فقـه بانکـی پرونـــده

جریمه دیرکرد
عالمت سوالی
در بانکداری اسالمی
گفتوگو با حجتاالسالم
سیدعباس موسویان

مس�توره رضوانی :روش دریافت جریمه دیرکرد از مش�تریانی که در بازپرداخت تس�هیالت دریافتی ،تاخیر و
سررسید دین را به تعویق میاندازند ،بدینترتیب است که بانکها و موسسات مالی -اعتباری کشور ،متناسب با
انواع قراردادهای بانکی ،مادهای را به صورت شرط ضمن عقد در متن قرارداد میگنجانند که به مقتضای آن مشتری متعهد
میگردد بدهی خویش را در راس مدت مقرر پرداخت نماید .در غیر اینصورت ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه
میباشد .این راهکار اگرچه مورد تایید شورای نگهبان است و نظام بانکی به استناد آن عمل میکند و قوانین خاصی نیز
با عنوان جریمه دیرکرد یا «خسارت تاخیر تادیه» در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه وصول مطالبات بانکها وضع
شده است ،لکن از جهت فقهی بحثبرانگیز است و چالشهای فراوانی پیرامون مشروعیت دریافت جریمه دیرکرد در
قراردادهای بانکی وجود دارد .دریافت جریمه دیرکرد در نظام بانکی اخیرا با اعتراض مجدد برخی مراجع تقلید مواجه شده
است .این مسئله موجب شد تا به منظور پاسخگویی به برخی سواالت در زمینه مباحث فقهی جریمه دیرکرد ،مصاحبهای
با حجتاالسالم والمسلمین سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تربیب داده
شود .ایشان مقاالت و کتابی در زمینه جریمه دیرکرد نیز تالیف نمودهاند*.

دالیل مشروعیت و قانونی بودن جریمه دیرکرد در نظام بانکی
چیست؟

در بح��ث جریمه دیرکرد اگر موضع ش��ورای نگهبان را
تبیین کنیم ،باید بین واژهها و مفاهیم فرق بگذاریم .به عبارت
دیگر چند واژه است که به هم خیلی نزدیکاند ولی از دیدگاه
شورای نگهبان یکی نیس��تند .یکی اصطالحا ربای جاهلی
است .ربای جاهلی طبق تعریفی که در متون دینی و تاریخی
به دس��ت ما رس��یده ،عبارت از این است که وقتی کسی به
دیگری بدهی داش��ت و سررس��ید آن بدهی فرامیرس��ید،
طلبکار نزد بدهکار میرفت و میگفت« :تعطی أو تربی؟ :آیا
بدهیات را تسویه میکنی یا آن را زیاد میکنی؟»
از دیدگاه شورای نگهبان و فقها ،ربای جاهلی یک قرارداد
جدیدی است که دو طرف روی دین میبندند ،مبنی بر اینکه
برای مثال یک سال مهلت داده شود و در مقابل مقداری به
مبلغ بدهی افزوده شود که اگر بخواهیم آن را تطبیق دهیم،
نزدیکترین مفهوم در نظام بانکی ربوی ،جریمه دیرکرد است.
چون در جریمه دیرکرد ،بانکها در ازای افزایش سررس��ید
بدهی ،بر نرخ سود میافزایند.
مفهوم دوم ،جریمه فرد متخلف و پیمانشکن است که
براساس موازین فقهی و شرعی میتوان وی را مجازات مالی
کرد .در روایات نیز آمده است که اگر کسی توانایی پرداخت
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بده��یاش را دارد ،ولی به موق��ع آن را نمیپردازد ،میتوان
وی را عقوب��ت کرد .در رابطه با جریمه یا مجازات مالی فرد
متخلف دو مس��ئله وجود دارد :اول اینکه جریمهکننده چه
کسی اس��ت؟ و دوم اینکه آیا میتوان در تخلفهای بدهی،
جریمه نقدی کرد یا خیر؟
غالب فقها معتقدند که جرایم از صنف مفاهیم قضاییاند.
ابتدا باید در دادگاه جرم تعریف شود ،آنگاه مجرم احراز شود
و س��پس متناسب با جرم مجازاتی برای مجرم بودن تعیین
گردد .بنابراین اگر به مسئله از زاویه جریمه نگاه کنیم ،باید
ش��کل قضایی پیدا کند .برخی مراجع در اس��تفتائات خود
چنین مطرح کردهاند که دولت و حاکم شرع میتوانند چنین
اش��خاص متخلفی که بدهی بانک را به موقع نمیپردازند،
مجازات مالی کنند.
همچنین در رابطه با جریمه این بحث مطرح میش��ود
ک��ه آیا میتوان بدهکار را جریمه نقدی کرد یا خیر؟ در این
باره اختالفنظر وجود دارد .برخی فقها موافق جریمه نقدی
هستند و معتقدند عقوبت عمومیت دارد و عقوبت مالی را نیز
شامل میشود.
مفهوم دیگر در این رابطه ،خس��ارت تاخیر است .وقتی
بدهکار بدهیاش را به موقع نمیپردازد ،ممکن است طلبکار
انواع خسارتها را متحمل شود .یکی از این خسارتها ،اقدام

قضایی و تشکیل پرونده و گرفتن وکیل است که هزینههای
دادرسی را به طلبکار تحمیل میکند .همچنین ممکن است
طلبکار مجبور شود برخی از داراییهایش را به قیمت کمتر
در بازار بفروشد تا بدهیهای خود را پرداخت کند .خسارت
دیگر ،کاهش ارزش پول در جایی اس��ت ک��ه بدهی از نوع
پولی باشد .در این حالت با گذشت زمان ،ارزش پول کاهش
مییابد و طلبکار به دلیل تاخیر در دریافت پول خود ،با زیان
مواجه میشود .این موارد را به اصطالح خسارت تاخیر تادیه
میگویند و این س��وال مطرح است که آیا میتوان خسارت
را از بدهکار گرفت یا خیر .بیشتر فقها معتقدند اگر خسارت
احراز شود ،میتوان آن را از بدهکار مطالبه نمود.
مفهوم دیگر ،وجه التزام است که با مفاهیم فوق متفاوت
اس��ت .از نظر شورای نگهبان ،وجه التزام مبلغی است که دو
طرف قرارداد در ضمن قرارداد ش��رط میکنند که اگر یکی
از آنها به تعهداتش عمل نکرد ،موظف اس��ت آن را به عنوان
وجه التزام بپردازد .به عبارت دقیقتر ،وجه التزام مبلغی است
جهت پایبن��دی و عمل به قرارداد و اگ��ر بخواهیم آن را به
جریمه تشبیه کنیم ،جریمهای است که طرفین در قرارداد
روی آن توافق میکنند و در آن نوع تخلف ،نحوه اثبات جرم
و نحوه تسویهحساب و مجازات آن جرم تعریف میشود.
طبق نظر شورای نگهبان وجه التزام قرارداد جدیدی برای
اس��تمرار بدهی و افزایش مبلغ بدهی نیست که بتوان آن را
ربای جاهلی دانست .بانکها در قرارداد اولیه خود با مشتری
تصریح میکنند ک��ه وی حق ندارد بدهی بانک را به تاخیر
ان��دازد و اگر به هر دلیلی به تاخی��ر انداخت از دیدگاه بانک
متخلف محسوب میش��ود نه اینکه قرارداد جدیدی با فرد
بسته شود .مشتری طبق شرط ضمن عقد متعهد میشود که
اگر پیمانشکنی کرد ،بانک حق دارد او را از برخی خدمات
بانک��ی محروم کن��د و نیز حق دارد ب��رای وصول مطالبات
خود اقدام قضایی کند ،همچنین بانک حق دارد تمام دیون
مشتری را حال کند و نیز از وی وجه التزام دریافت کند.
بر این اساس شورای نگهبان معتقد است ،وجه التزام به
معن��ای قرارداد جدید به منظور تمدید م��دت قرارداد برای
رسیدن به مبلغ باالتر نیست و بنابراین عنوان ربای جاهلی
بر آن صدق نمیکند ،بلکه شرطی است که طرفین روی آن

فقـه بانکـی پرونـــده
توافق کردهاند و طبق قاعده «المومنون عند شروطهم» این
شرط نافذ خواهد بود.
بنا بر توضیحات حضرتعالی مبن�ای دریافت جریمه دیرکرد،
وجه التزام است .به طور دقیق بین وجه التزام و ربا چه تفاوتی
وجود دارد؟

هدف از اشتراط جریمه تاخیر به عنوان وجه التزام ،الزام
مدیون به تادیه به موقع بدهی است .افزون بر این بانک قصد
دارد با دریافت جریمه مشتریای را که مرتکب تخلف شده
و خساراتی را هم به بانک وارد نموده است ،مجازات و تنبیه
نماید .از همین روی مشتری مکلف است عالوه بر تادیه فوری
بدهی ،مبلغی را هم به عنوان جریمه پرداخت نماید و مجاز
نیست که در مقابل پرداخت جریمه ،تادیه دین را به تاخیر
بیندازد .همین مسئله موجب تمایز جریمه با ربای جاهلی
میگردد؛ چرا که در رب��ای جاهلی طلبکار در ازای دریافت
زیاده به بدهکار امهال میدهد اما در فرض مورد بحث بانک
میگوید فورا بدهی خویش را ادا کن لکن به دلیل تخلفی که
مرتکب شدی ،میبایست جریمه هم پرداخت کنی.

اما به نظر میرسد بانکها با اشتراط وجه التزام ،به مشتریان
اجازه میدهند تا در مقابل به تعویق انداختن سررسید ،مبلغی
را ب�ه عنوان جریم�ه پرداخت کنند در واقع مش�تریان حق
انتخاب دارند بین پرداخت ب�ه موقع بدهی و پرداخت دیرتر
بدهی به همراه مقداری جریمه .این مسئله هدف بانک را که
الزام مدیون به تادیه به موقع است ،نقض نمیکند؟

بانک به مس��ئله وجه الت��زام در جهت الزام مش��تریان
میبایست به عنوان جریمه بنگرد نه هزینه .در واقع جریمه
را باید با رویکرد تنبیهی مقرر نمود نه اینکه با رویکرد هزینه
و قیمت قرارداد جدید بدان نگریس��ته ش��ود نباید مشتری
تصور نماید پرداخت جریمه ،قیمت باالتری اس��ت که بانک
در ازای بیشتر در اختیار داشتن تسهیالت مقرر نموده است.
چون پرداخت این قیمت در مقابل منافعی که از دیرپرداخت
تسهیالت نصیب مش��تری میگردد ،دارای صرفه و توجیه
اقتصادی نیز هس��ت .بنابراین اگر قصد بانک مبادله مبلغ با
مدت تمدید بدهی باش��د این ربا اس��ت اما اگر هدف ملتزم
کردن مشتری متخلف به وسیله جریمه است ،این وجه التزام
است .در این صورت باید مبلغ جریمه به اندازه کافی بازدارنده
باشد.چرا که بازدارنده بودن نرخ جریمه هدف بانک را در الزام
مشتریان به پرداخت بدهی در سررسید مقرر محقق میسازد.
عمده دلی�ل اعتراض مراجع تقلید به بح�ث جریمه دیرکرد
مربوط به کدام بخش است؟

نظ��رات مختلفی در این باره مطرح اس��ت .برخی فقها،
دیدگاه وجه التزام را از پایه قبول ندارند .برخی دیگر از فقها،
عملکرد و رویه بانکها را مالک قرار میدهند و معتقدند رفتار
بانکها غیر از آن چیزی است که شورای نگهبان تأیید کرده
است .بعضی از فقها نیز معتقدند که بانکها هیچ فرقی بین
مشتریان معسر و ناتوان و مشتریان توانا و متخلف نمیگذارند
و همه را جریمه میکنند.

با توجه به مش�کالت اثبات اعس�ار ،چگونه میتوان در نظام
بانکیبینمشتریانمعسروغیرمعسرتفاوتگذاشت؟

ضوابط اعس��ار و ورشکس��تکی و نحوه اثبات آن ،هم در
فقه و ه��م در قانون مدنی به صورت مش��خص وجود دارد.
گاهی مواقع شخص معسر و تاجر ورشکسته با مراجعه به قوه
قضائیه تقاضای صدور اعس��ار و ورشکستگی میکند .گاهی
مواقع دادگاه بر اثر ش��کایت شکات تشخیص ورشکستگی
فرد موردنظر را میده��د .در قانون عملیات بانکداری بدون
ربا بانک وکیل سپردهگذاران است .در این حالت باید منافع
سپردهگذاران را در نظر بگیرد .با توجه به این مسئولیت بانک
به صرف ادعای افراد نمیتواند حکم به اعسار آنها نماید ،چون
منافع سپردهگذاران به خطر میافتد .در نتیجه به ناچار باید

مسیر قضایی طی شود .چرا که این مسئله زمینه سوءاستفاده
را فراهم میآورد به طوری که ممکن است افراد بنا به مصالح
و منافعی ادعای اعس��ار نمایند و در این زمینه حیلههایی را
به کار بگیرند .لذا نمیتوان ب��ه گفتههای افراد اعتماد کرد.
وجود این مشکالت و همچنین قضایی بودن این مسئله مانع
از تفویض آن به نظام بانکی میگردد بنابراین اثبات اعس��ار
میبایس��ت رویه قضایی خود را طی کند و حاکم ش��رع با
بررسیهای الزم ،حکم اعسار را صادر نماید.

آیا میتوان کمیتههای قضایی را تش�کیل داد تا در کنار نظام
بانکیبهبحثاعسارمشتریانرسیدگینمایند؟

نظام بانکی نمیتواند مستقال به ایجاد تشکیالت قضایی
اقدام نماید چرا که این مسئله استقالل قوه قضائیه را تهدید
میکند و تداخل قوا پیش میآید .از همین روی قوه قضائیه
برای حفظ اس��تقالل خویش حاضر به واگذاری امور قضایی
به نظام بانکی نیس��ت افزون بر اینک��ه قانون ما نیز چنین
اجازهای را نمیدهد .اما بحث تخصصی شدن قضا و تاسیس
دادگاههای ویژه برای امور و موضوعات بانکی راهکاری صحیح
و مناسب برای حل مشکالت قضایی بانکها میباشد .در این
دادگاههای ویژه میتوان بخش��ی را برای بحث اعسار ایجاد
نم��ود .با این راهکار اس��تقالل قوا حفظ میش��ود و قضات
متخصص در زمینه مباحث بانکی با س��رعت بیش��تری به
رسیدگی به پروندهها میپردازند و حکم صادر مینمایند.

آیابیتوجهیبهبحثاعسارمشتریانرامیتوانازآسیبهای
نظامبانکیبرشمرد؟

ب��ا توجه به اینک��ه قوانین فعلی بحث اثبات اعس��ار و
ورشکستگی را در تشخیص قوه قضائیه قرار داده است،بانک
در این زمینه مس��ئولیتی ن��دارد .بانک تنه��ا میتواند به
مش��تریانی که ادعای اعسار دارند ،اعالم نماید برای اجرای
قوانین اعس��ار و ورشکس��تگی در رابطه با آنها ،میبایست
اس��ناد و مدارک الزم را از طریق ق��وه قضائیه ارائه نمایند
درغی��ر این ص��ورت قوانین مربوط به اعس��ار در مورد آنها
اعمال نخواهد ش��د .در شرایط فعلی مشتریانی که مدعی
اعسار یا ورشکستگی هستند ،میتوانند با مراجعه به دادگاه،
حکم اعس��ار را دریافت نمایند .ب��ا ارائه این حکم ،بانک نه
تنه��ا نمیتواند جریمه بگیرد بلکه نس��بت به اصل بدهی
نیز میبایست صبر نماید تا وضعیت اعسار و ورشکستگی
مرتفع شود .به نظر میرسد جدی ترین آسیب در این زمینه
خالهای قانونی موجود است .قانون عملیات بانکی بدون ربا
در رابطه با بحث مطالبات معوق و دالیل آن ،جریمه و اعسار
و ورشکس��تگی مسکوت اس��ت و در این زمینه میبایست
به قانون مدنی به عنوان قانون مادر متوس��ل شد .ضروری
است در بازنگری قانون عملیات بانکداری بدون ربا موادی به
این مسئله اختصاص داده شود و گونههای مختلف تعویق
شناسایی ش��ود و نسبت به هریک ،تکالیف و حقوق بانک

دریافت جریمه تاخیر بر مبنای
تعزیر مالی ،یک امر قضایی است
که باید توسط حاکم شرع صورت
گیرد .افزون بر این مجازات هر
مشتری میبایست براساس جرم
وی تعیین گردد و پرونده وی به
صورت شخصی بررسی شود.
لذا نمیتوان برای همه مشتریان
مجازاتی واحد در نظر گرفت

و مشتریان مشخص ش��ود و راه تشخیص ،اعمال و اجرای
آن نیز تعیین شود .در موارد الزم نیز به قانون مدنی ارجاع
داده شود.

در چه مواردی عملکرد بانکها با مبانی فقهی و قانونی راهکار
جریمه دیرکرد در تناقض است؟

در بحث وجه التزام ،رفتار بانک با مشتری هم از جهت
فرهنگی و هم از جهت اقتصادی میبایست حاکی از جریمه
کردن فرد متخلف باشد .متأس��فانه در بسیاری موارد این
مسئله را در رفتار بانک و مشتری مشاهده نمیکنیم .بلکه
تصوری که بانک و مش��تری دارند این است که مشتری با
پرداخت جریمه ،هزینه بیش��تری میپردازد تا مدت زمان
بیش��تری تسهیالت را در اختیار داش��ته باشد .این ادبیات
به ربای جاهلی نزدیک اس��ت .در واقع با بررسی رفتار نظام
بانکی به ش��واهد و قرینههای متفاوت میرسیم که برخی
نشان میدهد جریمه دریافت شده از نوع وجه التزام نیست
و برخی نش��ان میدهد ،هست .اول اینکه بانک هیچ فرقی
بین ش��خص معسر و شخص متخلف نمیگذارد ،در حالی
ک��ه وجه التزام ب��رای پایبندی به ق��رارداد و جلوگیری از
پیمانشکنی است .کس��ی که قادر به پرداخت دیون خود
نباشد را پیمانشکن نمیگویند .اولین شرط پیمانشکن آن
است که توانایی داشته باش��د .دوم اینکه برخی کارگزاران
بانک به راحتی به مشتری میگویند :بدهیات را به تاخیر
بین��داز و مبلغی بر آن بیفزا .به عبارت دیگر گاهی کارگزار
بانک مش��تری را راهنمایی میکند که میتواند با پرداخت
جریمه از تس��هیالت برای زمان بیش��تری به��ره ببرد .یا
مش��تری به بان��ک میگوید برای دیرپرداخت تس��هیالت
حاضر به پرداخت جریمه هست .این عملکرد برخی بانکها
و مش��تریان ،نشانگر آن است که از مصوبه شورای نگهبان
فاصلهگرفتهایم.
در مقابل برخی ش��واهد نیز نشان میدهد که جریمه
دریافت شده از نوع وجه التزام است .اول اینکه بانک باالخره
شخص متخلف را به ویژه در جایی که تخلف بااهمیت باشد،
هرچند جریمه خود را پرداخت کند ،جزو فهرست مشتریان
بدحساب قرار میدهد .زیرا فرد ،متخلف است و قانونشکنی
کرده است .دوم اینکه بانک عالوه بر گرفتن وجه التزام ،اقدام
قضایی میکند و نس��بت به پرداخت تس��هیالت جدید به
مشتری بدحساب محدودیتهایی قائل میشود و پرداخت
وجه التزام مانع قانونی برای اقدام قضایی بانک نخواهد بود،
بلکه بانک این حق را برای خود محفوظ میدارد که هر زمان
تشخیص داد ،دست به اقدام قضایی بزند.

با توجه به اینکه یکی از مبانی دریافت جریمه دیرکرد ،تعزیر
مالی اس�ت و این مبنا عاری از اش�کال ربا اس�ت آیا میتوان
جریمه دیرکرد را به عنوان تعزیر مالی دریافت نمود؟

دریافت جریم��ه تاخیر بر مبنای تعزی��ر مالی ،یک امر
قضایی است و امر قضایی نیز باید توسط حاکم شرع صورت
گیرد .افزون بر این مجازات هر مشتری میبایست براساس
جرم وی تعیین گردد و پرونده هر مش��تری میبایس��ت به
صورت شخصی بررسی شود .لذا نمیتوان برای همه مشتریان
مجازاتی واحد در نظر گرفت .با توجه به این محدودیتها و
هزینههای زیادی که اس��تفاده از این راهکار از جهت اطاله
رسیدگی قضایی دارد ،به نظر میرسد این راهکار خیلی قابل
اجرا نباش��ند .راهکارهایی که در این زمینه مطرح میشوند
باید بهگونهای باش��د که مشروعیت داشته باشد و همچنین
عملیاتی باشد یعنی قابلیت اجرا در نظام بانکی داشته باشد.
عالوه بر این از جهت هزینه هم به صرفه باشد یعنی هزینه
سنگینی به نظام بانکی تحمیل نکند.
* این کتاب با عنوان جریمه تاخیر تادیه توسط پژوهشکده
پولی و بانکی در سال 1389به چاپ رسیده است.
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