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قراردادهاي  خسارت تأخير تأديه در دريافت
  با تكيه بر وضعيت بدهكار بانكي

  24/1/1391 تاريخ تأييد:  19/11/1390 تاريخ دريافت:
  *علي انصاري   _______________________________________________________________________ 

  چكيده
برانگيـز فقهـي و حقـوقي در نظـام      چـالش  هـاي  خسارت تأخير تأديه همواره يكي از بحـث  دريافتموضوع 

ي كه در تبيين ماهيت خسارت تـأخير تأديـه ابـراز    گوناگون هاي هنظر از نظري بانكي كشور بوده است؛ صرف
 نظـر دارنـد.   ويـژه در نظـام بـانكي اتفـاق     ايـن نـوع خسـارت، بـه     دريافـت نظران بـر لـزوم    ه، همه صاحبشد

 هـر  ؛انـد  شـده  رو روبـه  هاييخسارت تأخير تأديه در نظام بانكي، با ايراددريافت شده براي  راهكارهاي ارائه
بر آن ايرادشده است  ؛ اما، قابل پذيرش استهاي گوناگون چند كه تعيين وجه التزام در قراردادها از جهت

  كه به وضعيت انواع بدهكاران بانكي توجهي ندارد. 
خسـارت  دريافـت  هاي قانوني موجود و توجيه منع  است، با استفاده از ظرفيت رو كوشيده پيش در مقاله

تأخير تأديه در موارد اعسار و ورشكستگي، به تمايز ميان انواع بدهكاران توجه شود؛ همچنـين بـا توجـه بـه     
ي موجـود  هـا  خسـارت تـأخير تأديـه در ايـن قراردادهـا براسـاس شـيوه        دريافتمشاركتي،  هايماهيت عقد
  نيز راهكارهايي ارائه شده است. باره رسد كه در اين نظر نمي صحيح به

  .خسارت تأخير تأديه، قراردادهاي بانكي، وجه التزام، ورشكسته، معسر واژگان كليدي:
  .JEL:G21, G28, K12, K35 بندي طبقه

                                              
  .Email: saba80fr@yahoo.fr .استاديار گروه حقوق و علوم سياسي دانشگاه خوارزمي. *
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  مقدمه
اسـالمي را بـا   ربـا، بانكـداري     حذف بهره از عمليات بانكي در شيوه بانكـداري بـدون  

هايي نيز بـراي آن   حل راه  كه البته ها كرده است؛ از جمله اين مشكل رو روبه هايي مشكل
كنندگان تسهيالت در بازپرداخت  شده، تأخير دريافت  مسلمان ارائه وران هانديش وسيله به

ــدهي ــارت   ب ــران خس ــونگي جب ــا و چگ ــك  ه ــدهكاران و    بان ــي از ب ــت. برخ ــا اس ه
ن خواهند، در سررسيد معـي  توانند يا نمي سهيالت بانكي به داليلي نميكنندگان ت استفاده

  .  بدهي خود را بپردازند
ن به پرداخت اقسـاط بـدهي خـود    م بانكداري ربوي، كساني كه در سررسيد معينظادر 

براي مدت  داند، باي دهكر، با توجه به درصد بهره در قراردادي كه با بانك منعقد اقدام نكنند
طـور   بـه بـر ايـن،    افـزون مدت قرارداد، بهره ديون خود را پرداخت كننـد.   :مانند ؛زتأخير ني

بينـي   عنوان جريمه پـيش  بر نرخ بهره به افزونها براي مدت تأخير، درصدي را  معمول بانك
اي  ند؛ در نتيجه بدهكار ملزم خواهد بود كه براي تأخير در پرداخت دين خـود، بهـره  كن  مي
بهـره،   دريافتم نظاد. همين كنتر از بهره اصلي مندرج در قرارداد را به بانك پرداخت  بيش
توانند اقساط خود را به موقع  نمي علتشود تا بدهكاراني كه به هر  معمول سبب ميطور  به

گاه نتوانند اين بدهي را بـه بانـك    ، چنان مبلغ بدهي آنان افزايش يابد كه هيچكنندپرداخت 
  دهند. نيز تمام سرمايه خود را از دست مي سرانجامو  كنندپرداخت 

خسارت  راه دريافتاز يك سو، افراط در برخورد با بدهكاران و اعمال فشار بر آنان از 
و از سوي ديگر ممنوعيـت   نيستتأخير تأديه و جريمه ديركرد، راهكاري منطقي و عقالني 

دهكاران به عدم پرداخت به موقع خسارت تأخير تأديه كه نتيجه آن تشويق بدريافت مطلق 
تـرين   گذارد كـه مهـم   ي بر روابط معاملي جامعه ميفراوانبدهي آنان خواهد بود، آثار منفي 

الحسنه و كاهش روح  دار، كاهش قرض مدت هاي هآنها سلب اعتماد عمومي و كاهش معامل
  تعاون و همكاري بين افراد است.

كردي واقعي به موضـوع خسـارت تـأخير    شده است تا با روي كوشش رو پيش در مقاله
د كه ضمن رعايت موازين قانوني، كـارايي  شوراهكاري پيشنهاد  سرانجامشود و  اهتأديه نگ

مفهـوم   به اختصاررو در بخش نخست،  از اين ؛الزم را براي اجرا در نظام بانكي داشته باشد
رد بررسـي قـرار   ويـژه در نظـام بـانكي، مـو     خسارت تأخير تأديه و ضرورت مطالبه آن بـه 
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خسارت تأخير تأديه ارزيابي شده  دريافتگيرد؛ در ادامه نيز راهكارهاي پيشنهادي براي  مي
دهي خسارت تأخير تأديه، لزوم  است؛ از آنجا كه يكي از مسائل مهم و قابل بحث در سامان

 شدن تمايز بين انواع بدهكاران بانكي است، در بخش سوم ايـن مقالـه بـه مـوارد منـع      قائل
  خسارت تأخير تأديه از برخي بدهكاران، خواهيم پرداخت. دريافت

  ادبيات تحقيق
خسارت تـأخير تأديـه    دريافتي براي گوناگونموجود، راهكارهاي  هاي كتابو  ها هدر مقال

ترين آنها نظريه جبـران كـاهش ارزش    در نظام بانكداري اسالمي پيشنهاد شده است كه مهم
/ 1381پول، تعزير قانوني و شرط قراردادي (وجه التزام) است. در ادبيات موجود (پيروزفر، 

، / كاشاني1382شبيري،   / وحدتي1385و  1384، 1377/ موسويان، 1382بجنوردي،  موسوي
) هر يك از اين راهكارها از جهت رعايـت اصـول و مبـاني    1383و  1381/ يوسفي، 1381

هـا و   فقهي و حقوقي و نيـز داشـتن كـارايي الزم بـراي جبـران خسـارات وارده بـه بانـك        
 انگيزه در پرداخت به موقع ديون بانكي، مورد ارزيابي قرار گرفته كـه در مقالـه   پديدساختن

موجـود   هـاي  ها و كتاب هبيان شده است. نتيجه بررسي مقال هانظراي از اين  خالصه رو پيش
دن وجـه التـزام در   كـر  ) ايـن اسـت كـه شـرط    1385(موسويان،  موسويانويژه مقاله آقاي  به

خسارت تأخير تأديه در نظام بـانكي اسـت    دريافتقراردادهاي بانكي، بهترين راهكار براي 
ده و انگيـزه  كريي، خسارات وارده را جبران كه ضمن انطباق با موازين شرعي و داشتن كارا

ايراد ايـن راهكـار   وي باور دارد، ؛ آورد پديد ميالزم را براي پرداخت به موقع ديون بانكي 
شـود و مطالبـه خسـارت از همـه      اين است كه بين انواع بدهكاران بانكي تمايز قائـل نمـي  

بـه تقصـير بـدهي خـود را      ند؛ اعـم از كسـاني كـه   ك  طور يكسان تجويز مي بدهكاران را به
خاص، توانايي تأديه  وضعيتكنند و كساني كه بدون تقصير و در نتيجه بروز  پرداخت نمي

  ديون خود را ندارند.
شده است كه به منظور رفع اين ايراد و با اسـتفاده از مقـررات    رو كوشش پيش در مقاله

خسـارت  دريافـت  بـانكي،   قانوني موجود و به منظور توجه به تفاوت ميان انواع بدهكاران
  د.شوتأخير تأديه در موارد خاص منع 
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  مفهوم خسارت تأخير تأديه و ضرورت مطالبه آن
  :اند چنين بيان داشته» خسارت تأخير تأديه«نظران در تعريف  برخي صاحب

خسارت تأخير تأديه، عبارت است از خسارتي كه بر اثر تأخير در پرداخـت و تأديـه ديـن    
تواند مطرح باشد  عنواني است كه هم در نسيه مي» دين« هاين ميان كلمشود. در  حاصل مي

تواند هم وجه نقد باشد و هم غيرنقد، هم فعـل باشـد و هـم تـرك فعـل       و هم در نقد؛ مي
  .)4ص ،1382بجنوردي،  (موسوي

بررسي مفهوم خسارت تأخير تأديه در بانكداري اسالمي همواره با اين چـالش اساسـي   
  د؟كرتوان خسارت تأخير تأديه را از ربا متمايز  ت كه چگونه ميرو بوده اس روبه

در اين بخش، در ابتدا ماهيت خسارت تأخير تأديه و تمـايز آن از ربـا بررسـي خواهـد     
گيرد و  اين نوع خسارت در نظام بانكي، مورد توجه قرار ميدريافت شد؛ در ادامه ضرورت 

كاران بـانكي، بـه منظـور ارزيـابي     ضمن بررسي علـل تـأخير در بازپرداخـت اقسـاط بـده     
خسارت تأخير تأديه، معيارهـاي يـك راهكـار مناسـب      دريافتشده براي  راهكارهاي ارائه

  گيرد. مورد بررسي قرار مي

  ماهيت خسارت تأخير تأديه و تمايز آن از ربا
براي تميز خسارت تأخير تأديه از ربا، ضروري است كـه تعريـف ربـا و شـرايط آن مـورد      

در جلـد دوم   الدين راوندي قطباست. » زياده«ي اربا به معن ،در لغت و فقه  قرار گيرد؛توجه 
 نويسد: مي فقه القرآن

ي اينكه كـااليي  ابه معن» ربا الشئ يربوا«شود  است؛ چنانكه گفته مي» زياده«اصل معناي ربا، 
از همان جـنس يـا   ي زياده بر سرمايه اوليه ايابد. ربا در اصطالح به معن زيادتي و فزوني مي

مدت قـرض،   علت بر مبلغ دين به افزونمشابه آن است و همچنين زياده و فزوني است كه 
اينكه درهمي را به دو درهـم يـا دينـاري را بـه دو دينـار       :مانند ؛شود ميدريافت از مديون 

 .)45ص، 2ج ،ق1405قرض دهند (راوندي، 

انـد؛ ربـاي معـاملي     دهكـر ي تقسـيم  ربا را به دو قسم رباي معاملي و رباي قرض ،نهايفق
مربوط به زماني است كه دو مال همجنس با يكديگر به شرط زياده معامله شوند، مشـروط  

توان گفـت كـه    بر اينكه اين مال، مكيل يا موزون باشد؛ با توجه به شرايط رباي معاملي مي
ي بـر مبادلـه پـول    اين نوع ربا در روابط بانكي، مصداق ندارد، چه اينكه عمليات بانكي مبتن
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شـبهه ربـاي    امـا در نتيجه رباي معـاملي در آن راه نـدارد؛    ؛است و پول از معدودات است
  اي موارد از جمله خسارت تأخير تأديه، قابل طرح است. كم در پاره قرضي دست
ربا وارد شده است، تعريف دقيق ربـاي قرضـي    بارهي كه درهاي و روايت ها هبراساس آي

» شتراط چيزي غير از اصل سرمايه و اصل مالي كه قرض داده شده استا«عبارت است از: 
دهنده چيزي را (هـر چيـزي كـه ارزش مـالي      يعني اگر قرض ؛)438ص ،1377 (موسويان، 

بر برگرداندن اصل مالي كه قرض داده، شـرط كنـد مرتكـب ربـا شـده       افزونداشته باشد) 
 شـمرده است، خواه آن چيز درآمد قطعي باشد يا درآمد غيرقطعي؛ بنـابراين آن چيـزي ربـا    

شود كه اوالً جزئي از عوضين معامله يا توابع آن باشد و دوم اينكـه زائـد بـر آن چيـزي      مي
در تفكيـك ماهيـت خسـارت تـأخير      .)239ص ،1387باشد كه داده شده است (كاتوزيان، 

توان سـه   مطروحه، مي هاي هارائه شده كه با تأمل در نظري هاي گوناگوني هتأديه از ربا، نظري
  :دكرمبناي كلي را براي تشخيص ماهيت خسارت تأخير تأديه، تبيين 

  . نظريه خسارت1
آيد، خسـارت اسـت و    يبراساس اين نظريه خسارت تأخير تأديه، چنانكه از نام آن نيز بر م

ـ » الضـرر «و » تسبيب«براساس قواعد كلي مسئوليت مدني، از جمله  د و شـو پرداخـت  د باي
خسـارت  «عنـوان   برخي حقوقدانان آنچـه كـه بـه    باورد؛ به كرتوان آن را با ربا مقايسه  نمي

اضـافي  شده براي ربا را نـدارد؛ زيـرا اوالً: مبلـغ     يك از دو ركن بيان آمده، هيچ» تأخير تأديه
شود؛ بلكه كمترين خسارتي است كـه   دهنده پرداخته مي نيست كه بيش از مبلغ اصلي به وام

ماندن از سرمايه خود در وعـده معهـود تحمـل كـرده اسـت. ايـن        طلبكار در نتيجه محروم
غرامت نيز تركيبي از دو ركن اصلي خسارت است: بخشي ناشـي از سـود از دسـت رفتـه     

ضررهاي متعارف و از جمله كاستي توان خريد پول؛ ثانياً: اين است و بخش ديگر ناشي از 
بايد مطابق قواعد ضمان قهـري، ضـرري را    يضررها ناشي از عهدشكني بدهكار است و و

  .)240-239ص ،1387كه سبب آن شده است، جبران كند (كاتوزيان، 
در آن كـس   مات فقهي است كـه هـيچ  اماميه، وجوب جبران ضرر از مسلّ نهاياز نظر فق

در جواز مطالبه خسارت تـأخير تأديـه    نهايده است. آنچه سبب شده تا برخي فقكرترديد ن
و بـر  شـمرده  النفع  خسارت تأخير تأديه را عدم ن،هايترديد كنند، اين است كه بسياري از فق
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 هـاي  باكتاز شود. اين جمله مشهور در برخي  نمي شمردهالنفع ضرر  كه عدمباور هستند اين 
خـويي،   موسـوي  / 363ص، 4ج ،ق1419(اصفهاني، » عدم النفع ليس بضرر«فقهي ذكر شده كه 

بـاور  كـه   نهـا يبرخـي فق  ها هتوان گفت كه با توجه به نظري ) در پاسخ مي130ص، 3ج ،1371
النفع در مواردي كه مقتضاي آن كامـل شـده    تشخيص نفع و ضرر با عرف است و عدم دارند

تـوان قـول مشـهور     )، مي378ص، 3ج ،ق1418(خوانساري،  شود ميشمرده باشد، عرفاً ضرر 
  داند. النفعي دانست كه عرف آن را ضرر نمي اماميه را ناظر به عدم نهايفق

ـ   ناشـي  نتيجه اينكه خسارت تأخير تأديه، از عهدشكني متعهد و بدهكار   داسـت كـه باي
ند. اين خسارت كن جبرا ،آن شده پديدآمدنمطابق قواعد ضمان قهري، ضرري را كه سبب 

اسـت كـه    جداگانـه  بلكه التزامـي  ؛با شرحي كه گذشت عوض اضافي در برابر دين نيست
حلي است كه بدون تنافي با قواعد فقهي، موجبـات   سبب آن تقصير بدهكار است و اين راه

آورد و با اصول كلي حقوقي نيز سازگار است  جبران خسارت وارده به متضرر را فراهم مي
التـزام متعهـد و    سـبب گيـرد و   مي» المؤمنون عند شروطهم« هخود را نيز از قاعد و مشروعيت

  .)20ص ،1382بجنوردي،  (موسوي شود مديون به ايفاي تعهد خود در موعد مقرر مي
  . نظريه جبران كاهش ارزش اسكناس2

خير عنـوان خسـارت تـأ    اند كه مبلغي كه بـه  برخي حقوقدانان بر نظريه نخست خرده گرفته
در مـاده   شـده  بيانو به همين سبب، شرايط  شود  تلقي نمي شود، خسارت يه پرداخت ميتأد

مبناي ايـن نظـر، بـر تحليـل      .توان صحيح دانست يز نميين دادرسي مدني را نيقانون آ 522
هـاي در   ماهيت پول استوار است؛ پول از اموال اعتباري است و نه مادي و عيني و اسكناس

ده پول اسـت و نـه خـود پـول؛ بنـابراين پـول، عبـارت از ارزش        جريان، در حقيقت نماين
در نتيجه باالرفتن شـاخص   ؛اي است كه در واحد اسكناس، انعكاس دارد اقتصادي و مبادله

هزينه زندگي يا افزايش قيمت كاالها و خدمات، چيزي جز كاهش ارزش اسـكناس (و نـه   
، 3ج ،1382(شـهيدي،   سـت شدن تـدريجي پـول از اسـكناس ني    پول) يا در حقيقت، خالي

دهـد يـا كـااليي را     تورمي، زماني كه كسـي بـه ديگـري قـرض مـي     وضعيت در  .)281ص
اما ايـن   ؛كند مياقدام تورم  علت فروشد، به پذيرش كاهش ارزش پول به صورت نسيه مي به

اقدام و اين پذيرش تا زمان سررسيد بدهي است. وقتي بدهكار در پرداخـت بـدهي تـأخير    
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يابد و خسارتي به طلبكـار   تورم، ارزش بدهي كاهش مي علت گذشت هر روز به كند، با مي
شــود؛ خســارتي كــه طلبكــار بــه آن راضــي نبــوده و بــه آن اقــدام نكــرده اســت  وارد مــي
  .)94ص ،1382شبيري،  (وحدتي

با كاهش آن همـراه اسـت،    معمولطور  بهبا اين تحليل، جبران تغيير ارزش اسكناس كه 
 .)281ص، 3ج ،1382ايفاي اصل دين است (شهيدي،  فقطبلكه  ؛شود نميشمرده خسارت 
يقين عرف، وقتي مـديون  به امر عرفي است. اگر كاهش ارزش پول شديد باشد،  ،اداي دين
شمارد كه ارزش حقيقي پول را مالك قرار دهد و آن را بـه دايـن پرداخـت     الذمه مي را برئ

را  ييعني اگـر مـديون ارزش اسـمي را پرداخـت كنـد، عـرف و       ؛صورت د؛ در غير اينكن
اين تحليل دو نتيجه دارد: نخست اينكه مبلـغ   .)136ص ،1381داند (يوسفي،  الذمه نمي برئ

علت  شود؛ و دوم اينكه اگر به نميشمرده اضافي در حقيقت جزئي از اصل دين است و ربا 
ر وارد آيد، جبـران ايـن خسـارت، نيـز     تأخير بدهكار در اداي دين خود، خسارتي بر طلبكا

  .)282-283ص، 3ج ،1382قابل مطالبه است (شهيدي، 
قاعـده ارزش اسـمي   «اند كه اين تحليل، مغاير  دهكربرخي حقوقدانان بر اين نظريه ايراد 

بيني شده اسـت   پيش 1351) قانون پولي و بانكي مصوب 2است كه در بند (و) ماده (» پول
شود؛ براساس اين قاعـده هرگـاه بـدهكار رقمـي      ميشمرده ه آمره و در حقوق ما يك قاعد

فـروش، متعهـد بـه     :ماننـد  ؛برابر مبلغ اسمي آنچه را كه وام گرفته يا در قراردادهاي ديگـر 
شـود،    پرداخت آن شده است، به بستانكار پرداخت كند، از تعهدي كه داشته است، بري مي

زماني پيدايش تعهد تا زمان پرداخت كاهش  نظر از اينكه قدرت خريد پول در فاصله صرف
ين دادرسي مدني كـه براسـاس ايـن نظـر     يقانون آ 522يا افزايش يافته باشد. در نتيجه ماده 

 اسـت  تهشـ برداكشـيدن مقـررات ارزش اسـمي پـول گـام       تدوين شده، در جهت به سستي
  .)84ص ،1381(كاشاني، 

اين نظريه متفاوت است؛ برخي فقيهان جبران كـاهش ارزش   برابرنيز در  نهايديدگاه فق
طور مطلق  دانند و برخي ديگر آن را به ربا نمي هاي قاطور مطلق واجب و از مصد پول را به

دانند؛ برخي جبران كاهش پول را به مـوارد غصـب منحصـر     ربا مي هاي قاحرام و از مصد
اند و جبران كـاهش   ، تفصيل قائل شدهمگوناگون تور هاي تدانسته و برخي با توجه به حال
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اند؛ برخي نيـز مصـالحه را راه چـاره فقهـي      ارزش پول را مختص موارد تورم شديد دانسته
  .)138-137ص ،1383اند (يوسفي،  اعالم كرده

  . نظريه بهره محدود3
خسـارت يـا جبـران     ؛ ماننـد: يهـاي  ناند كه توسل به عنوباور هستبرخي حقوقدانان بر اين 

تواند راهكار مناسبي براي مقابله با تأخير در پرداخـت ديـون تلقـي     رزش پول نميكاهش ا
گذشته و بسياري از كشورها، بهـره   مانند: د؛كه در حقوق ايران نيز بايآنان باور دارند د. شو

، و هرگونه توافق به ميـزان بـيش از آن   شودبيني  و خسارت تأخير تأديه با نرخ مقطوع پيش
، بهره از نظر مفهوم حقوقي عنوان مستقلي اسـت  باور آناند. به شومنوع م يقانونصورت  به

تمـام آن نيسـت    ؛ امـا دهنـده آن باشـد   تواند از اجـزاء تشـكيل   كه هر چند نرخ تورم نيز مي
به همين سبب است كه در كشورهايي كه نرخ تورم در آنها صفر  .)83ص ،1381(كاشاني، 

توان بهره را معـادل كـاهش    نمي ؛ بنابراينود دارديا نزديك به صفر است، نيز نرخ بهره وج
اتالف، تسبيب و الضرر نيـز كـه در    ؛ مانند:حقوقي هاي هارزش پول دانست. همچنين قاعد

توانند مبنـاي حقـوقي بهـره يـا زيـان       حقوق مدني هر يك جايگاه ويژه خود را دارند، نمي
و ذكر ايـن مبـاني حقـوقي در     حاصل از عدم انجام تعهد يا تأخير در اجراي آن قرار گيرند

  .)همانين دادرسي مدني نيز قابل انتقاد است (يقانون آ 522و  515ماده 
مستقل از تورم و كـاهش   دبر مبناي اين نظريه، درباره بهره قراردادي و زيان ديركرد، باي

ين دادرسـي  يـ قـانون آ  719گذاري شود. روشي كه پيش از ايـن در مـاده    ارزش پول، قانون
اگرچه تكليف نيكوكاري و احسان، افـراد   .)84ص همان،بيني شده بود ( (قديم) پيشمدني 

بـرخالف عـدالت نيسـت كـه در      ؛ امـا رايگـان وام دهنـد   صـورت  دارد كـه بـه   را بر آن مي
بـر مبنـاي    .)87همان، صقراردادهاي دوجانبه، بهره قانوني افزون بر اصل وام مطالبه شود (

بهره با نرخي معقول و متعادل در هر نظام حقوقي پذيرفته  داينظر اين دسته از حقوقدانان، ب
سازد، همين معقول و محدودبودن نرخ بهره است كـه   شود؛ و آنچه بهره را از ربا متمايز مي

  د.شو با از سوي دولت تعيين مي
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اي است كه پيش از اين  اساس اين نظريه، شبيه همان شيوهراهكار مشخص پيشنهادي بر
قانون مدني فرانسه نيـز   1153ين دادرسي مدني، مقرر شده بود و ماده يانون آق 719در ماده 

  چنين تبلور يافته است: 
، زيان ديركرد اجـراي آن،  استكه موضوع آنها پرداخت مبلغ معيني وجه نقد  هاييدر تعهد

هميشه عبارت از محكوميت به بهره به نرخ قانوني است. تعلق زيان ديركرد نيازي به اثبات 
بستانكار ندارد. زيان ديركرد، جز در مواردي كه قانون تعلق بهره را وسيله  بهود خسارت ور

  .به خودي خود جاري دانسته باشد، از تاريخ مطالبه قانوني محاسبه خواهد شد
اين نظريه با مباني حقوقي ما مبني بر منع ربا سازگاري ندارد، چـه اينكـه محدودشـدن    

تواند تعريفي را كه پيش از اين از ربا ارائـه شـد،    دولت، نمي نرخ بهره يا تعيين آن از سوي
  دگرگون سازد.

  خسارت تأخير تأديه در نظام بانكي و ميزان آندريافت ضرورت 
گيـرد   اي مورد توجه قرار مي صورت ويژه در نظام بانكي، تأخير در بازپرداخت تسهيالت، به

توانند به راحتـي از كنـار ايـن     ها نمي ه بانكاي ك گونه به ؛گذارد و آثار نامطلوبي را بر جا مي
ريـزي و    اخـتالل در برنامـه   ؛ ماننـد: هـاي اجتمـاعي   نظـر از هزينـه   موضوع بگذرند. صـرف 

توان گفت كه تـأخير   طور خالصه مي ها، كاهش اعتماد عمومي و ...، به گذاري بانك سياست
، كنـد   ها تحميـل مـي   بانك در بازپرداخت تسهيالت آثار منفي مالي و اقتصادي بسياري را بر

دهد؛ از جمله ايـن آثـار    اي كه حتي ممكن است آنها را در آستانه ورشكستگي قرار  گونه به
توان به مواردي چون كاهش نقدينگي، عدم امكـان اسـتفاده مناسـب     نامطلوب اقتصادي مي

 ،هـا  هي وصـول مطالبـ  يـ ي و اجرايهـاي قضـا   هاي بانك، تحميـل هزينـه   اقتصادي از سرمايه
  . كردهاي جاري بانك، اشاره  خسارت ناشي از كاهش ارزش پول، باالرفتن هزينه

ي از سـوي  يتحميل اين آثار منفي بر نظام بانكداري، سبب باالرفتن سود تسهيالت اعطا
هـا از جملـه    نرخ سود تسهيالت در تمام بانـك  هدهند . يكي از اقالم تشكيلشود  ها مي بانك
 هاي هق است. هر چه درصد مطالبشده و معو سوختهاي  ههاي بدون ربا، درصد مطالب بانك

ق افزايش پيدا كند، بانك مجبور است، براي جبـران خسـارت ناشـي از    شده و معو سوخت
هـايي كـه راهكـار     بانكشود كه  اين مي  آنها نرخ سود تسهيالت خود را افزايش دهد. نتيجه

 هتي بااليي داشته باشند و در عرصـ تسهيال همناسبي براي وصول مطالبات خود ندارند، هزين
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هاي  هاي ديگر مشكل پيدا كنند و به همين جهت است كه مدتي است، بانك رقابت با بانك
  .)164ص ،1384اند (قري،  ها مورد انتقاد قرار گرفته سبب سنگيني هزينه اسالمي به

در نظـام بانكـداري اسـالمي نيـز مـورد       درسد كه اصل خسارت تأخير تأديه باي نظر مي هب
گـذارد كـه    وگرنه آثار نامطلوب اقتصادي و اجتماعي فراواني بـر جـا مـي    ؛پذيرش قرار گيرد

  قـانون  15) الحـاقي بـه مـاده    1انجامد. با توجه به تبصره ( مدي اين نظام ميابه ناكار سرانجام
و اطالق كلمه خسارت در آن، هـر گونـه ترديـد     1376بدون ربا مصوب سال عمليات بانكي 

 هـاي  حتي از عبـارت  ؛ها از بين رفت مطالبه خسارت تأخير تأديه از سوي بانك بارهقانوني در
  .)22ص ،1381دارد (پيروزفر،  سرايت هم  شود كه اين قانون به گذشته آن، چنين استنباط مي

  الت بانكيعلل تأخير در بازپرداخت تسهي
راهكارهاي پيشـنهادي از سـوي نويسـندگان در     كاميابيبرخي، يكي از عوامل عدم  باوربه 

انگاري همـه    توجهي به علل و آثار تأخير در تأديه ديون و يكسان برخورد با تأخير تأديه، بي
اي، متخلـف و   هر تأخيركننده پندارند ميتأخيركنندگان در پرداخت است. گروهي به افراط 

كنند براي جلوگيري از گسترش تخلفـات از هـر راه    بردار است و در نتيجه پيشنهاد مي هكال
 پندارنــد همــه مــيقـانوني بــه مجــازات متخلــف پرداختـه شــود. گروهــي نيــز بـه تفــريط    

تنها نيازي به گرفتن جريمه تأخير تأديـه   د كه نهها هستن تأخيركنندگان، ناتوانان و ورشكسته
بهتر است. روشن است كه راهكارهـاي   ،نظر شود بلكه اگر از اصل بدهي نيز صرف ؛نيست

افزايـد   كند، بر مشكالت موجـود نيـز مـي    تنها حل مشكل نمي هايي نه ناشي از چنين ديدگاه
تـرين   از بررسـي راهكارهـا، مهـم    پيشضروري است  ؛ بنابراين)106ص ،1385(موسويان، 

د. بـا  شـو شـود بررسـي    ديون و تسهيالت بـانكي مـي   تأخير در بازپرداخت باعثكه  عللي
تـوان   م بانكي وجود داشته اسـت، مـي  نظادر تأخيرهايي كه در بازپرداخت ديون در  ءاستقرا

  :دكربندي  علل تأخير در بازپرداخت تسهيالت را در دو دسته كلي طبقه
  . عدم پرداخت ناشي از نقض تعهد (تقصير)1

كند كه بـا تـأخير در پرداخـت بـدهي،      تصادي مشاهده ميكار بنگاه اق گاهي تاجر يا صاحب
توانـد بـا اسـتفاده از آن     گيـرد كـه مـي    اي در اختيارش قـرار مـي   سرمايه نقدي بدون هزينه

تـاجري كـه بـراي مـدت سـه مـاه اجناسـي را         ،براي مثال ؛سودآور داشته باشدهاي  همعامل



 

ي/
الم
 اس
صاد

ي اقت
هش
پژو

ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 

ي ...
دها

ردا
 قرا

 در
ديه

ر تأ
أخي

ت ت
سار

ت خ
رياف

د

171 

توانـد بـا    بينـد، مـي   ازد، حال ميصورت نسيه خريده بود تا بعد از فروش بهاي آن را بپرد به
تأخير در پرداخت بدهي، پول حاصل از فروش را براي خود سرمايه قرار دهد و به خريـد  

بـديهي اسـت كـه     .)107ص ،1385تر بپردازد (موسويان،  و فروش كاال و كسب سود بيش
 ؛يسـت تنها مذموم و نادرسـت ن  اين دسته از بدهكاران نهباره تعيين خسارت تأخير تأديه در

هـا كـه در    هاي بانك رسد تا زمينه سوءاستفاده از اموال و دارايي نظر مي بلكه ضروري هم به
اين دسته از باره البته در شود؛گذاران تعلق دارد، فراهم ن حقيقت به صاحبان سرمايه و سپرده

د كـه شـبهه   شـو بينـي   خسارت تأخير تأديه پـيش دريافت راهكاري براي  دبدهكاران نيز باي
  در ادامه مطالبي بيان خواهد شد. باره كه در اين پديد نياورندبودن را  ربوي

  . عدم پرداخت بدون تقصير 2
، پرهيزنـد  مـي نقض تعهد، از پرداخت ديون خود به بانك  علت نظر از اشخاصي كه به صرف

 ؛ ماننـد: اقتصادي يا بروز حـوادث غيرمترقبـه   وضعيتاعسار يا ورشكستگي ناشي از تغيير 
ترين علل تأخير در بازپرداخت اقساط تسـهيالت   سوزي يا سرقت، از جمله مهم زلزله، آتش

 دريافـت بازرگاناني كه براي تأمين سرمايه موردنيـاز خـود، بـه      بيني است. عدم تحقق پيش
د كـه در نتيجـه آن توانـايي    كننـ هايي به آنان تحميل  تواند زيان اند، مي اقدام كردهتسهيالت 

يـون بـانكي خـود را از دسـت دهنـد. همـين وضـعيت ممكـن اسـت بـراي           بازپرداخت د
شدن مدت بازگشت سرمايه نيز از  وران نيز رخ دهد. طوالني گران، كشاورزان يا پيشه صنعت

كـم بـراي مـدتي بـا      ي است كه بازپرداخت اقساط بدهكاران بانكي را دسـت هاي ديگر عامل
  سازد.  رو مي تأخير روبه

قصير توانايي بازپرداخت بـه موقـع ديـون خـود را از دسـت      اشخاصي كه بدون نقض ت
رود بعد  كساني هستند كه اميد مينخست شوند؛ دسته  دهند، خود به دو دسته تقسيم مي مي

كنند و دسته دوم كساني هستند كه  از مدتي تمكن مالي بيابند و توان پرداخت بدهي را پيدا 
دسـته نخسـت،    برابردر  .)107-106ص ،1385رود (موسويان،  انتظار تمكن مالي آنان نمي

چرا كه پرداخت بـه موقـع    ؛بهترين تدبير آن است كه سررسيد بدهي به تعويق انداخته شود
است و اين به معناي تعطيلي بنگاه اسـت كـه    پذير امكانفروش سرمايه  راهاز  فقطها  بدهي

دسـته دوم،   برابـر  امـا در  ؛)107ص همـان، ي به همـراه دارد ( فراوانضرر فردي و اجتماعي 
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نيز قـرار دهـد؛    پيشرا در وضعيتي بدتر از  ياعطاي مهلت به بدهكار حتي ممكن است، و
بهتر است كه بانك با استفاده از ابزارهاي قانوني و قـراردادي خـود، بـراي وصـول      بنابراين

  د.كنمطالباتش اقدام 
، اشخاصي كه در قالـب قراردادهـاي مشـاركتي (مشـاركت     گفته پيشبر موارد  افزون

، اگـر بـا زيـان    كننـد  اقـدام مـي  تسهيالت  دريافتمدني، مضاربه، مزارعه و مساقات) به 
تواننـد بـه    كمبود نقدينگي و عدم حصول سود موردانتظـار، نمـي   علت ند، بهشورو  روبه
خـت اقسـاط آنـان بـا     نـد و پردا كنن عمل بانك در سررسيد معي برابرخود در  هايتعهد

رسد كه وضعيت اين نوع تأخيرها را كـه كـم هـم     نظر مي شود. به مي رو روبهتأخيرهايي 
دسـته از   د كـه بـا ايـن   كـر هـا را ملـزم    د و بانـك كـر ر تأخيرها جدا ديگاز  دنيستند، باي

  ند.كنديگري برخورد  گونه بدهكاران به

  خسارت تأخير تأديه دريافتمعيارهاي قابل توجه در 
تعيـين خسـارت تـأخير تأديـه،      بارهتواند در راهكاري ميباور دارند نظران  خي از صاحببر

  .)111ص همان،باشد ( ذيل را داشتههاي  گشا باشد كه ويژگي مناسب و راه
  . جواز شرعي1
ديگـر نيـز اشـكال     هـاي  بودن از شبهه ربا، از جهـت  راهكار پيشنهادي بايد افزون بر خالي 

دريافـت  در  ؛ بنابراينراساس روابط حقوقي مجاز طراحي شده باشدشرعي نداشته باشد و ب
باطل و منـع غـرر،   الربا، منع اكل مال ب گرفتنمنع  ؛ مانند:اصولي دخسارت تأخير تأديه، باي

  مورد توجه قرار گيرد.
  . تفكيك بين عوامل تأخير 2

تأخير تأديه، تفكيك قائل شود و با هر گـروه   گوناگونراهكار موردنظر بايد بين علل 
؛ در مـواردي  داز بدهكاران برخورد مناسب داشته باشد. در راهكار مورد استفاده، بايـ 

نشـود؛ در  دريافـت  اعسار يا ورشكستگي مديون، اساساً خسارت تـأخير تأديـه    مانند:
گونـه   هـيچ داده شود و در مواردي نيز خسارت تأخير، بدون  تمواردي به مديون مهل

  شود. گرفتهاغماضي 
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  انگيزه   پديدساختن .3
مورد توجه قرار گيرد تا اين  هاي گوناگوني همالحظ ددر تعيين نرخ خسارت تأخير تأديه باي

دهـي   هـا را سـامان   حوزه اعطاي تسهيالت از سوي بانك مداكار يابزارعنوان  ابزار بتواند به
د. راهكـار  كنـ هـا جلـوگيري    ق براي بانكمطالبات معو پديدساختنو حتي االمكان از  كند

اي كـه   گونـه  اي باشد كه انگيزه سوءاستفاده و تخلف را از بين ببرد، به گونه پيشنهادي بايد به
مصلحت مالي و اعتباري بدهكاران در پرداخت به موقع بدهي باشد. نرخ خسـارت تـأخير   

را از تأخير در پرداخت ديون تواند بدهكاران نظام بانكي  تأديه، يكي از عواملي است كه مي
ـ    كندخود باز دارد يا برعكس آنان را تشويق به اين كار   د. ميزان خسـارت تـأخير تأديـه باي

گونـه مزيتـي بـراي بـدهكاران      اي تعيين شود كه تأخير در بازپرداخت اقسـاط هـيچ   گونه به
ـ  ؛بلكه برعكس نوعي جريمه نيز بـراي آنـان در نظـر بگيـرد     ؛نداشته باشد اگـر   ،مثـال  رايب

درصد در سال، محاسبه شود و در همان زمان بدهكار بتواند  5خسارت تأخير تأديه با نرخ 
دست آورد، وي تشـويق خواهـد    درصد را به 15مدت سودي معادل  گذاري كوتاه با سرمايه

؛ چـه اينكـه   اقدام كندگذاري سودآور  شد تا با تأخير در بازپرداخت اقساط خود، به سرمايه
ند، باز هم سودي عائد وي خواهـد  كن خود را با خسارت تأخير تأديه نيز پرداخت اگر ديو

تواند نظـام بـانكي كشـور را     ويژه اگر فراگير شود، مي اي به شد. بديهي است كه چنين شيوه
  .كنددچار اختالل 

  . جبران خسارت  4
شـود.   مـي رو  بـه روچنانكه بيان شد بانك در اثر تأخير تأديه با انواع خسارات مستقيم مادي 

هاي وارد بر بانـك را تـدارك كنـد. ايـن      اي باشد كه خسارت گونه راهكار پيشنهادي بايد به
مورد توجـه قـرار گيـرد تـا خسـارت       دويژه در تعيين نرخ خسارت تأخير تأديه باي معيار به

  د.كنهاي وارده به بانك را جبران  بيني شده، بتواند زيان تأخير تأديه پيش
  . كارايي  5
صـورت آسـان، سـريع و     اي طراحي شود كـه بتـوان آن را بـه    گونه اهكار پيشنهادي بايد بهر

ي باشد، از يراهكارهايي كه مبتني بر اقامه دعوي و اقدام قضا ؛ بنابراينهزينه به اجرا گذاشت كم
  .تواند كارا و مطلوب شمرده شود آنجا كه مستلزم صرف هزينه و وقت بسيار است، نمي
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  ارهاي پيشنهادي ارزيابي راهك
نظـران   هايي كـه از سـوي صـاحب    شيوه دبيان شد، باي پيشبا توجه به مطالبي كه در بخش 

خسارت تأخير تأديه پيشنهاد شده است را مورد ارزيابي و تحليل قرار داد تـا   دريافتبراي 
  ين و كاراترين راهكار را برگزيد.بتوان بهتر

  جبران كاهش ارزش پول
توان آنهـا   هاي كاغذي با كاال و متاع فرق دارد و نمي اند كه پول اس گفتهدر تبيين ماهيت اسكن

و ارزش آنها به قـدرت خريـد    هستندكاالها  هرا در زمره كاال برشمرد؛ بلكه فقط واسطه مبادل
عنـوان ابـزاري بـراي     مباني نظريه خسارت تأخير تأديه به .)62ص ،1381ست (يوسفي، ا آنها

گفتـه   پيش از اين مورد بررسي قرار گرفت؛ در تكميل مطالب پيشجبران كاهش ارزش پول، 
ضـرر   باعـث توان گفت كه اگر بدهكار فقط ضامن ارزش اسمي بدهي باشد، از نظر عرف  مي

از جملـه قاعـده    گونـاگون گونه ضرر در اسالم بـه ادلـه    و زيان براي طلبكار خواهد شد. اين
ي جلوگيري از اين ضرر و زيان، بدهكار هنگـام  بنابراين برا ؛نفي شده است» الضرر و الضرار«

    .)64ص همان،كه دريافت كرده بود، بپردازد ( بازپرداخت بايد ارزش حقيقي پول را
) امكـان مطالبـه   1318ين دادرسـي مـدني قـديم (مصـوب     يقانون آ 719ب ماده موجبه 

ز پيـروزي  بيني شده بود. پس ا درصد در سال، پيش 12خسارت تأخير تأديه با نرخ مقطوع 
خسارت تأخير تأديـه را بـرخالف   دريافت انقالب، شوراي نگهبان در اظهارنظرهاي متعدد، 
اي در ايـن   ين دادرسي مدني جديـد، مـاده  يموازين شرعي تشخيص داد. با تصويب قانون آ

 522د. براسـاس مـاده   كربيني شد كه راه را براي مطالبه خسارت تأخير تأديه باز  قانون پيش
طـور   براي مطالبه خسارت تأخير تأديه اجتماع شرايطي ضـروري اسـت كـه بـه     اين قانون،
  توان اين شرايط را چنين برشمرد: خالصه مي

بنابراين در قراردادهـايي كـه تسـهيالت     ؛موضوع دين بايد وجه رايج مملكت باشد )الف
  ؛اين ماده قابل اعمال نخواهد بود ، مفادشود ارزي به افراد پرداخت مي

عموم اشخاص براي طور  بهده باشد. كردين خود را مطالبه  دطلبكار باي مطالبه دائن: )ب
گيـرد، از شـيوه ارسـال     اثبات اين مطالبه كه مبناي محاسبه خسارت تـأخير تأيـه قـرار مـي    
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امـا  بينـي شـده بـود؛     ين دادرسي مدني قديم پـيش يكه در قانون آ كنند اظهارنامه استفاده مي
ديگـري كـه ايـن مطالبـه      روشبه ارسال اظهارنامه نيست و به هـر   مطالبه خسارت محدود

در صـورتي كـه چنـين     .)233ص ،1387د، قابل پذيرش خواهد بود (كاتوزيان، شوتسجيل 
عنوان مبناي محاسبه  تاريخ تقديم دادخواست را به ،اي صورت نپذيرفته باشد، محاكم مطالبه

  ؛)112ص، 2ج ،1382گيرند (شمس،  خسارت تأخير تأديه در نظر مي
باشـد و بـا وجـود    داشـته  تمكـن   دمديون باياز پرداخت:  يتمكن مديون و امتناع و )ج

 بـاور ده و پرداخت آن را به تأخير انـدازد. بـه   كرتوانايي مالي از پرداخت ديون خود امتناع 
برخي اينكه از بستانكار خواسته شود، در مطالبه زيـان ديركـرد و در برابـر انكـار بـدهكار،      

گونـه غيرمنصـفانه بـه دوش بسـتانكار      دار بودن وي را اثبات كند، بار دليلي است كه به لما
البته رويه محاكم بر ايـن اسـت كـه اصـل را بـر       ؛)85ص ،1381شود (كاشاني،  گزارده مي

 بنـابراين مگـر اينكـه مـديون اعسـار خـود را بـه اثبـات رسـاند؛          ؛گذارند تمكن مديون مي
 شـد  شـمرده مـي  از موانع مطالبه خسارت تـأخير تأديـه   » م تمكنعد«تر اين بود كه  شايسته

  ؛)236ص ،1387(كاتوزيان، 
عنـوان   جهـت بـه   ه آنرسد اين شرط ب نظر مي به :ها تغيير فاحش شاخص ساالنه قيمت )د

ي كه خسارت تـأخير  نهاييكي از شروط مطالبه خسارت تأخير تأديه تعيين شده است كه فق
تـوجهي   دانند كه ارزش پول به ميزان قابل آن را محدود به حالتي ميدانند،  تأديه را مجاز مي

مطالبـه خسـارت تـأخير تأديـه      علـت جزئـي ارزش پـول را    هايكاهش يافته باشد و تغيير
مـوارد حكـم بـه پرداخـت     تمـام  شـرايط، در   ديگرالبته امروزه محاكم با اجتماع  ؛دانند نمي

  ؛دهند ها مي اليانه قيمتير شاخص سخسارت تأخير تأديه با توجه به تغي
از  پـيش ده باشند. اين مصالحه ممكـن اسـت،   كرديگري مصالحه ن صورت طرفين به )ه

ي بـراي  هاي در مواردي كه در قرارداد، شرط ؛ بنابراينبروز اختالف يا پس از آن انجام گيرد
ي كـه در قراردادهـاي   هـاي  شـرط  :بيني شده باشد (ماننـد  محاسبه خسارت تأخير تأديه پيش

الرعايه نخواهد  الزم 522گيرد) آن شرط نافذ است و مفاده ماده  بانكي مورد استفاده قرار مي
مصـالحه دو   باور دارند كـه فقـط   تادانالبته برخي اس ؛)106ص ،1382شبيري،  بود (وحدتي

طرف پس از تحقق شرايط الزام به تأديه خسارت معتبـر اسـت و اگـر طـرفين در قـرارداد      
ها تعيين  ت تأخير تأديه را بيش از ميزان تغيير شاخص ساليانه قيمتخصوصي، ميزان خسار
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 ده باشند، اين توافق منشأ اثر نخواهد بود؛ زيرا مخالف نظم عمومي و بـه نـوعي تجـويز   كر
  .)86ص ،1381كاشاني،  / 249و  234صص ،1387(كاتوزيان،  رباخواري است

پرداخـت خسـارت تـأخير تأديـه بـا       نهـا يتر فق عمل آمده، بيش با توجه به استفتائات به
رسد كـه اگـر شـرط ضـمن عقـد       نظر مي دانند؛ البته به ز مييرا جا گفته پيشرعايت شرايط 

ه مـديون در سررسـيد،   كـ بيني نشده باشد، چنان خسارت تأخير تأديه در قرارداد پيش بارهدر
ور اعطـاي  دسـت  ،متمكّن از پرداخت نباشد، اطالق آيه شريفه كه به طلبكـارِ مـديون معسـر   

اگـر   امـا گونه خسـارتي را نتـوان از وي مطالبـه كـرد؛      كند كه هيچ دهد، اقتضا مي مهلت مي
توانايي پرداخت داشته و در اداي دين كوتاهي كرده است، در وضـعيت فعلـي كـه كـاهش     

توان از باب قاعده الضـرر و الضـرار، خسـارت ناشـي از      ارزش پول رو به تزايد است، مي
در حقيقـت مطالبـه خسـارت     .)107ص ،1382شـبيري،   طالبه كرد (وحدتيتأخير تأديه را م

جبـران   دخسارتي است كه به دائن وارد شده و باي كمترينتأخير تأديه براساس نرخ تورم، 
توان منطبق با مفهوم ربا دانست. اين نظريه  مطالبه خسارت تأخير تأديه را نمي شود؛ بنابراين

ست، از جهـت معيارهـاي ديگـر نيـز     ن اهايف بين فقافزون بر جهت شرعي كه محل اختال
  :دارد هايي مشكل

بلكه  ؛تخلف علت كند و به افرادي كه نه به معسرين را جدا مي فقطاز ميان عوامل تأخير  .1
  ؛شود اقتصادي تأخير در پرداخت دارند، نگاهي نميوضعيت تغيير  علت به
؛ چـرا كـه بـدهكار    آورد پديـد نمـي   كافي براي پرداخت به موقـع  هبراي بدهكاران انگيز .2

شود در حد نرخ تورم خسارت بپردازد و اين در  ظف ميؤم فقطبيند، در صورت تأخير  مي
تسـهيالت   يتر از اين مقدار است و اگر و بيششده  بيانحالي است كه استفاده او از بدهي 

  ؛مجبور به پرداخت نرخ باالتري بودگرفت  جديدي مي
هاي وارده كه همان كاهش ارزش پول اسـت را دريافـت    از خسارت ينوع فقططلبكار  .3

توانـد دريافـت دارد    النفع را نمي ويژه خسارت ناشي از عدم هاي ديگر به كند و خسارت مي
  .)118ص ،1385(موسويان، 

  تعزير قانوني (مجازات)
د، مـالي خـو   هاياز آنجا كه گيرندگان تسهيالت با تأخير در پرداخت اقساط و نقض تعهـد 

هـاي غيرقابـل    هاي مـالي و اعتبـاري، آسـيب    ها و مؤسسه افزون بر ضرر و زيان مالي بانك
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توانـد بـراي    حاكم شرع مي ؛ بنابراينكنند قتصادي به كل جامعه وارد ميجبران اجتماعي و ا
حفظ مصالح اجتماع، اين اشخاص را تعزير كند كه يكي از انواع تعزير، مجازات مالي است 

ن از جهــت شــيوه اجــرا اتعزيــر ايــن دســته از متخلفــ .)119-118ص ،1385(موســويان، 
  :قابل اعمال استگوناگون هاي  صورت به

مـالي و   هاي هها و مؤسس براساس اين شيوه، بانكالمال:  مجازات مالي متخلف به نفع بيت .1
ده و از پرداخـت بـدهي در سررسـيدهاي مقـرر     كراعتباري اسامي افرادي را كه نقض عهد 

لغ و مـدت تـأخير،   كنند و محاكم متناسب با مب اند، به محاكم قضايي اعالم مي ي كردهكوتاه
ـ   به بيـت  شده دريافتكنند و مبالغ  مالي مي همتخلفان را جريم دولـت واريـز    هالمـال و خزان

  ؛)119ص همان،شود ( مي
اند، دولت براي حمايـت از   از ربا پيشنهاد داده پرهيزگروهي براي تشكيل صندوق خيريه:  .2

اي تشـكيل   ها و معسرين، صـندوق خيريـه   قشرهاي مستمند، از جمله حمايت از ورشكسته
 شودها واريز  محاكم قضايي به اين صندوق وسيله بهم دريافتي از متخلفان مالي يدهد و جرا

  ؛)167ص ،1384تا در امور خير مصرف شود (قري، 
براسـاس ايـن پيشـنهاد، دولـت صـندوقي را در      دوق حمايت از طلبكاران: تشكيل صن .3

هـا   كارگزار وصـول مطالبـات بانـك    در جايگاهدهد كه  حمايت از طلبكاران تشكيل مي
 هـاي  هالحساب مطالبـ  صورت علي به  شده، م نقدي دريافتيد و از محل جراكنن عمل مي

  ؛)همانپردازد ( طلبكاران را مي
طور كـه پلـيس راهنمـايي و     براساس اين پيشنهاد، همانها:  ي به بانكتفويض امر قضاي .4

رانندگي از طرف دولت و دستگاه قضايي مأموريت دارد، براسـاس قـوانين و مقـررات    
رانندگان متخلف را جريمه كند، دولت و دسـتگاه قضـايي براسـاس قـوانين و ضـوابط      

با مبلغ و مـدت تـأخير بـه نفـع      ها اجازه دهند، افراد متخلف را متناسب ني به بانكمعي
  .بانك جريمه كنند

هاي ارزيابي حـل مشـكل تـأخير     راهكار تعزير مالي از جهت معيار ههاي چهارگان شيوه
هـا از جهـت تفكيـك بـين بـدهكاران و       ايـن شـيوه   تمـام تأديه وضـعيتي متفـاوت دارنـد.    

هستند؛ البتـه در   ها قابل پذيرش و مطلوب انگيزه در بازپرداخت به موقع بدهي پديدساختن
طـور معمـول،    شيوه چهارم كه مبتني بر تفويض اختيار به بانك است، از آن جهـت كـه بـه   

شـوند، ممكـن اسـت تمـايز بـين       ها حساسيتي بين موارد اعسار با غير آن قائـل نمـي   بانك
ترديـد صـحيح    بـي بدهكاران بانكي مدنظر قرار نگيرد؛ از نظر شرعي، دو شـيوه اول و دوم  
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جبـران   بـاره ويـژه چهـارم، محـل ترديـد جـدي اسـت؛ در       شيوه سـوم و بـه   اما؛ هستند
شـيوه   ؛ امـا مـد اسـت  اكامل ناكارطور  بهوارد به بانك نيز شيوه اول و دوم  هاي خسارت

؛ دنـ ك  بانك را جبـران مـي   هاي تمام خسارت ،و شيوه چهارم ها بخشي از خسارت ،سوم
اي هسـتند   گونه بر بودن، به بر و زمان ينههاي اول تا سوم از حيث هز اينكه شيوه سرانجام

سازد (موسويان،  غيرممكن مي يتقريبطور  بهها در نظام بانكي را  كه استفاده از اين شيوه
هـاي پيشـنهادي    توان چنين گفت كه هـيچ از شـيوه   در مجموع مي .)121- 120ص ،1385

ر عمـل از ايـن   د و به همـين جهـت اسـت كـه د    يستندربردارنده تمام معيارهاي موردنظر ن
  شود. ها استفاده نمي شيوه

  شرط ضمن عقد (وجه التزام)
يكي از راهكارهايي كه براي مطالبه خسارت تأخير تأديه در نظام حقوقي ايران قابل استفاده 

اگر در «بيني شده. به موجب اين ماده  قانون مدني پيش 230كه در ماده  است اي  است، شيوه
عنوان خسارت تأديـه   در صورت تخلف، متخلف مبلغي به ضمن معامله شرط شده باشد كه

 .»تر از آنچه كه ملزم شده اسـت، محكـوم كنـد    كم  تر يا را به بيش يتواند و ند، حاكم نميك
توانند براي هر نوع نقض عهدي، خسارتي را كه بايد پرداخـت   براساس اين ماده طرفين مي

شـده و   نظـر از ميـزان خسـارت تعيـين     د. چنين توافقي صرفكننبيني  شود، در قرارداد پيش
بينـي چنـين خسـارتي را در     االتباع است. پـيش  الزم يقانوناز لحاظ ميزان خسارت واقعي، 

 بـاره ويـژه در  بينـي وجـه التـزام بـه     انـد. پـيش   ناميده» وجه التزام« اصطالحدر حقوق ايران، 
خواهـد،   رداد مـي ي كه ارزيابي و تعيين آن دشوار است يا مواردي كه طرف قراهاي خسارت

  دست آورد، بسيار مرسوم است.  حداكثر تضمين را از طرف مقابل خود به
. يكي استيكي از مشكالت مطالبه خسارت تأخير تأديه، تعيين ميزان اين نوع خسارت 

شـدن طلبكـار از اثبـات ميـزان      بيني وجه التزام در متن قـرارداد، معـاف   هاي پيش از ويژگي
دارد  قانون مدني مقرر مي 230ي وارد شده است، چه اينكه ماده ي است كه به وهاي تخسار

اسـتفاده از   كنـد؛ بنـابراين  تر بيشـ تواند، ميزان خسارت تعيين شده را كمتر يا  كه حاكم نمي
  .استوجه التزام راهكار مناسبي براي مطالبه خسارت تأخير تأديه 
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، شـود  شـمرده مـي  هدشكني ، عيحقوقدانان، به همان اندازه كه عدم انجام تعهد باوربه 
دادن تعهـد   تأخير در انجام تعهد نيز نوعي نقض عهد است؛ با اين تفاوت كه در يكي انجام

طور قاطع منتفي شده و در ديگري به هنگام انجام نشـده و بخشـي از مطلـوب از دسـت      به
كه  اند صراحت بيان داشتهان به ادتبرخي اس ؛ بنابراين)208ص ،1387رفته است (كاتوزيان، 

د؛ زيـرا مـؤدي و   كـر به خسارت عدم انجام تعهـد تعبيـر   » خسارت تأخير تأديه«توان از  مي
و اگر دين خود را در موعـد   كند  مديون، در ضمن عقد و قرارداد، تعهد به پرداخت دين مي

 ؛)10ص ،1382بجنـوردي،   ده است (موسويكرپردازد، در حقيقت به تعهدش عمل نمقرر ن
فرعـي قـراردادي    هايصورت كلي يا هر يك تعهـد  كه بر نقض عهد بهگونه  در نتيجه همان

توان  ن كرد، براي تأخير انجام تعهد يا تأخير تأديه نيز ميتوان خسارت و وجه التزام معي مي
  د.كروجه التزام تعيين 

ها و اعتبـارات از قـوانين بـانكي، نظـام      ديركرد وام هبعد از پيروزي انقالب و حذف بهر
شـد. حـذف خسـارت تـأخير      رو روبـه ها و اعتبارات  كل تأخير بازپرداخت وامبانكي با مش

ـ هـا در پـي داشـت. افـراد      ويژه بانك تأديه مشكالت متعددي براي طلبكاران به ي كـه  فراوان
اي براي پرداخت به موقع بدهي نداشتند و اين  ها گرفته بودند، انگيزه هاي كالني از بانك وام

  .)196ص ،1371آورد (مهرپور،  ميپديد ها  بانكي در برنامه فراواناختالل 
ب آن سـب اي تصـويب شـد كـه بـه      براي حل اين مشكل در شوراي پول و اعتبار مـاده 

شود در صورت تـأخير تأديـه،    عنوان شرط ضمن عقد، متعهد مي گيرنده تسهيالت بانكي به
شوراي نگهبـان نيـز بـا اصـالح عبـارت       نهايفق .)17ص ،1384جريمه بپردازد (موسويان، 

خسارت تأخير تأديـه در  دريافت ، »كامل اصل بدهي هتسوي«به عبارت » كامل بدهي هتسوي«
قالب شرط ضمن عقد را مجاز دانستند. اصالح شوراي نگهبان به منظور احتـراز از گـرفتن   

ممنـوع   ين دادرسي قديم نيـز يخسارت از خسارت است كه حتي در زمان حاكميت قانون آ
، بعد از تصويب قانون عمليات بانكـداري  جهتدر همين  .)242ص ،1387بود (كاتوزيان، 

ب بـا  ، نظام بانكي با استناد به موافقـت شـوراي نگهبـان، متناسـ    1362بدون ربا در شهريور 
صورت شرط ضمن عقد، در مـتن قراردادهـاي بـانكي     اي را به هانواع قراردادهاي بانكي ماد

شـود در صـورت    آن مشتري به مقتضاي شرط ضمن عقـد متعهـد مـي    هتيجگنجاند كه در ن
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تـأخير بـه بانـك     هعنوان جريم تأخير در پرداخت بدهي مبلغ معادل دوازده درصد بدهي به
  .)412ص ،1371بپردازد (خاوري، 

اين راهكار گرچه مورد تأييد شوراي نگهبان بوده و نظام بانكي ايران به استناد آن عمـل  
انـد   هـاي متفـاوت داده   بـه آن پاسـخ   نهـا ياز جهت فقهي محل بحث است و فق ؛ اماكند مي

شوراي نگهبـان در اظهارنظرهـا و پاسـخ بـه اسـتفتائات       نهايفق .)25ص ،1384(موسويان، 
 انـد  االتباع دانسته عنوان وجه التزام، الزم خود، خسارت تأخير تأديه مشروط در قرارداد را به

» المؤمنون عند شـروطهم «بيان شده كه مطابق قاعده  باره ايندر  .)33-34ص ،1372(رضواني، 
؛ ثابت است، اگر در ضمن قرارداد صحيح و الزم، شرطي قرار داده شـود كـه   نهايكه نزد فق

مـورد توافـق    ،مخالف كتاب و سنت نباشـد و ثالثـاً   ،مخالف مقتضاي عقد نباشد، ثانياً ،اوالً
 .)64ص ،1382الوفـا اسـت (تسـخيري،     زمال ،طرفين باشد، اين شرط صحيح و مانند عقـد 

 بـاور برخي نيز با تأكيد بر قصد طرفين در توافق بر وجـه التـزام تـأخير تأديـه در قـرارداد،      
بلكـه  ؛ دست آورد شرط به راهاين نبوده كه درآمدي را از  يدارند، از نظر فقهي، اگر قصد و

اسـت   كند، اين ضمانت اجرا ، مديون را به پرداخت در سررسيد مقيدراهخواسته از اين  مي
  .)107ص ،1382شبيري،  (وحدتي توان آن را ربا دانست و نمي
رسد اگر خسارت مقرر شده در قرارداد را وجه التزام تأخير انجام تعهد تحليل  نظر مي به

د. كـر نيم كه به واقع نيز چنين است، به صـحت ايـن شـرط از نظـر قـانوني نتـوان ايـراد        ك
د كه فروشنده مكلـف اسـت بـه ازاي هـر     كرنامه شرط  توان در يك مبايعه گونه كه مي همان

، كندني به خريدار پرداخت تسليم مبيع، مبلغ معي :مانند ؛خود هايروز تأخير در انجام تعهد
تعيين خسارت تأخير در پرداخت دين نيز نوعي وجه التزام تأخير در انجام تعهد اسـت كـه   

  ندارد.منافاتي اردادها با موازين قانوني درج چنين شرطي در قر
از  علت پرهيـز  بدهكار به ،اوالً ؛نيز قابل قبول است ي ديگراين راهكار از جهت معيارها

كند بدهي خود را در سررسيدهاي مقرر تسويه كنـد يـا بـه حـداقل      انگيزه پيدا مي ،جريمه
به جهت عدم نيـاز   ،ثالثاً ؛كند بانك از محل جرائم، خسارت وارد را تدارك مي ،ثانياً ؛برساند

 ،1385(موسـويان،   را داردمـالي، كـارايي الزم    هپيچـد  هـاي  هبه محـاكم قضـايي و محاسـب   
ترين ايراد وارد بر اين روش، اين است كه تفاوتي بين علل و عوامـل تـأخير    مهم .)115ص

  شوند. جريمه مي ،عنوان تخلف از پرداخت در سررسيد شود و همه به گذاشته نمي
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  خسارت تأخير تأديه دريافتموارد منع 
انـد كـه اگـر     اند، بيـان داشـته   ي كه مطالبه خسارت تأخير تأديه را جايز دانستهنهايتر فق بيش

؛ وي فاقـد وجاهـت قـانوني و شـرعي اسـت     مديون معسر باشد، گرفتن خسارت تأخير از 
در نتيجـه  د از پرداخـت ديـن و قسـط خـود معسـور بـوده و       كنـ اگر مديون ثابت  بنابراين

ـ      يتقصيري متوجه و  يخسـارت را متوجـه و   هنيست، مشكل اسـت بتـوان حكـم بـه تأدي
رو ضـمن پـذيرش اصـل لـزوم جبـران       از ايـن  ؛)12ص ،1382بجنوردي،  دانست (موسوي

عنـوان   عنايـت بـه مـوازين قـانوني، مـواردي را بـه       خسارت تأخير تأديه، ضروري است با
د و از ايـن  كـر خسارت تأخير تأديه منـع   دريافتها را  اين اصل پذيرفت و بانك هاياستثنا
بدهكاران بانكي تفاوت قائل شد كـه در ادامـه بـه بررسـي ايـن       گوناگونهاي  بين گروه راه

  پردازيم. و مباني قانوني آن مي هااستثنا

  ورشكسته انجراخسارت تأخير تأديه ت
كه مطالبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي  1318دني ين دادرسي ميدر زمان حاكميت قانون آ

جواز مطالبه خسارت تـأخير تأديـه از    بارهده بود، دركربيني  درصد در سال را پيش 12نرخ 
  ديوان عالي كشور اختالف شد. هاي هتاجر ورشكسته از تاريخ توقف، ميان شعب

در صـورت   ،طلبكـار بودنـد   انجراهـايي كـه از تـ    جريان از اين قرار بود كـه بانـك  
خـود اعـم از اصـل و فـرع آن (خسـارت تـأخير        هاي همطالب تمامشدن تاجر،  ورشكسته

دند. بـه دنبـال طـرح دعـوي     كر  اي كه در اختيار داشتند، وصول مي وثيقه راهتأديه) را از 
از جملـه   گوناگونامكان وصول خسارت تأخير تأديه از تاجر ورشكسته، محاكم  بارهدر
، هـا  هدند؛ برخـي از شـعب  كر انتخابي را گوناگونهاي  كشور، رويه ديوان عالي هاي هشعب

بـه   فقـط وصول خسارت تأخير تأديه از تاجر ورشكسته را مجاز دانستند و برخي ديگر 
ها اجازه دادند تا اصل طلب خود و متفرعات آن تا تاريخ توقف تـاجر ورشكسـته    بانك

  .كنندموجود وصول  هاي يقهرا از محل وث
بودند كه با عنايت  باورو مبناي اين اختالف اين بود كه برخي محاكم بر اين سرچشمه 

به مفاد اسناد شرطي و رهني و معامالت با حـق اسـترداد كـه در وثيقـه بانـك قـرار دارد و       
خـود از محـل وثيقـه را     هاي تمام مطالبهقانون ثبت، بانك اختيار وصول  34مستنداً به ماده 
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بودند كه به مجرد صدور حكـم ورشكسـتگي،    باورنيز بر اين  ها هدارد؛ برخي ديگر از شعب
پرداخـت   ،اموال ،گونه دخالت در امور تجاري طبق قانون تجارت، تاجر ورشكسته حق هيچ

بنابراين وقتي كه تاجر متوقف، از تاريخ توقف قدرت  ؛بدهي و دريافت طلب خود را ندارد
 يتـوان و  ود را نداشته باشد، چگونه مـي دخالت در امور خود و قانوناً حق پرداخت دين خ

دسته از قضـات، تـأخير    اين باور؛ به كندد كه خسارت اين تأخير را نيز پرداخت كررا ملزم 
 ؛ بنـابراين اسـت ناشـي  از ممنوعيت قانوني تـاجر ورشكسـته    ،در پرداخت دين در اين فرض

گذار از وضع مقـررات   ونگيرد. همچنين با عنايت به اينكه منظور قان خسارتي به آن تعلق نمي
توقف و ورشكستگي، حفظ اموال و دارايي موجود تاجر ورشكسته و توقف تمام امور جاري 

تجـارت، خريـدوفروش و دخالـت تـاجر در امـوال و همچنـين توقـف طلـب          ؛ ماننـد: تاجر
فلسفه حكـم توقـف نيـز ايـن      بنابراين؛ استوسيله اداره تصفيه  طلبكاران تا تصفيه حساب به

بود كه سود متعلقه به طلب طلبكاران نيز از تاريخ اعالم توقف تـاجر قطـع شـود؛ در    خواهد 
از محـل ايـن    هـاي  هطلب خود، وثيقه داشته باشند، وصول مطالبـ  برابرنتيجه اگر طلبكاران در 

  .از تاريخ توقف ممكن خواهد بود پيشبه ميزان اصل بدهي و متفرعات آن تا  فقطوثيقه 
در پي بروز اين اختالف رويه محاكم، موضوع در هيئـت عمـومي ديـوان عـالي كشـور      

  :انجاميدبه شرح ذيل  14/12/1347مورخ  155مطرح و به صدور رأي وحدت رويه شماره 
) قانون تصفيه ورشكستگي، دربـاره امـوال   58و  41، 40، 18( هاي هاز مجموع مقرارت ماد

اموال غيرمنقولي كه متعلـق حـق    باره) آن قانون، در18مورد وثيقه تاجر ورشكسته و ماده (
شـود كـه قـانون     ) قانون تجارت، استفاده و اسـتنباط مـي  419اشخاص ثالث است و ماده (
بـا حـق    هـايي  هتاجر ورشكسته را كه از آن جمله معامل هاي همزبور ترتيبات راجع به معامل

) اصالحي قانون ثبت كه درباره 34(استرداد است، تابع تشريفات آن قانون قرار داده و ماده 
با حق استراداد ورشكسته  هايي هده، شامل معاملكربا حق استرداد مقرراتي وضع  هايي همعامل

بـا   هـايي  همعاملـ  بارهد و مقررات قانون تصفيه درشو  كه مشمول مقررات خاصي است، نمي
ن پس از صدور حكم الرعايه است و با احراز اين امر چو حق استرداد تاجر ورشكسته الزم

امور مالي مربوط به خود ممنوع و اداره تصـفيه   تمامتوقف، قانوناً ورشكسته از دخالت در 
 هـاي  هنـد و مطالبـ  ك  عنوان قائم مقام ورشكسته طلب طلبكاران را تشخيص و تصديق مي به

) 421كنـد و طبـق مـاده (    مـي اقـدام  متوقف را وصول و به فروش و بعد تقسيم اموال وي 
ن مزبور همين كه حكم ورشكستگي صادر شد، قروض مؤجـل بـا رعايـت تخفيفـات     قانو
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شـود و ايـن حكـم شـامل حـال عمـوم        مقتضي نسبت به مدت، به قروض حال مبدل مـي 
دار قـانون بـراي وصـول طلـب آنهـا تـا تـاريخ         طلبكاران است و راجع به طلبكاران وثيقـه 
، ايفـا  اسـت ا از محل مورد وثيقـه  طلب آنه تمامورشكستگي اين مزيت را منظور داشته كه 

ده، نسبت به بقيه طلب خـود  كرشود و در صورتي كه حاصل فروش كفايت طلب آنها را ن
 امـا ، حصه ببرنـد؛  استجزء غرماي معمولي منظور شوند و از وجوهي كه براي غرما مقرر 

ي فـوق  بـر مزايـا   افـزون شود كه اين طبقه از طلبكاران،  ديگر از قانون تجارت استفاده نمي
) 562حق در مطالبه خسارت تأخير ادا از تاريخ ورشكستگي به بعد هم باشند و مـاده (  ذي

ده بـا  شـ قانون تجارت كه در باب سيزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشكسـته ذكـر   
كه تاجر ورشكسته مالئـت حاصـل    است) قانون مزبور ناظر به موردي 561توجه به ماده (

بنابراين نظر شعبه سوم مبني بر اينكه طلبكاران ورشكسـته   ؛اعتبار كند كرده و بخواهد اعاده
اعم از اينكه وثيقه داشته باشند يا نه، حق مطالبه خسارت تأخير تأديـه ايـام بعـد از تـاريخ     

 1328رسد و اين رأي طبق ماده واحده مصـوب تيرمـاه    نظر مي توقف را ندارند، صحيح به
  .»االتباع است الزم

تأديه ديـون   ي رأي صادره ممنوعيت تاجر ورشكسته در مداخله در اموال ومبناي حقوق
از هيئت عمومي ديوان عالي كشور، وقتـي تـاجر ورشكسـته     باوراز تاريخ توقف است؛ به 

شده از ايـن بابـت،    توان بابت تأخير حادث حق تأديه ديون خود را ندارد، نمي يقانونلحاظ 
  د.كرخسارتي را از وي مطالبه 

  تأخير تأديه معسرين خسارت
 افرادباره توان از آن در ورشكسته اختصاص دارد و نمي انجرابه ت گفته پيشاگرچه اين رأي 

معسرين  بارهد كه مالك مورد استفاده در اين رأي دركرتوجه  اما بايد كرد؛نيز استفاده  ديگر
، مطالبـه  1379ين دادرسـي مـدني   يـ قـانون آ  522ويژه اينكه مـاده   به ؛نيز قابل استفاده است

  دانسته است.منوط خسارت تأخير تأديه را به تمكن مديون 
نظران، در قوانين مصوب ايران نيز براي صاحبان حرفه و مشـاغل   برخي صاحب باوربه 

هـا در   در صورت ورشكستگي و ناتواني از پرداخت ديون و نيز براي اشـخاص و خـانواده  
هي، قوانين خاصي با عنوان قـانون امـور ورشكسـتگي و    صورت عدم تمكن از پرداخت بد

قانون اعسار وجـود دارد كـه در مـوارد ورشكسـتگي و اعسـار براسـاس آن قـوانين عمـل         
وسيله قوانين امـور ورشكسـتگي و    بنابراين قوانين مربوط به جريمه تأخير تأديه به ؛شود مي
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ورشكسته ل گوناگون علاعسار تخصيص خورده و شامل اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به 
  .)24ص ،1384شود (موسويان،  نمي ،و ناتوان از پرداخت بدهي هستند

از جهت مقررات شرعي و موازين فقهي نيز حكم بدهكاران معسر مشـخص اسـت؛ در   
  داد را مشخص كرده است؛ حكم طرفين قرار بقره هسور 280اين حالت آيه 

  .ميسرَه وأَن تَصدقُوا خَيرٌ لَكُم إِن كُنْتُم تَعلَمونَوإِن كَانَ ذُو عسرَه فَنَظرَةٌ إِلَي 
را تا هنگام توانايي مهلت دهيد و  ، وياگر [بدهكار] قدرت پرداخت بدهي را نداشته باشد

را ببخشيد، بهتر اسـت، اگـر    يو وند متعالخدا[در صورتي كه هيچ قدرت ندارد] براي 
  منافع اين كار را بدانيد.

شكل موجود آن است كه خسارت تأخير تأديه در قراردادهاي بـانكي بـر مبنـاي    م يگانه
قانون مدني،  230د و به موجب ماده شو  شرط قراردادي (وجه التزام) محاسبه و پرداخت مي

ـ     كندتواند ميزان وجه التزام را كم يا زياد  حاكم نمي در مـتن   د. بـراي حـل ايـن مشـكل باي
يـا بـه موجـب     شمرده شودوانع مطالبه خسارت تأخير تأديه قراردادهاي بانكي، اعسار از م

نص قانوني، شرط تمكن مديون، به خسارت تأخير تأديه ناشي از شـرط قـراردادي (وجـه    
  ي يابد.التزام) نيز تسرّ

  خسارت تأخير تأديه در قراردادهاي مشاركتي
زيـان در  تر بيان شد كـه يكـي از علـل تـأخير در پرداخـت تسـهيالت بـانكي وقـوع          پيش

شـود تـا نتـوان     قراردادهاي مشاركتي است. وضعيت خاص قراردادهاي مشاركتي سبب مي
د. ماهيـت  كـر اين نوع قراردادها اعمال  بارهاحكام كلي مربوط به خسارت تأخير تأديه را در

ـ      گونه قراردادهاي مشاركتي به بـين   داي است كه اگر هم زياني حاصـل شـد، ايـن زيـان باي
شـود و   كه زيان بـر سـرمايه وارد مـي    صورتمل، تقسيم شود؛ به اين صاحب سرمايه و عا

دارد.  هايي كه كرده، هيچ اجرتي دريافت نمـي  عامل نيز بابت كارهايي كه انجام داده و هزينه
بخشـي از زيـان نيـز بـه      هقاعـد بنا بـه  ده باشد، كراگر عامل هم در تأمين سرمايه مشاركت 
  . نسبت سرمايه، به وي وارد خواهد آمد

حتي اگر بپذيريم كه شرط تضمين اصل سـرمايه در ضـمن قراردادهـاي مشـاركتي، بـا      
ندارد و بر مبناي اين شرط، عامل (گيرنده تسهيالت) ملزم است كه مغايرتي موازين قانوني 

پذيرش خسـارت تـأخير تأديـه     ؛ امااز اموال خود زيان وارده به اصل سرمايه را جبران كند
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اند، به هـيچ عنـوان بـا     در قراردادهاي مشاركتي متحمل زيان شده ديون اشخاصي كه بارهدر
هـا را بـه    رسـد و عملكـرد بانـك    نظر نمي انوني سازگار بهماهيت اين قراردادها و موازين ق

نـد. توضـيح اينكـه، تعلـق خسـارت تـأخير تأديـه بـه چنـين          ك هاي ربوي نزديك مي بانك
حصـول سـود در مشـاركت و حتـي بـروز      ست كه با وجود عـدم  ا ين معناه ا، بهايي همطالب

نقصان در اصل سرمايه، بانك بابت تأخير در بازپرداخت اقساط (اصل سرمايه و سود مورد 
دارد؛ در حقيقـت بانـك خسـارت تـأخير در      انتظار) خسارتي نيز از بـدهكار دريافـت مـي   

تر و در دفـا  فقـط دارد كه اساساً وجـود خـارجي نـدارد و     بازپرداخت ديوني را دريافت مي
به بهانه وقـوع   فقطتواند  بانك نيز نمي ،اند. از سوي ديگر بانك درج شده هاي هليست مطالب
نظر از چـارچوب   د و به بدهكار اجازه دهد كه صرفكننظر  خود صرف هاي هزيان از مطالب

قرارداد اوليه هرگونه كه خواست به بازپرداخت اصل سرمايه مبادرت ورزد. براي حل ايـن  
خاصي را براي محاسبه خسارت تأخير در بازپرداخت قراردادهاي  سازوكاروان ت معضل، مي

  مشاركتي پيشنهاد داد. 
د كه گيرنده تسـهيالت در صـورت   شو  بيني مي بر اين اساس، در قرارداد مشاركت، پيش

وقوع زيان، حق فسخ قرارداد را دارد، مشروط به اينكه بالفاصله بانك را از وقوع زيان آگاه 
رساند به بانك ارائه كنـد. در صـورت    اسناد و مداركي كه وقوع زيان را به اثبات مي ده وكر
يد بانك، فسخ قرارداد معتبر تلقي شده و با توجه به تاريخ فسخ، سهم بانك در مشاركت يتأ

شـود و در   د. در صورت توانايي بدهكار اين ديون نقد مطالبه مـي شو  محاسبه و تسجيل مي
يـا اجـاره بـه شـرط تمليـك،      سهم خود را در قالب فروش اقساطي غير اين صورت بانك 

گذارد. در اين حالت، قرارداد فروش اقساطي يا اجـاره بـه    مياقساط به شريك وا صورت به
شرط تمليك، قرارداد مستقلي خواهد بود و در صورت وقوع تأخير در پرداخت اقساط آن، 

خسـارت تـأخير تأديـه را از بـدهكار      تواند براساس موازين قـانوني و قـراردادي،   بانك مي
د. بانك هم اين اختيار را داشته باشد كه در هر زمان احساس كـرد كـه مشـاركت    كنمطالبه 

ده، سهم خود را در مشاركت، تسجيل و كرده است، قرارداد مشاركت را فسخ  زيان شده بيان
اجاره به شرط تمليك يا فروش اقسـاطي، بـه    ؛ مانند:نقد يا در قالب قراردادهاييصورت  به

  فروش رساند.
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  گيري نتيجهبندي و  جمع
ي است كه در نتيجه تأخير بـدهكار  هاي خسارت تأخير تأديه راهكاري براي جبران خسارت

تنهـا مشـمول عنـوان ربـا قـرار       نـه  ؛ بنـابراين آيـد  در پرداخت ديون خود، به بانك وارد مي
عموم قواعدي چون الضرر و تسبيب، جبران آن مورد حمايـت  بلكه با عنايت به  ؛گيرد نمي
  هايي؛ گذار است. از سوي ديگر، عدم پذيرش خسارت تأخير تأديه، سبب بروز مشكل قانون
  .شود ها و كاهش اعتماد عمومي مي گذاري بانك ريزي و سياست  اختالل در برنامه مانند:

ت تأخير تأديه پيشنهاد شده است، خساردريافت ي كه براي گوناگوناز ميان راهكارهاي 
توان بهترين و كاراترين  تعيين اين خسارت در قالب وجه التزام تأخير در انجام تعهد، را مي

شيوه دانست كه ضمن نداشتن شبهه ربا و ايراد قانوني، خسارات وارده به بانـك را تـدارك   
تـرين ايـراد    . مهـم آورد مي پديدده، انگيزه الزم را به منظور جلوگيري از تأخير بدهكاران كر

عدم توجه به تفاوت ميان بدهكاران بانكي است. براي رفـع ايـن نقيصـه     ،وارد بر اين شيوه
شود كه ضمن پذيرش اصل خسارت تأخير تأديه در قراردادهاي بانكي در قالب  پيشنهاد مي

ي بـانكي يـا در   مورد پذيرش قرار گيرد؛ اگر در قراردادها باره در اين هاييوجه التزام، استثنا
شدن يا اعسار گيرنده  بيني شود كه در صورت ورشكسته مقررات مربوطه، اين موضوع پيش

در دادگاه به اثبات رسد، خسارت تأخير تأديه بـه ديـون وي    دباي هقاعدبنا به تسهيالت كه 
نگذاشتن بين علل تأخير در بازپرداخت تسهيالت، مرتفـع   گيرد، ايراد وارد تفاوت تعلق نمي

معسـر يـا ورشكسـته شـده و نـاتوان از       در حقيقـت د. با اين شيوه، ديگر افرادي كه شو يم
  .يستند، مشمول پرداخت خسارت تأخير تأديه نهستندپرداخت بدهي خود 

بر اين با توجه به ماهيت قراردادهاي مشاركتي، نبايد در اين نوع قراردادهـا بـدواً    افزون
مشخصـي   هاي هاينكه در اين قراردادها بانك مطالببيني شود؛ چه  خسارت تأخير تأديه پيش

كننده تسهيالت ندارد كه به فرض تأخير در پرداخت آن، خسارت تأخير تأديه به  از دريافت
آن تعلق گيرد. در اين قراردادها بانك و گيرنـده تسـهيالت در موضـوع مشـاركت شـريك      

البتـه در صـورت    هسـتند؛ اي مشاع از موضـوع مشـاركت را مالـك     هستند و هر يك حصه
تواند رأساً يا با اعالم شريك، قـرارداد را   مديريت شريك، بانك مي بودن طرح يا سوء ده زيان

صورت نقدي يا در قالب فروش اقساطي يا اجـاره بـه شـريك     ده و سهم خود را بهكرفسخ 
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د. بديهي است در قراردادهاي جديد كـه بانـك   كنثالث واگذار شخص تمليك به شريك يا 
  د.كنتواند براي تأخير در پرداخت اقساط، وجه التزام شرط  شود، مي ر تلقي ميطلبكا
، ضمن حفظ حقوق بانك، كمترين شـبهه در  گفته پيشرسد با انجام اصالحات  نظر مي به
و در حد امكان نيز از بروز تأخير در بازپرداخـت   پديد آيدبودن خسارت تأخير تأديه  ربوي

اينكـه بـدهكاران معسـر و     افـزون بـر  ها جلـوگيري شـود؛    تسهيالت اعطايي از سوي بانك
  ورشكسته نيز از پرداخت خسات تأخير معاف خواهند بود.
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