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بدون شک مسئله دیرکرد بازپرداخت تسهیالت در مجامع فقهی و نشستها و همایشها بسیار مورد
بحث و بررس��ی قرار گرفته و پیش��نهادهای متعدد و راهکارهای مناسبی برای حل آن ـ صرفنظر از
پیامدهای جزایی ـ ارائه گردیده است .با بررسی این راهکارها به  14مورد به شرح زیر دست مییابیم.
نوع اول :راهکارهای مربوط به حاکم شرع
ادای دین از تکالیف شرعی به شمار میآید .هنگامی که فردی با وجود تمکن مالی از پرداخت به
موقع بدهی خویش نکول و ممناعت میورزد ،حاکم ش��رع میتواند وی را به خاطر عمل حرامی که
مرتکب ش��ده است ،مجازات نماید و از طرق مختلف وی را مجبور به پرداخت دین نماید .در صورت
ممانعت مدیون از تادیه دین حاکم میتواند از محل داراییهای وی دیونش را ادا نماید .حاکم ش��رع
میتواند از روشهای زیر استفاده نماید:
 .1جریمه بدهکاران از طریق موظف کردن آنها به پرداخت مبلغی به صندوق خاصی که حاکم شرع
برای این منظور ایجاد کرده است .این جریمه متناسب با شرایط مختلف ،تفاوت میکند .البته برای
خسارت دیدگان این امکان نیز وجود دارد که از حاکم شرع طلب جبران خسارت از محل این صندوق
نمایند .این پیشنهاد از جانب محمدنجات صدیقی مطرح شده است(.)3
 .2حاکم بدهکار را وادار به بازپرداخت بدهی خود نماید .بدین ترتیب که اگر بدهکار مالی از جنس حقی
که بر گردن اوست دارد ،حاکم آن را احیا نموده و به بستانکار پرداخت نماید.
 .3حاکم داراییهای بدهکار را بفروشد و از محل وجوه حاصله بدهی او را بازپرداخت نماید.
 .4حاک��م داراییهای��ی از بدهکار را که فروش نمیرود جه��ت بازپرداخت بدهی ،اجاره دهد یا منافع
حاصل از آنها را بفروشد.
 .5جاری کردن تعزیر برای بدهکار که خود بر چند نوع قابل اجراست:
• زندانی کردن وی
• شالق زدن او
• ممنوعالسفر یا ممنوعالخروج کردن او از کشور.
• اعالم اسقاط عدالت وی به صورت عمومی ،بدین ترتیب که موسسهای که با دیرکرد اقساط از جانب
بدهکار مواجه است اجازه داشته باشد نام او را در لیست افراد ممنوعالمعامله (یا همان لیست سیاه) وارد
نموده و به دیگر موسسات هم در این مورد هشدار دهد و اعالم نماید.
نوع دوم :راهکارهایی مربوط به موسسه مالی
 .1بانکها و موسس��ات مالی میتوانند بدهکار را ملزم به قرض دادن (معادل مبلغ بدهی) به طلبکار
نمایند ،بهگونهای که مدت قرض مزبور مساوی مدت زمانی باشد که بدهکار در بازپرداخت بدهی خود
دیرکرد داشته است تا بدین ترتیب خسارت طلبکار یا همان قرضدهنده اولیه جبران شود .این راهکار
نیز از جانب مصطفی الزرقا و محمد القری مطرح شده است(.)4
 .2بانکها و موسسات مالی میتوانند شرطی را در ضمن قرارداد بگنجانند که در صورت دیرکرد در
بازپرداخت بدهی کلیه اقساط بدهکار حال شود .این راهکار جبرانی را مجمع فقهی سازمان کنفرانس
اسالمی در متن بیانیه خود ،مجاز دانسته است بدین صورت که« :برای فروشنده شرعا مجاز است که
در صورت دیرکرد بدهکار در بازپرداخت بدهی خود ،اقساط باقیمانده را قبل از سررسید تبدیل به حال
نماید ،به شرطی که بدهکار به این شرط در هنگام عقد قرارداد رضایت داده باشد »)5(.و البته آن را با
معیارهای شرعی نیز مستدل ساخته باشد(.)6
 .3بانکها و موسسات مالی میتوانند بدهکاری را که در پرداخت بدهی تاخیر نموده است موظف به
پرداخت هزینههایی نماید که طلبکار برای شکایت و بازپس گرفتن اصل پول خود متحمل آنها شده
است؛ چراکه این بدهکار بوده است که موجب پدید آمدن چنین هزینههایی گشته است .این راهکار که
بر پایه موازین شرعی استوار است( ،)7توسط مرکز تامین مالی کویت( )8مجاز دانسته شده با این شرط
که بدهکار در بازپرداخت بدهیها قصد نکول و تاخیر داشته باشد و همچنین با عسار و ورشکستگی
مواجه نباشد(.)9
 .4بانکها و موسسات مالی میتوانند هنگام اعطای تسهیالت ضمانتهای کافی همچون ترهین اموال
غیرمنقول و سپردهها اخذ نمایند .همچنین میتوانند جهت نقد کردن این اموال از وامگیرنده رضایت گیرند.
 .5بانکها و موسسات مالی میتوانند در صورت تاخیر تادیه نرخ سود معامالت آتی را افزایش دهند.
این راهکار نیز در دو فتوای هیات اسالمی بانک بحرین درخصوص افزایش نرخ سود مرابحه دوم برای
بدهکار آمده است(.)10
 .6بانکها و موسسات مالی میتوانند به عنوان وامدهنده قرارداد را فسخ کنند و اقدام به بازپسگیری
مورد معامله نمایند .البته این راهکار در حوزه امور قضایی است.
 .7بانکها و موسسات مالی میتوانند جهت محاسبه میزان جبران خسارت به دادگاه و محاکم قضایی
مراجعهنمایند.
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 .8بانکها و موسس��ات مالی میتوانند صندوقی برای پوش��ش ریسک دیرکرد در بازپرداخت اقساط
ایجادنمایند.
 .9بانکها و موسسات مالی میتوانند در صورت تاخیر بدهکار از قراردادهای تامین مالی دیگری استفاده
نمایند .به طور مثال میتوانند اموالی از بدهکار را به طلبکار بفروشند و آن را مجددا به وی اجاره دهند
یا اینکه وی را در اموال مشارکت دهند(.)11
 .10بانکها و موسسات مالی میتوانند بدهکار را وادار به صدقه دادن به موسسات خیریه نمایند .بدین
ترتیب که در عقود تامین مالی ،ش��رط شود که بدهکار در صورت دیرکرد در بازپرداخت بدهی خود،
ملزم به صدقه دادن یا کمک کردن به موسسات خیریه معادل مبلغ یا نسبت مشخصی است .البته این
کمک با هماهنگی هیات نظارت شرعی در موسسه صورت خواهد پذیرفت( .)12این گونه تبرعات اگرچه
ممکن است منجر به جبران خسارت بانک یا موسسه مالی وامدهنده نشود اما به هر حال ،وسیلهای برای
فشار آوردن بر بدهکاری است که در ادای دین خویش مماطله کرده است؛ چراکه وی ملزم به پرداخت
مبالغی اضافی میشود( .)13منشا این راهکار هم به مذهب مالکی و به طور مشخص ،قول ابی عبداهلل بن
نافع و محمد بن ابراهیم بن دینار از فقهای مالکیه( )14برمیگردد کما اینکه بعضی دیگر همچون حنابله
و شافعیها هم به آن اذعان داشتهاند( .)15عالوه بر این ،بسیاری از فقهای معاصر اهل سنت نیز معتقد به
همین دیدگاه هستند ،به نحوی که علیالسالوس یکی از ویژگیهای این راهکار را ،سهولت پیادهسازی
آن در سطح کشوری میداند( .)16کما اینکه وهبهالزحیلی نیز همین رای را تایید میکند( ،)17چراکه این
دیدگاه در عرصه عملیاتی بسیاری از موسسات مالی اسالمی رایج است .به عنوان مثال بانک اسالمی
بحرین 15درصد از هر قس��ط را که دارای دیرکرد اس��ت و مبلغ ثابت 10دیناری را در دیرکرد اقساط
مربوط به اوراق اعتباری به خیرات اختصاص میدهد( .)18بانک اثمار در بحرین و مجموعه بانکی برکه
نیز اصل را پذیرفته و قبول دارند(.)19
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