل آن وجه التزام يا
نسبتي از آن بهميزاني که تأخير نکرده است ،برخوردار خواهد بود».
ثمره عملي اين راهکار آن است که :اوالً به عقد صلح يا هيچ عقد خارج الزم
ديگري مانند وجهالتزام نياز ندارد که محل شبهه باشد.
ثانياً از ابتداي امر ،عقد بيع براساس مبلغي منعقد ميشود که عالوهبر اصل و سود مورد
نظر بانک در يک قرارداد ،ثمن معامله ،مبلغ معيّن وجهالتزام را نيز ذر برگيرد ،لکن بايد
توجه نمود که در اين حالت ،عقد بيع تنها با يک قيمت و ثمن کلي انجام مي شود نه
دو قيمت که دچار جهل در قيمت معامله شوند.

1

ثالثاً در اين راهحل بانک بهجاي أخذ تعهد وجهالتزام در قالب عقد صلح ،خسارت
تأخير احتمالي را نقداً محاسبه کرده و در قالب اقساط دريافت ميکند و حتي اسناد و
وثيقههايي که توسط ضامنها به بانک سپرده ميشوند ،نيز براساس اين مبلغ کلي تنظيم
خواهد شد و همچنين تبصره ماده  03طرح جديد در مورد «ترغيب پرداخت بهموقع
اقساط» را نيز بهطور عملي اجرا نموده است و عليالظاهر هيچ اشکال و شبهه شرعي
ندارد.
بهنظر ميرسد با اين دو پيشنهاد ،باب جديدي در موضوعشناسي جريمه تأخير
تأديه دين مطرح شده باشد ،تا زمينه الزم جهت مسألهشناسي و استنباط احکام جديد
فراهم شود که اميد است مفيد فايده واقع گردد .بديهي است اگر بهطور خاص راهکار
دوم در شوراي فقهي بانک مرکزي مورد مداقه قرارگرفته و از شوراي نگهبان نيز
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استفسار شود ،بهاحتمال قوي مورد تأييد اعضاي محترم شوراي نگهبان هم قرار گرفته و
بانکها را از مشکل کنوني عدمصحت أخذ وجهالتزام رهايي بخشد.
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