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فصل

بانکی فقه 
یکی از اقدامات اساس�ی در زمینه طرح و توس�عه بانکداری اس�المی که مورد غفلت بس�یار واقع ش�ده است، ایجاد 
کرس�ی های نظریه پردازی در حوزه بانکداری و مالی اس�المی است. تشکیل کرسی نظریه پردازی عالوه بر استفاده از 
ظرفیت باالی فقه ش�یعه، موجب افزایش توان علمی کش�ور جهت پاسخگویی به چالش های فقهی و ابهامات شرعی 
مطرح شده در حوزه های مختلف مسائل و موضوعات بانکی می گردد. بیانات رهبر معظم انقالب در تاریخ 1390/6/17 
ضرورت این مساله را گوشزد می نماید. ایشان در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در تبیین صحیح از انعطاف پذیری، 
پاس�خ به روز به مس�ائل تازه در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیگر زمینه ها فرمودند: »در بحث 
بانکداری اسالمی، مسائل تازه ای بروز می کند که فقه مکلف است آن را حل کند.« رهبر معظم انقالب اسالمی با انتقاد 
از برآورده نش�دن انتظار ایشان در ایجاد کرسی های آزاد فقهی در حوزه علمیه قم افزودند: »باید در حوزه، درس های 
خارج استداللی قوی مخصوص فقه حکومتی، وجود داشته باشد تا درباره مسائل و چالش های نو به نو بحث فقهی شود 
و سپس نتایج این مباحث در اختیار نخبگان و روشنفکران دانشگاهی و غیردانشگاهی قرار گیرد تا آنها را به فراورده 
های قابل استفاده برای افکار عمومی تبدیل کنند.« اهمیت این مساله موجب شد تا در این شماره پرونده ای با عنوان 

»فقه بانکی« گشوده شود.
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مقدمه 
امروزه مسئله تاخیر مشتریان در بازپرداخت دیون مالی یکی از مهم ترین معضالتی است 
که نظام بانکی با آن مواجه اس��ت و آثار س��وء فراوانی را بر شبکه پولی کشور گذاشته شده 
است. برای حل این معضل و الزام مشتریان به تادیه به موقع، از روش های متعددی استفاده 
می ش��ود. یکی از این روش ها که اختالفات زیادی هم پیرامون مش��روعیت آن بین فقها و 
کارشناس��ان بانکداری اسالمی وجود دارد، اخذ وجه التزام و جریمه دیرکرد در عقود بانکی 
است. این راهکار اگر چه مورد تایید شورای نگهبان است و نظام بانکی به استناد آن عمل 
می کند و قوانین خاصی نیز با عنوان جریمه دیرکرد یا »خسارت تاخیر تادیه« در قانون آیین 
دادرسی مدنی و قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها وضع شده است، لکن از جهت فقهی 
بحث برانگیز است و چالش های فراوانی پیرامون مشروعیت یا عدم مشروعیت دریافت جریمه 
دیرک��رد در قراردادهای بانکی وجود دارد. این روش به زعم برخی اندیش��مندان، مخالف با 
موازین شرعی است و از نظر گروهی دیگر راهکاری صحیح و مشروع برای حل معضل مذکور 

به شمار می آید.
دیدگاه نخست: مشروعیت جریمه دیرکرد

گروهی که قائل به مشروعیت دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان متخلف هستند، این 
راهکار را بر اساس دو مبنای صحیح و مشروع یعنی مبنای وجه التزام یا شرط کیفری مالی 

و مبنای تعزیر مالی متخلف قابل دفاع می دانند.
مبنای نخست: وجه التزام 

طبق مبنای نخس��ت بانک ها در ضمن قراردادهای مالی خود، 
ش��رطی را می گنجانند که بر اساس آن مشتریان متعهد می شوند 
دیون خود را در سررس��ید مقرر تادیه نمایند و در غیر این صورت، 
جریمه پرداخت نمایند. شرط کیفری مالی یا وجه التزام که به شرط 
جزا نیز معروف اس��ت، یکی از روش های ضمانت اجرای قراردادی و 
توافقی است که به موجب آن طرفین قرارداد، مبلغی را که در صورت 
ع��دم اجرای قرارداد باید پرداخته ش��ود از پیش معین می س��ازند. 
)کاتوزیان،1382، ص 190؛ اس��کینی 1371، ص 54( تحقق شرط 
کیفری منوط به وقوع ضرر نیست بلکه به محض خودداری متعهد از 
انجام تعهد، پرداخت جزا و جریمه به عهده او ثابت می گردد. اگر چه 
ضرری متوجه شرط کننده نشده باشد یا ضرر و خسارت وی کمتر 
از مورد توافق است. )تس��خیری، 1382، ص 66 (. اشتراط جریمه 
دیرکرد به عنوان ش��رط کیفری مالی )وجه الت��زام(، از نظر فقهی 
ذیل قاعده »المومنون عند شروطهم« قرار می گیرد. عمل به چنین 
شرطی در صورتی الزم الوفاست که دارای شرایط صحت شرط باشد.

از میان مراجع معظم تقلید برخی بر اساس همین مبنا، حکم به 
جواز و مشروعیت جریمه نموده اند2: 

آیت اهلل العظمی گلپایگانی
ش��رط زیاده اگر چه به عنوان حق الزحمه و س��ایر مذکورات در 
سوال باشد ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است ولی اگر مدیون 
به نحو شرعی در ضمن عقد خارج الزم ملتزم شده باشد که اگر از 

موعد مقرر تاخیر انداخت مبلغ معینی مجاناً بدهد، اشکال ندارد.
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

سوال: در قرارداد قرض یا غیر آن، شرط می شود که »در صورت 
عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرر، عالوه بر اصل بدهی، مبلغ 
معادل 12 درصد مانده بدهی برای هر سال به ذمه متعهد این قرارداد تعلق خواهد گرفت«، آیا 
شرط مزبور با مشکل ربا و غیر آن مواجه می باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن همچون 

بیع نسیه یا سلف در این باره فرق هست یا نه؟
جواب: اگر مفهوم شرط مذکور، مجاز بودن مدیون در تاخیر ادای دین در مقابل 12 درصد 

باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین راس مدت مقرر باشد که وجه 
التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشکال ندارد، و اهلل اعلم. 

آیت اهلل العظمی تبریزی
سوال: آیا اجازه می فرمایید که در عقدهایی چون مضاربه یا قرض الحسنه، دو طرف توافق 
نمایند: در صورتی که پرداخت کننده بدهی در قس��ط دیرکرد داشته باشد، مبلغی بر اصل 

بدهی و قرض او برابر هر روز آن افزوده، و از وی دریافت شود؟ 
جواب: ش��رط هبه مبلغی در ضمن عقد مضاربه، مانعی ندارد؛ و عمل به آن مادامی که 
مضاربه باقی اس��ت واجب است؛ و شرط هبه علیه مقترض در ضمن عقد قرض، ربا است و 

جایز نیست. و اهلل العالم.
آیت اهلل العظمی صانعی

دیرکرد و خسارت تاخیر تادیه، اگر در متن عقد شرط بشود، به حکم شرط، مانعی ندارد.
آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی

سوال: اگر خسارت تاخیر تادیه به صورت شرط ضمن عقد الزم باشد، آیا اخذ این خسارت 
جایز است؟

جواب: ش��رط پرداخت خسارت در ضمن عقد الزم، در صورتی که مقدور طرف باشد و 
حدود آن تقریباً معین گردد، ظاهراً بی اشکال است و اخذ آن در این فرض مانعی ندارد. )فاضل 

لنکرانی، بی تا، ج 1، ص 307(
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

1. اگر خسارت تاخیر پرداخت دین به صورت شرط ضمن عقد الزم باشد اخذ آن جایز است؟ 
جواب: اگر در ضمن عقد خارج الزم ش��رط بش��ود جایز اس��ت. )مکارم شیرازی، 1427 ق، 

ص 196(
2. جریم��ه دیرکرد با ربا تفاوت هایی دارد، از جمله این که در ربا از 
ابتدا س��ود تعلق می گیرد، ولی در خس��ارت تاخیر تادیه پس از فرا 
رسیدن سررسید و عدم پرداخت این وجه سود تعلق می گیرد و در 
واقع مجازات ظلمی است که به طلبکار می شود و جبران قسمتی از 
خسارت وارده می باشد، چرا که تورم در جامعه حدود 20درصد است 
و آنچه در قانون پیش بینی شده 12درصد می باشد. با توجه به تفاوت 

مذکور جریمه دیرکرد چه حکمی دارد؟
جواب: جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از س��وی حکومت اس��المی 
داش��ته و به صورت عادالنه باشد، جایز است. همچنین اگر در عقد 
جداگانه خارج الزمی قید شده باشد، ولی اگر به معنای سود اجباری 

باشد، حرام است. 
آیت اهلل العظمی موسوی اردبیلی

سوال: دریافت دیرکرد اقساط وام های معوقه افراد توسط بانک ها 
حکمش چیست؟

جواب: گرفتن دیرکرد با شرط قبلی ضمن عقد در مقابل عمل 
نکردن به تعهد پرداخت وام در وقت خود و تخلف از آن اشکال ندارد.

آیت اهلل العظمی نوری همدانی
سوال: با توجه به اینکه ظاهراً در قوانین فعلی در مورد عدم انجام 
تعهد در موعد مقرر برای جبران خسارت نسبت به اصل بدهی، به 
میزان 12 درصد به عنوان خس��ارت تاخیر پیش بینی شده است و 

ظاهراً بانک ها آن را عمل می کنند. آیا این خسارت شرعاً رباست؟
جواب: در صورتی که طبق مقررات مربوط به بانک ها عمل شود 

باید خسارت پرداخت شود.
آیت اهلل غالمرضا رضوانی

سوال: بانک ها ضمن تمدید مدت وصول اعتبارات اعطایی، شرط می نمایند که مشتری 
عالوه بر مبلغ بدهی معوق، جریمه تاخیری برای مدت مورد تمدید را نیز بپردازد. آیا بانک ها 
می توانند وصول جریمه تاخیر را در حدی که طبق قرارداد تحقق یافته باشد، شرط تمدید 
زم��ان وصول مطالبات خود قرار دهند. یعنی آیا بانک ه��ا می توانند تمدید مدت وصول را 

چالش فقهی تاخیر بازپرداخت دیون
بررسی ماهیت جریمه دیرکرد و دیدگاه های فقهی پیرامون آن

 فرشته مالکریمی)1( 

 آیت اهلل العظمی فاضل لنكرانی

 آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی
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ب��ه  طور کلی موکول به دریافت مبلغ معینی تحت عنوان »جریمه 
تاخیر« بنمایند؟

جواب: بانک ها به یکی از دو طریق می توانند عالوه بر مبلغ بدهی 
طرف، مبلغی به عنوان جریمه یا به هر اسم که بنامند بگیرند:

الف. در قرارداد وام با طرف شرط کنند که هرگاه از قرارداد تخلف 
کرد و در راس موعد مقرر وام را نپرداخت مبلغی را که مورد نظر است 

اضافه بر اصل بدهی اول بپردازد.
ب. در قرار داد وام شرط کنند که اگر نسبت به وام قبلی از موعد 
مقرر در پرداخت تاخیر شد مبلغی عالوه بر اصل بدهی اول بپردازد.

شورای نگهبان با در نظر گرفتن محدودیت و محذوریت بانک ها 
در حل معضل تاخیر تادیه و با توجه به مشکالتی که از حیث عدم 
جواز دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان متخلف به وجود می آمد به 
طوری که موجب اختالل نظام بانکی می شد، بر مبنای وجه التزام و 
بر اساس دیدگاه فقهایی که رای به مشروعیت این راهکار داده بودند، 
دریافت جریمه دیرکرد را به شبکه بانکی اجازه داد. با تأیید شورای 
نگهبان )مورخ 1361/11/28( دریافت مبلغی به عنوان جریمه تاخیر 
تادیه، در قراردادهای بانکی، در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد 

در متن قرارداد آمده باشد، مجاز اعالم شد.
مبنای دوم: تعزیر مالی متخلف

مطابق متون دینی کس��ی که قدرت پرداخت دین را دارد، باید 
دین خ��ود را بپردازد و بی جهت تاخی��ر ننماید و اگر چنین کند، 
مرتکب ظلم و خیانت ش��ده است. در واقع پرداخت بدهی واجب و 
عدم پرداخت آن ظلم و جرم است. به عنوان نمونه در حدیثی رسول 
خدا )ص( فرمود: تاخیر انداختن پرداخت بدهی از طرف بدهکاری که 
توان مالی دارد، ظلم است. )شیخ صدوق،1413 ق، ج 2، ص 380(

از این روایت می توان نتیجه گرفت که تاخیر بدهکار توانا در تادیه 
دین جرم و مجازات بردار است و قاضی می تواند او را مجازات و تعزیر 

نماید. )رضایی، 1380، ص 38( 
یک��ی از انواع مجازات، تعزیر مالی اس��ت. طبق این مبنا دولت 
اسالمی می تواند تاخیرکنندگان از پرداخت بدهی بانک ها و موسسات 
را که موجب اختالل در نظام مالی جامعه می ش��وند، جریمه نقدی 
کن��د. )موس��ویان، 1385 ص 119( در روش تعزیر مالی، دریافت 
جریم��ه نقدی از مش��تریان متخلف نیازی به اش��تراط آن در این 
قراردادهای بانکی ندارد و بدون چنین شرطی هم می توان متخلفین 
را مجازات نمود. تعزیر مالی مشتریان پیمان شکن که جنبه کیفری 

دارد، می تواند به روش های مختلفی صورت پذیرد. محاکم قضایی می توانند با رعایت تناسب 
بی��ن مبلغ و مدت تاخی��ر با میزان جریمه، متخلفان را مجازات کن��د و مبالغ مأخود را به 
بیت الم��ال و صندوق دولت واریز نماید. )القری بن عی��د، 1384، ص 167( یا اینکه دولت 
صندوق خیریه ای تش��کیل دهد س��پس جرایمی را که توسط محاکم قضایی از متخلفین 
دریافت شده، به این صندوق واریز نماید تا در امور خیر مصرف گردد. )زفتاوی، 1996، ص 
28( همچنین می توان تاخیر کننده را از طریق قضایی موظف به اعطای قرض متقابل نمود. 
در واقع برای دفع ضرری که به بانک وارد آمده، مماطل می بایست به میزان و مدت تاخیر به 
وی قرض الحسنه دهد. البته با این شیوه بخشی از خسارت های وارده به طلبکار نیز، تدارک 
می شود. )زرقاء، 1411، ص 25( روش دیگری که قابل استفاده است، تفویض امر قضایی به 
بانک هاست. بر اساس این روش، دولت و دستگاه قضایی می تواند در چارچوب قواعد و ضوابط 
مشخص به بانک ها اجازه دهند که متصدی دریافت جرایم نقدی شوند و مشتریان متخلف 
را با توجه به علت تاخیر اعم از اعسار و غیر اعسار و همچنین متناسب با مبلغ و مدت تاخیر، 
جریمه نمایند. )موسویان،1385، ص 120( در واقع نکاتی که در این روش می بایست رعایت 
گردد، مالحظه عوامل تاخیر و مجازات هر فرد متخلف به صورت مجزاست. به طوری که از 

وی متناسب با میزان و مدت تاخیری که مرتکب شده، جریمه دریافت گردد. 
ماهیت جریمه دیرکرد بر اساس دیدگاه نخست 

طب��ق مبانی وجه التزام و تعزیر مالی می ت��وان برای جریمه دیرکرد، ماهیت تنبیهی و 
مجازات��ی در نظ��ر گرفت. مجازاتی که یا بانک به عنوان یک��ی از متعاقدین )طلبکار( برای 
مشتری به جهت نقض تعهد در نظر گرفته و یا شرع به خاطر اهمال فرد در انجام تکلیف 
شرعی خود یعنی ایفای به موقع دین برای وی مقرر نموده است. در صورت نخست یعنی 
مجازات مشتری توسط بانک، جریمه دیرکرد جنبه بازدارنده دارد و نوعی جریمه خصوصی به 
شمار می رود که به سود طلبکار مقرر می شود و هدف آن اجبار است. به عبارت دیگر جریمه 
دیرکرد دارای خصلت تنبیهی است و برای الزام متعهد به انجام به موقع تعهدش و در نتیجه 

تضمین اجرای تعهد اصلی مقرر می ش��ود. اما در صورت دوم یعنی 
مجازات فرد متخلف توسط حاکم شرع جریمه دیرکرد، جزای نقدی 
است که ش��رع برای مدیون مماطل در نظر گرفته است و هدف از 
آن مجازات افراد خاطی است. جرایم دریافتی از این افراد به صندوق 

دولت، به عنوان نماینده جامعه پرداخت می گردد.
لحاظ ماهیت تنبیهی برای جریمه دیرکرد، طبیعت آن را از مسئله 
خسارت تاخیر تادیه جدا می سازد زیرا خسارت تاخیر تادیه، خسارتی 
اس��ت که بر اثر تاخیر در پرداخت و تادیه دین حاصل می شود و از 
این بابت باید از طرف مدیون به داین داده شود. )موسوی بجنوردی، 
1382، ص 4( در واقع معنی حقیقی خسارت تاخیر، زیانی است که 
در اثر تاخیر به بار آمده و مدیون، افزون بر رد اصل پول می بایست آن 
را جبران کند. طبق این تعریف خسارت تاخیر تادیه دایرمدار زیان 
است و به منظور جبران زیان های وارده به بانک ها و موسسات مالی 
اعتباری از متخلفین دریافت می شود. خسارتی که یا در اثر کاهش 
ارزش پول به وجود آمده یا در اثر تفویت منافع. اما جریمه دیر کرد، 
تنبیه و جریمه مالی است که از مشتری متخلف به خاطر نقض تعهد 
یا به خاطر کوتاهی در ادای تکلیف ش��رعی دریافت می گردد بدون 
توجه به مقدار خساراتی که از ناحیه تاخیر تادیه متوجه بانک شده 
است. بین روش دریافت جریمه دیرکرد بر مبنای شرط کیفری مالی 
)وجه التزام( که هم اکنون در نظام بانکی کشور کاربرد دارد با روش 

خسارت تاخیر تادیه تفاوت های زیر وجود دارد:
الف- بانک ها و موسسات مالی، از روش جریمه تاخیر بر مبنای 
وجه التزام به عنوان روشی برای تنبیه و مجازات مشتریان متخلف 
بهره می گیرن��د و آنها را ملزم به پرداخت مبلغ��ی به عنوان جزای 
نقدی می کند. در واقع ماهیت این روش، به نوعی خسارت تنبیهی3 
محسوب می شود که برای تنبیه و جلوگیری از تکرار فعل زیان بار و 
قابل سرزنش فرد، به کار گرفته می شود )کاتوزیان، 1381، ص102(. 
این شیوه بر خسارات وارده به بانک ها و جبران آن تکیه ندارد. هرچند 
دریافت مبالغ جریمه می تواند بخشی از این خسارت ها را نیز جبران 
نماید ولی خس��ارت تاخیر دارای ماهیت ترمیمی اس��ت. خسارات 
ترمیمی4 خساراتی هستند که زیان های وارده به شخص زیان دیده 
را ترمیم می نمایند و مالک در آن ضرر و جبران ضرر می باشد. طبق 
این تعریف، خس��ارت تاخیر تادیه نیز جبران ضرر و زیانی است که 
بانک ها و موسس��ات پولی اعتباری در اثر عدم بازپرداخت به موقع 
اقساط، متحمل شده اند. مبنای دریافت خسارت تاخیر تادیه، ضمان 
کاهش ارزش پول می باشد. در واقع اگر مدیون با وجود مطالبه داین و برخورداری از تمکن 
مالی الزم، ادای دین را به تعویق اندازد و از زمان سررس��ید تا تاریخ تس��ویه کامل مالیت و 
قدرت خرید پول با کاهش مواجه گردد، به طور قطع می بایست آن را جبران نماید؛ زیرا با 
فعل خود یعنی تاخیر در پرداخت بدهی به نحوی در این کاهش دخیل بوده و بر ذمه اوست 
که نرخ تورم را بر مبلغ اصلی دین بیفزاید تا معادل ارزش واقعی دین را به طلبکار پرداخت 
کرده باشد و بری الذمه گردد. افزون بر این دلیل، سه دلیل لزوم ادای کامل بدهی، لزوم جبران 
ضرر طلبکار و لزوم تدارک اتالف مالیت نیز به صورت مستقل، مستند فقهی دریافت خسارت 
تاخیر است که فحوای آنان به ضمان کاهش ارزش پول برمی گردد. )موسویان، 1384، ص 
35-36 ( در واق��ع در صورتی که قدرت خرید پول کاهش یابد به همان میزان مالیت پول 
هم تلف می گردد و منجر به ورود ضرر به داین می گردد؛ لذا بر مدیون واجب اس��ت که با 
تدارک این اتالف مالیت، ضرر وارده را جبران نماید و بدین طریق دین خود را به طور کامل 
ادا نماید. البته برای دریافت خسارت تاخیر تادیه به مبنای »خسارت عدم النفع« نیز تمسک 
می شود بدین معنی که خساراتی که طلبکار از ناحیه عدم النفع و تفویت منافع مسلم، متحمل 
می شود، می بایست جبران شود و تدارک آن در ضمان بدهکار است. )وحدتی شبیری،1382، 

ص 92( لکن مشهور فقها این مبنا را نپذیرفته اند و عدم النفع را ضرر نمی دانند. 
ب-  دریافت جریمه دیرکرد تنها در صورت اش��تراط آن در قرارداد ممکن اس��ت لکن 
مطالبه خس��ارت تاخیر از مشتریان حتی بدون اش��تراط آن در قرارداد، امکان پذیر است. 
توضی��ح اینکه در صورت پذیرش مبنای ضمان کاه��ش ارزش پول با توجه پذیرش برخی 
از فقها بر اس��اس دالیل مس��تحکمی که در این رابطه وجود دارد5 و همچنین با واقع بینی 
بیش��تر در مورد عرف کنونی و با به استناد »شرط ضمنی عرفی«، دریافت خسارت تاخیر 
لزوماً نیازی به اشتراط در ضمن عقد ندارد. در واقع بدون چنین شرطی هم بانک می تواند 
علیه افراد متخلف اقامه دعوا کند و از آنها مطالبه خسارت نماید )وحدتی شبیری،1385،ص 
3066 (؛ زیرا این افراد از وفای به دین در سررسید مقرر تخلف ورزیده اند و به بانک خساراتی 
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 آیت اهلل العظمی مكارم شیرازی

 آیت اهلل العظمی نوری همدانی
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وارد نموده اند که ریشه در عدم ایفای تعهدات مشتریان در مدت معین دارد. بنابراین بانک 
می تواند با اثبات اینکه اختیار موقع انجام با او بوده و انجام تعهد را نیز مطالبه کرده اس��ت، 
ادعای خسارت کن؛ لذا  در صورتی که بدهکار در تادیه دین تاخیر کند و به جهت افزایش 
فاحش نرخ تورم، خس��اراتی به بانک وارد شود، عرف جبران این خسارات را الزم می داند و 
بدون جبران این خسارات، ادای دین را محقق نمی داند، حتی اگر در قرارداد هم شرط نشده 
باشد و این همان تصریح عرفی است که به منزله تصریح قانونی یا تصریحی است که توسط 

طرفین قرارداد صورت می پذیرد.
ج-  مقدار جریمه به توافق و تراضی طرفین قرارداد بستگی دارد و می تواند کمتر یا بیشتر 
از خساراتی باشد که از ناحیه تاخیر تادیه به طلبکار وارد می شود. اما مقدار خسارت تاخیر 
تادیه به میزان خساراتی که واقعاً به طلبکار تحمیل شده، بستگی دارد و مرجع تعیین آن، 
محاکم قانونی است که بر اساس نرخ تورم یا نرخ ارز یا ارزش فلزات گرانبها )طال و نقره( و 
...، آن را مشخص می نماید. در واقع چون مالک در روش دریافت جریمه دیرکرد، خسارت 
و جبران آن نیس��ت، نرخ آن می تواند کمتر از خس��ارات وارده یا بیش از آن باشد. حتی اگر 
به جهت ثابت بودن نرخ تورم، خسارتی از ناحیه کاهش ارزش پول رخ ندهد، می توان مبلغ 
جریمه دیرکرد را با استناد به نقض عهد و تخلف از شرط، مطالبه کرد. اما در روش دریافت 
خسارت تاخیر، مقدار آن می بایست به اندازه ضرر وارده باشد و اگر شرایط اقتصادی به گونه ای 
باشد که نرخ تورم یا قیمت ارز و فلزات گرانبها تغییر نکند و کاهش ارزش پول اتفاق نیفتد، 

طلبکار حق مطالبه خسارتی را که مستند به کاهش ارزش پول است، ندارد.
همه تفاوت های فوق بین جریمه دیرکرد بر مبنای ش��رط کیفری مالی )وجه التزام( و 
خسارت تاخیر تادیه وجود دارد هر چند هر دوی آنها از جهت حقوقی در قلمرو مسئولیت 

مدنی قراردادی قرار می گیرند. 
اما جریمه دیرکرد بر مبنای تعزیز مالی متخلف نیز قابل مطالبه است. بین جریمه بر اساس 
این مبنا و خسارت تاخیر نیز تفاوت هایی وجود دارد. هر چند این دو از جهت اینکه نیازی به 

اشتراط در قرارداد ندارند، به یکدیگر مشابهت دارند.
الف- دریافت جریمه از مش��تریان متخلف به عن��وان تعزیر مالی، جنبه کیفری دارد و 
خارج از قلمرو مسئولیت مدنی است. برخالف خسارت تاخیر که در حوزه مسئولیت مدنی 

قرار می گیرد.
ب- بر اساس مبنای تعزیر مالی، حاکم شرع هر فرد را می بایست متناسب با تخلفی که 
مرتکب شده، مجازات نماید و از وی جریمه دریافت کند از همین روی این مبنا برای نظام 
بانکی قابلیت اس��تناد ندارد. ولی در روش خسارت تاخیر، مشتری متخلف موظف است به 
میزان نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی اعالم می گردد، مبلغی را به عنوان خسارت به بانک 

یا موسسه تسلیم نماید.
ج- در روش جریمه، حاکم ش��رع می بایس��ت مبالغ جریمه را به عنوان مجازات مالی 
متخلفین و به نفع صندوق بیت المال مصادره نماید اما در روش خسارت تاخیر، این بانک ها و 
موسسات هستند که به عنوان طلبکار خسارت ها را به نفع خود دریافت می نمایند تا ضررهایی 

که از ناحیه تاخیر تادیه متوجه آنان شده، جبران گردد.
جریم��ه دیرکرد با بهره دیرکرد نیز تفاوت دارد. به��ره دیرکرد به معنای هزینه فرصت 
اس��ت. این مسئله بیش��تر در بانک های ربوی مطرح است بدین صورت که بانک یا طلبکار 
اعالم می کند اگر مشتری وام را در سررسید یکساله پرداخت کند، بهره وام 10درصد است 
و چنانچه در سررسید دو ساله پرداخت کند به 20درصد افزایش پیدا می کند. اما اگر پس 
از گذشت دو سال، وام بازپرداخت نشود، بانک اقدام به فعالیت های قضایی برای وصول طلب 
خوی��ش می نماید. بهره دیرکرد با این تعریف مصداق حقیقی ربای جاهلی اس��ت و از نظر 

شرعی غیرمجاز می باشد. 
دیدگاه دوم: عدم مشروعیت جریمه دیرکرد

برخی اندیش��مندان به کارگیری روش اش��تراط جریمه دیرکرد در قراردادهای بانکی بر 
مبنای شرط کیفری را غیر مشروع می دانند و آن را مخالف با آرمان بانکداری اسالمی تلقی 
می نماین��د؛ چرا که معتقدند دریاف��ت هرگونه مبلغ اضافه بر مبلغ اصلی دین تحت عنوان 
جریمه در این عقود مصداق ربا است و در نتیجه حرام می باشد. ایشان دلیل مخالفت خویش 
را مواجهت مسئله جریمه دیرکرد با ربا بیان کرده اند. از نظر ایشان گنجانیدن شرط جریمه 
تاخی��ر در قرارداده��ای مالی، این اجازه را به بانک ها می دهد ک��ه در صورت عدم پرداخت 
به موقع اقس��اط و بدهی ها، مبلغی را افزون بر مبلغ اصلی دین، به عنوان جریمه تاخیر از 
مشتریان دریافت نمایند. به عبارت دیگر بانک ها با دریافت این مبلغ، به گیرندگان تسهیالت 
اجازه می دهند که بازپرداخت اقساط خویش را به تعویق انداخته و در مقابل، بدهی خود را 
همراه با مبلغی اضافه تر در تاریخی دیرتر از موعد مقرر پرداخت نمایند. رویه بانک ها در این 
زمینه مصداق تمدید مدت پرداخت در مقابل افزایش بدهی است و یکی از اقسام ربا به شمار 
می رود لذا از مشروعیت برخوردار نمی باشد. این نوع ربا که به ربای جاهلی معروف است و 
طبق نصوص شرعی، دریافت آن حرام می باشد، در میان اعراب زمان جاهلیت مرسوم بوده 
بدین نحو که وقتی کسی طلبی داشت و موعد آن فرا می رسید، به بدهکار می گفت: بدهیت 

را می پردازی یا بر آن می افزایی تا سررسید آن تمدید شود )تعطی أو تربی(، بدهکار هم اگر 
تمکن مالی داشت، بدهی خود را بدون زیاده پرداخت می کرد؛ و اگر معسر و ناتوان بود، به 
مبلغ بدهی می افزود تا سررسید دین به تعویق افتد و مهلت بیشتری برای تادیه دین داشته 

باشد. )جواهری، 1405 ق، ص 14(   
آرای فقهایی که رای به عدم مشروعیت جریمه دیرکرد نموده اند به شرح زیر است:6

آیت اهلل العظمی امام خمینی
آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تاخیر پرداخت از تاریخ سررس��ید اضافه 
می گیرد حرام است و گرفتن آن جایز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی 

داشته باشند.
آیت اهلل العظمی بهجت

سوال: آیا خسارت تاخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد الزم شرط کرد؟ 
جواب: خیر، حرام و ربا است. 

سوال: آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر به شخص به 
واس��طه خس��ارت تاخیر ادای دین را گرفت؟ یا به صورت شرط در ضمن عقد الزم و نظیر 

این ها، با مالحظه این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟ 
جواب: وجهی شرعی برای خسارت تاخیر تادیه نیست.

آیت اهلل العظمی سیستانی
سوال: اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تاخیر از مقرر 

وجهی را به عنوان جریمه مازاد برشیء مقروض دریافت کند اشکال دارد؟
جواب: جایز نیست.

آیت اهلل العظمی وحید خراسانی
سوال: آیا جریمه دیرکرد توسط بانک و دارایی )مالیات( صحیح است یا ربا می باشد؟

جواب: جریمه در مورد تاخیر پرداخت وام جایز نیست.
دریافت جریمه تاخیر بر مبنای تعزیر مالی متخلف نیز از سوی برخی مراجع با مخالفت 
روبه رو شده است. ایشان تفویض یک امر قضایی به بانک ها را جایز نمی دانند و معتقدند تنها 
مجازاتی که می توان برای مدیون مماطل در نظر گرفت، تعزیر وی است که باید توسط حاکم 

شرع انجام شود. در ذیل به نظرات برخی از آنها اشاره می شود.
آیت اهلل فاضل لنکرانی: »اگر مدیون در واقع عالوه بر مستثنیات دین مالی داشته باشد و 
در موعد مقرر دین خود را نپردازد، مرتکب معصیت شده و حاکم شرع طبق شرایط و ضوابط 
که خود تش��خیص می دهد می تواند او را تعزیر کند و حتی ممکن اس��ت تعزیر به صورت 
پرداخت پول باشد. اما این امر به طور کلی صحیح نیست بلکه باید موردی بررسی شود و هر 

کس به حساب خودش تعزیر شود.« )سایت خبری البرز، 1389(
آیت اهلل نوری همدانی: »تعزیر با حاکم ش��رع اس��ت و موارد مختلف است و برای همه 

نمی شود یک نوع تعزیر در نظر گرفت.« )همان(.
آیت اهلل مکارم شیرازی: »جریمه های دیرکرد از نظر شرعی صورت صحیحی ندارد و نوعی 
ربا تلقی می شود؛ زیرا کسانی که توانایی بازپرداخت وام را دارند و نمی پردازند، باید تعزیر و 
جریمه شوند و تنها حاکم شرع می تواند آنها را جریمه کند و این جریمه نیز به بیت المال تعلق 

دارد و نظام بانکی نمی تواند این مبالغ را دریافت نماید )سایت تابناک، 1389(.«
 طبق فتوای این بزرگواران نمی توان دریافت تعزیرات و جریمه های مالی متخلفین را به 
بانک ها سپرد و حتماً باید حاکم شرع این امر را به عهده گیرد. البته شاید بتوان این اشکال 
را به این صورت پاسخ داد که بانک ها و موسسات مالی دولتی به جهت انتسابشان به دولت 
و اتصال منابعش��ان به صندوق بیت المال می توانند متصدی دریافت جرایم مالی شوند. اما 
این اشکال همچنان در مورد بانک ها و موسسات خصوصی که عضو دیگری از شبکه بانکی 
کشورند، باقی می ماند و آنها مجاز نیستند، جرایم را به نفع صاحبان و مدیران خود دریافت 
نمایند. به نظر می رسد این راه حل در نظام بانکی کارایی ندارد؛ زیرا مقررات بانکی را نمی توان 
بین بانک های دولتی و خصوصی به دو گونه اعمال کرد. افزون بر این، چنین تبعیضی به نفع 
بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی است و توان رقابت بخشی یخش خصوصی را کاهش 

می دهد و به صالح اقتصاد کشور نیست. 
نتیجه گیری 

در رابطه با حکم شرعی دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان متخلف دو دیدگاه وجود دارد. 
برخی فقها قائل به مشروعیت و برخی قائل به عدم مشروعیت شده اند. 

طرفداران دیدگاه مشروعیت، دریافت جریمه دیرکرد در عقود بانکی را بر اساس دو مبنا 
صحیح و مشروع می دانند. مبنای اول شرط کیفری مالی است که از نظر فقهی ذیل قاعده 
المومنون عند ش��روطهم قرار می گیرد. ش��ورای نگهبان طبق این مبنا و بر اساس دیدگاه 
فقهایی که رای به مش��روعیت این راهکار داده بودند، دریافت جریمه دیرکرد را به ش��بکه 

بانکی اجازه داد.
مبنای دوم تعزیر مالی مشتری متخلفی است که با وجود تمکن مالی در ایفای تکلیف 
ش��رعی خود یعنی ادای دین کوتاهی نموده است. با مالحظه این دو مبنا، جریمه دیرکرد 
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ماهیتی تنبیهی و مجازاتی می یابد؛ زیرا طبق مبنای ش��رط کیفری، جریمه دیرکرد کیفر 
مدنی مشتری متخلف محسوب می شود که تعهد خویش مبنی بر تادیه به موقع بدهی را 
نقض نموده است و طبق مبنای تعزیر مالی، جریمه دیرکرد مجازات شرعی مدیون مماطل به 
شمار می آید. جریمه دیرکرد را با مالحظه ماهیت و مبانی آن می بایست مفهومی متفاوت از 
خسارت تاخیر تادیه تلقی نمود و این تفاوت در تعیین حکم شرعی، تعیین مسئول دریافت 
مبالغ جریمه و همچنین تعیین نرخ جریمه تأثیر بسزایی دارد. طرفداران عدم مشروعیت بر 
این باورند دریافت جریمه دیرکرد در عقود بانکی بر اساس دو مبنای شرط کیفری مالی و 
تعزیر مالی متخلف مخدوش اس��ت. شرط دریافت جریمه از مشتریان بدحساب بر اساس 
مبنای اول به جهت ربوی بودن، باطل محس��وب می شود؛ زیرا دریافت زیاده بر مبلغ اصلی 
دین اگر در قرارداد قرض باشد، شرط انتفاع به شمار می آید و اگر در سایر عقود باشد، مصداق 
ربای جاهلی است. البته اطالق ادله حرمت ربا و ترک استفصالی که از سوی معصومین در 
روایات مربوط به ربا به چشم می خورد، بیانگر این مطلب است که دریافت زیاده مطلقاً حرام 
است خواه در مقابل امهال به مدیون باشد خواه نباشد. مبنای دوم نیز به جهت قرار گرفتن 
در زمره امور قضایی برای نظام بانکی که متشکل از بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی 

است، کاربردی ندارد. 
پی نوشت ها:

1-کارشناس ارشد پژوهشی، گروه بانکداری اسالمی، پژوهشکده پولی و بانکی.
2- فتاوای مراجع عظام تقلید از کتاب جریمه تاخیر تادیه که توسط سید عباس موسویان 

تدوین است. این کتاب توسط پژوهشکده پولی و بانکی به چاپ رسیده است.
3-Punitiue damage
4- vindictive damage

5- فقهایی همچون آیات عظام سبحانی، صانعی و حائری به نحو مطلق به ضمان کاهش ارزش 
پول رای داده اند. )سبحانی، جعفر، 1372، ص 92؛ صانعی، 1377، صص 382-383، سوال 
1172؛ حائری،مورخ ،1375، نامه ش��ماره 2097(گروهی ار فقها همچون آیات عظام مکارم 
شیرازی، نوری همدانی و موسوی اردبیلی نیز به نحو مشروط یعنی در فرض افزایش فاحش 
نرخ تورم رای به جواز داده اند. )مکارم شیرازي، ناصر، 1275، پاسخ به نامه شماره 56/619/5/د؛ 
پایگاه اطالع رسانی رسا، 1383.( برخی نیز همچون آیات عظام بهجت و خامنه ای نیز قائل به 

مصالحه شده اند. )مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه ، 1381، ج 1، ص64(
6 -فتاوای مراجع عظام تقلید از کتاب جریمه تاخیر تادیه توسط سید عباس موسویان تدوین 

است. این کتاب توسط پژوهشکده پولی و بانکی به چاپ رسیده است.
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مقدمه1 
اقتصاد و مالی اسالمی بر اساس ماهیتی که دارد، حوزه ای میان رشته ای از دانش است که 
از یک سو به تعالیم علم اقتصاد پیوند می خورد و از سوی دیگر با حوزه های مختلف معارف اسالمی 
رابطه می یابد. از این رو، به نظر می رس��د الزم اس��ت متخصصین این حوزه، به هر دو مجموعه 
دانش تس��لط و یا حداقل آشنایی کافی داشته باشند. جستاری در مجموعه دانش های اسالمی 
دارای کاربرد در تولید علم و توسعه دیدگاه های جدید در اقتصاد و مالی اسالمی، نشان می دهد 
که عالوه بر معارفی چون فقه، اصول، منطق، فلس��فه، کالم و غیره، یکی از اندوخته های علمی 
موجود در منابع اسالمی که ظرفیت کاربردی قابل توجهی در اقتصاد اسالمی و به ویژه بانکداری 
و مالی اس��المی دارد، حوزه »قواعد فقهی« می باش��د.  اهمیت این حوزه از اندیش��ه اسالمی در 
بانکداری و مالی اسالمی به اندازه ای است که به جرات می توان گفت تا زمانی که محققی به قواعد 
فقهی مرتبط و دارای کاربرد در بانکداری و مالی اسالمی آشنایی کافی نداشته باشد، نمی تواند 
ب��ه نظریه پ��ردازی و تولید دانش نظری و حتی کاربردی در این ح��وزه )مانند طراحی ابزارهای 
جدید مالی در چارچوب ش��ریعت اسالم( اقدام ورزد. در واقع، مطالعه دقیق قواعد فقهی مرتبط 
با بانکداری اسالمی، می تواند عالوه بر جهت دهی فقهی مباحث در راستای صحیح و مورد تایید، 
محقق را با اهداف شریعت مقدس اسالم در حوزه اقتصاد آشنا سازد.  با توجه به این مطلب، این 
تحقیق تالش می کند تا ضمن معرفی قواعد فقهی و ویژگی ها و خصوصیاتی که دارند، به برخی 
از مهم ترین قواعد فقهی دارای کاربرد در بانکداری اسالمی اشاره نموده و از این طریق خواننده را 
به پیگیری مباحث ترغیب نماید. در آنچه در پی می آید، ابتدا به تعریف قاعده فقهی و تفاوت آن 

با سایر موارد پرداخته می شود2. 

معنای لغوی و اصطالحی قاعده فقهی 2 
به لحاظ لغوی، قاعده به معنای اس��اس و ریش��ه است و به این دلیل، ستون های خانه 
را قواعد می گویند. کلمه قاعده، عالوه بر آن که در امور مادی مانند بنیان های ساختمان به کار 
گرفته می شود، در برخی امور معنوی نیز که جنبه اساسی و زیربنایی دارند، استعمال شده است؛ 
مانند قواعد اخالقی، قواعد اس��المی و قواعد علمی. به طور کلی، به مسائل بنیادین هر علم، که 
حکم بسیاری از مسائل دیگر به آنها وابسته است، قواعد آن علم گفته می شود )طریحی، 1387، 
ج 3،  ص 94(. معنای اصطالحی قاعده نیز رابطه تنگاتنگی با معنای لغوی آن دارد. گرچه بررسی 
ادبیات موجود نش��ان می دهد که تعریف واحدی از قاعده فقهی وجود ندارد، اما به نظر می رسد 
مناسب ترین تعریفی که از قاعده فقهی به لحاظ اصطالحی ارائه شده است، بدین صورت باشد: 
»قاعده فقهی حکم کلی فقهی است که منشا استنباط قوانین یا احکام جزئی تر واقع می شود و 
یا در ابواب مختلف فقهی به کار می رود« )مکارم شیرازی، 1382، ص 23؛ محمدی، 1373، ص 
17(.  الزم به ذکر اس��ت که برخی قواعد فقهی مستقیماً از دلیل قرآنی یا روایی خاص )از متن 
آیات و روایات( استنباط می شوند، برخی دیگر از قاعده اصولی یا کالمی خاصی به دست می آیند و 
برخی نیز از کنار هم نهادن مجموع احکام صادر شده در یک موضوع بدست می آیند که اصطالحاً 
»قواعد اصطیادی« نامیده می شوند )بهرامی احمدی، 1389، ص 11؛ مکارم شیرازی، 1382، ص 

20؛ محقق داماد، 1374، ص 26(.

تفاوت قاعده فقهی با قاعده اصولی و مسئله فقهی3 
قاعده فقهی، حکم عام و گسترده ای است که به مسائل متعدد فقهی ارتباط پیدا می کند 
و با قواعد اصولی، نظریات فقهی و مسائل فقهی، علی رغم برخی مشابهت ها، تفاوت هایی دارد. در 
تبیین تفاوت قاعده فقهی با قاعده اصولی، می توان بیان داشت که قاعده اصولی، اموری است که 

کاربرد فقه در بانکداری
قواعد فقهی: تعریف، تاریخچه 
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