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بررسي فقهي و حقوقي شرایط اخذ دیر کرد
در مطالبات معوّق بانکي
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چکیده

بانک و نظام بانکداری بدون ربا ،همواره مورد توجه کشورهای اسالمی بوده و رابطه تنگاتنگی با
اقتصاد و زندگی مردم دارد .از جمله مشکالتی که گریبان گیر نظام بانکداری بوده و همیشه مورد
توجه قرار گرفته ،مطالبات معوّق بانکی است؛ مطالباتی که بیش از  6ماه و کمتر از  18ماه از تاریخ
سررسید یا تاریخ قطعی بازپرداخت آنها گذشته باشد .معوّق شدن این مطالبات ،اخالل و خسارات
فراوانی را بر بانک ها تحمیل می کند ،از اینرو برای جبران این خسارات ،بانک ها از مشتریانی که
پرداخت اقساط خود را به تعویق می اندازند ،مقداری زیادی به عنوان جریمه دیرکرد می گیرند .این
شیوه برخورد بانک از دیرباز مورد اختالف نظر فقها و حقوقدانان بوده است به گونه ای که برخی،
این شیوه برخورد بانک را جایز دانسته و به صحّت آن حکم داده اند ،و برخی دیگر آن را جایز
ندانسته و به بطالن آن حکم کرده اند .با توجه به ادلّه ای نظیر ماهیّت شرط ضمن عقد بودن این شیوه
برخورد ،تعزیر مالی متخلّف ،قابل تأدیه بودن خسارات و اتالف به تسبیب ،اصل این برخورد بانک
جایز به نظر می رسد ،اما این شیوه برخورد به صورت مطلق جایز نیست ،بلکه با توجه به شرایطی مانند
مصرف تسهیالت در جهت خاصّ ،کارشناسی های الزم در مصرف و اخذ تسهیالت و داشتن حسن
نیّت در اخذ وام ،تغییر می کند .در این پژوهش ضمن بررسی این شرایط ،ثابت شده است که اگر
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مشتری آنها را رعایت کرده باشد ،اخذ دیرکرد از وی جایز نیست و حتی در برخی موارد ،عالوه بر
نگرفتن دیرکرد ،خود بانک باید در ضرر وارد به مشتری سهیم باشد.
کلیدواژه :مطالبات معوّق ،دیرکرد ،کارشناسی ،حسن نیّت

 -1طرح مسأله
در دنیای جدید و مدرن ،فقه و حقوق اسالمی همواره با مسائل نو ظهور و مستحدثه
ای برخورد داشته است ،از جمله مسائل مهم و اساسی آن ،مسأله اقتصاد و نظام
بانکداری است ،بانک ها نقش اساسی و مهمی در اقتصاد جامعه و زندگی مردم دارند.
یکی از مشکالتی که باعث ضربه خوردن و آسیب دیدن اقتصاد کشورها و نظام
بانکداری می شود ،مطالبات معوّق است؛ مطالباتی که بانک ها به واسطه دادن
تسهیالت و وام ،آن را به مشتریان می دهند و آنها به علت های مختلفی این مطالبات را
پرداخت نمی کنند و به تعویق می اندازند.
تردیدی وجود ندارد که بانک ها باید اصل مطالبات خود را دریافت کنند ،زیرا این
مطالبات همانند سایر دیون بر ذمّه مشتریان است و آنها باید دین خود را پرداخت کنند
و در این باره بین فقها و حقوقدانان اختالف نظری وجود ندارد .اما در صورتی که
مشتریان ،بدهی های خود بابت تسهیالت اخذ شده را به تعویق بیندازند ،شیوه برخورد
بانک با مشتری ان بدین صورت است که آنها باید جریمه ای به خاطر معوّق شدن
تسهیالت بپردازند که به آن «جریمه دیرکرد» گفته می شود .این شیوه برخورد بانک
در سال  1160به تصویب شورای نگهبان رسیده است؛ همچنین در سال های اخیر،
لوایح دولت درباره مطالبات معوّق و گرفتن دیرکرد یا عدم آن در مجلس شورای
اسالمی مطرح است (خبرگزاری مجلس شورای اسالمی.)1111/6/01 ،
فقها در مورد این شیوه با هم اختالف نظر دارند ،برخی از فقها معتقدند که این شیوه
برخورد بانک جایز نیست و حرام می باشد ،زیرا مصداق ربای جاهلی است (خمینی،
101-101/1 :1111؛ خوئی .)18/0 :1111 ،گروهی دیگر از فقها و حقوقدانان قائل به
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جواز هستند .این گروه از فقها و حقوقدانان دو مبنا دارند :برخی معتقدند که در ضمن
عقد یا خارج از آن شرط می شود که هرگاه مشتری در موعد مقرّر ،تسهیالت را
پرداخت نکند باید مبلغی به عنوان جریمه دیرکرد بپردازد که به آن شرط جزایی گفته
می شود (تسخیری11 :1180 ،؛ اسکینی.)11 :1111 ،از این شیوه به عنوان وجه التزام
نیز یاد شده است ،یعنی مبلغی است مقطوع و غیر قابل تعدیل از سوی دادگاه که
طرفین قرارداد به نحو شرط ،توافقا پیش از وقوع نقض تعهدات قراردادی تعیین می
کنند تا چنانچه مت عهد نقض عهد کرد این مبلغ را به متعهدله بپردازد(سادات حسینی،
 .)11 :1116برخی دیگر اعتقاد دارند که جایز بودن دیرکرد از باب تعزیر مالی متخلّف
می باشد (موسویان .)111 :1181 ،برخی دیگر از باب اتالف به تسبیب ،قائل به
مشروعیّت دیرکرد هستند (خامنه ای :1111 ،فتوا).
در اینجا سؤ الی که مطرح می باشد این است که آیا این شیوه برخورد بانک به طور
مطلق صحیح است؟ یعنی هرگاه پرداخت تسهیالت به تعویق افتاد ،گرفتن دیرکرد
تحت هر شرایطی جایز است؟ یا این که این برخورد بانک متناسب با شرایط و حالت
های خاصّ است؛ زیرا در برخی شرایط ،عقد از اساس باطل بوده و آثار دیگری به
همراه دارد و نیز در حالت های دیگر مانند جایی که مشتری مدیون ،توان پرداخت
تسهیالت را نداشته و در واقع ،معسر باشد؛ همچنین بین مشتریانی که از ابتدا دارای
سوء نیّت می باشند با مشتریانی که دارای حسن نیّت بوده و به واسطه عوامل قهری،
پرداخت تسهیالت از سوی آنها به تعویق افتاده است و همین طور در برخی شرایط که
مشتری در مصرف تسهیالت متضرّر شده باشد ،آیا گرفتن دیرکرد در این شرایط نیز
جایز است ،و یا این که باید به گونه ی دیگری برخورد شود؟
با توجه به جایز بودن دریافت اصل مطالبات و نیز فرض جایز بودن اصل محاسبه
دیرکرد ،هدف از این پژوهش بررسی شرایط اخذ دیرکرد در مطالبات معوّق است.
مطابق با این شرایط ،پرداختن دیرکرد در مواردی جایز است و در مواردی جایز نیست
وحتی ممکن است بانک در برخی از شرایط ،شریک در ضرر وارده به مشتری باشد.
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 -1مفهوم شناسي
 -1-1دیرکرد
در معامالت مدت دار به ویژه قراردادهای بانکی ،بدهکار متعهّد می شود در
صورت عدم ایفای تعهّد و تخلّف از پرداخت اقساط در سررسید مقرّر ،مبلغی را به
عنوان جریمه به طلبکار بپردازد که به آن «جریمه دیرکرد» گفته می شود (مالکریمی،
 .)1 :1111جایز بودن جریمه دیرکرد ممکن است بر مبنای شرط جزایی ،تعزیر مالی
متخلّف یا اتالف به تسبیب باشد .پس از شکل گیری انقالب اسالمی ،بانک ها ابتدا
جریمه دیرکرد نمی گرفتند ،اما سوء استفاده برخی از مشتریان در بازپرداخت
تسهیالت و اقساط به بانک مشکالت اجرایی و مالی فراوانی را برای بانک ها به وجود
آورد که باعث شد شورای پول و اعتبار طرحی را تهیه کند که در آن ،بدهکار به
صورت شرط می پذیرد در صورت نپرداختن بدهی باید جریمه بدهد؛ شورای نگهبان
نیز تصویب کرد که اگر وام گیرنده به صورت شرط ضمن عقد بپذیرد ،باید مبلغ 10
درصد به عنوان جریمه دیرکرد پرداخت کند (روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران،
 ،1160/1/00شماره .)11111
 -1-1مطالبات
مطالبات ،جمع مطالبه است و در لغت به معنای خواستن و طلب کردن می باشد،
یعنی طلب ها که از دیگر کسان دارند یا مال هایی که نزد دیگر کسان به قرض دارند
(دهخدا .)1601 :1118 ،همچنین طبق نظر برخی ،به معنای چیزی را خواستن آمده
است (احمد بن فارس .)111/1 :1111 ،مطالبات در اصطالح بانکی به خواسته های
بانک از مشتریان بابت تسهیالت اعطایی و معامالت و خدمات انجام شده اطالق می
شود (شعبانی.)1 :1111 ،
مطالبات بانک ها به دو دسته تقسیم می شود :الف -جاری :مطالباتی که از سر رسید
آنها دو ماه بیشتر نگذشته باشد .ب -غیر جاری :مطالباتی که از تاریخ سر رسید آنها دو
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ماه بیشتر گذشته باشد که خود شامل مطالبات سر رسید گذشته ،معوّق و مشکوک
الوصول می باشد (همان)
 -1-1معوّق
معوّق در لغت به معنای درنگ شده و به تأخیر افتاده ،همچنین به معنای عقب
انداختن و عقب راندن آمده است (صاحب بن عباد .)81/0 :1111 ،معوّق در اصطاح
بانکی به مطالباتی گفته می شود که بیش از  6ماه و کم تر از  18ماه از تاریخ سر رسید
و یا تاریخ قطع باز پرداخت آنها گذشته باشد (شعبانی .)1 :1111 ،در به وجود آمدن
معوّقات بانکی از نگاه کلّی ،علّت های اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی مؤثر می باشد ،اما
از نگاه جزیی تر ،علّت های به وجود آمدن معوّقات بانکی عوامل درون سازمانی مانند
عدم نظارت بر نحوه مصرف تسهیالت و نبود سیستم ارزیابی و اعتبار سنجی و نیز
عوامل برون سازما نی مانند تفاوت نرخ سود بانک ها با نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز
می باشند.
 -1-1بانک
بانک از کلمه ایتالیایی بانکو ( )bancoیا بنچ ( )benchبه معنای صندلی گرفته
شده است؛ بانکو صندلی ای بوده که در آنجا افرادی می نشستند و پول نزول می دادند
و به انجام معامله می پرداختند ،این کلمه طی سالیان تغییر کرد (نجفی شریعت آبادی،
 ) 1-0 :1111و امروزه به صورت سیستماتیک در عرصه اقتصاد فعالیت می کنند؛
بانک ها از یک سو ،سرمایه های اشخاص را جمع آوری می کنند و از سوی دیگر
آنها را در اختیار فعّاالن اقتصادی قرار می دهند و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی
فراهم می کنند.
بانک ها همواره خدمات زیادی همچون خدمات پولی و مالی عرضه می کنند؛ در
کشورهای اسالمی نیز محقّقان و اندیشمندان بعد از شکل گیری نظام بانکداری در
غرب به دنبال بانکداری اسالمی بدون ربا بوده اند.کسانی که این ایده را داشتند به
دنبال تشکیل یک صندوق قرض الحسنه نبودند بلکه مقصود آنها شکل گیری بانک به
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معنای واقعی آن بوده است؛ بانکی که تجاری بوده و دنبال سود است ،سرمایه های
راکد را تجهیز کرده و مولّد می کند و کارهای پولی و مالی و خدمات متنوع انجام می
دهد ( صدر.)8-1 :1111 ،
با توجه به مفاهیم ذکر شده ،اخذ جریمه دیرکرد در مطالبات معوّق بانکی ،آن
است که بانک ها تسهیالت و خدماتی را به وسیله عقود خاصّی در اختیار مشتریان قرار
می دهند و آنها به علّت های متفاوتی پرداخت این تسهیالت را به تأخیر می اندازند و
بانک ها با توجه به شرط ضمن عقد ،عالوه بر اصل مطالبات  ،جریمه دیرکرد را نیز
دریافت می کنند.

 -1پیشینه اخذ دیرکرد در نظام بانکي
قبل از انقالب اسالمی بانک ها در صورت معوّق شدن مطالبات ،از مشتریان
خسارتی به عنوان تأخیر تأدیه دریافت می کردند .در این رابطه ماده  001قانون مدنی
مصوّب  1111مقرّر می دارد« :اگر کسی تعهّد اقدام به امری را بکند یا تعهّد نماید که
از انجام امری خوداری کند در صورت تخلّف ،مسؤول خسارت طرف مقابل است »...
همچنین ماده  008همین قانون مقرّر می دارد« :در صورتی که موضوع تعهّد ،تأدیه
وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده  001مدیون را به جبران خسارت
حاصله از تأخیر تادیه دین محکوم نماید» و نیز در ماده  110قانون آیین دادرسی مدنی
مصوب  1118ذکر شده است که« :مدّعی حقّ دارد در ضمن دادخواست یا در اثنای
دادرسی ،جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت تأخیر ادای دین یا انجام
تعهّد و یا تسلیم خواسته به او وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوا بخواهد» .بر
اساس این مواد قانونی ،بانک ها در صورت معوّق شدن مطالبات به مقدار  10درصد
خسارت تأخیر تادیه از مشتری می گرفتند (وحدتی شبیری.)11-11 :1180 ،
پس از پیروزی انقالب اسالمی مطابق استفتایی که از امام خمینی گرفته شد ،ایشان
قائل بودند مبلغی که به عنوان خسارت تأخیر تادیه گرفته می شود ربا و حرام است
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(مهرپور .)111 -111 :1111 ،اما در این زمان به علت زیاد شدن حجم معوّقات ،بانک
ها دچار اختالالت و خسارات فراوانی شدند ،زیرا برخی افراد با این سوء نیّت که
اقساط را پرداخت نکنند اقدام به دریافت وام می کردند و موجب افزایش معوّقات می
شدند .از اینرو بانک ها برای جلوگیری از این اختالل ،موضوع را با شورای نگهبان در
میان نهادند و این شورا در تاریخ  1160/11/08گرفتن خسارت تأخیر را در قالب شرط
ضمن عقد پذیرفت (همان).
بانک ها نیز مطابق این استفسار شورای نگهبان ،مقرّرکردند در صورت عدم تسویه
کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سر رسید مقرّر به علّت تأخیر بدهی ،مبلغی به ذمه امضاء
کنندگان این قرارداد تعلّق خواهد گرفت؛ از اینرو اعتبار گیرنده با امضای قرارداد
متعهّد می شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد ،عالوه بر بدهی تأدیه
نشده ،مبلغی معادل  10درصد به بانک پرداخت کند .این شیوه برخورد بانک در تاریخ
 1160/10/11با این اصالح که تسویه کامل بدهی به تسویه کامل اصل بدهی تغییر
کرد ،بدون اشکال و مطابق موازین شرع شناخته شد.
فقها در مورد این شیوه برخورد اختالف کرده اند؛ عده ای آن را جایز نمی دانند و
قائل می باشند که مصداق ربای جاهلی است (خمینی )101-101/1 :1111 ،اما عده
ای دیگر از فقها این شیوه برخورد بانک را جایز دانسته و معتقدند در صورتی که
گرفتن دیرکرد از مشتری در ضمن عقد اصلی یا عقد الزم دیگری شرط شده باشد
صحیح است (صافی گلپایگانی :1180 ،استفتاء) .همانگونه که بایع در بیع نسیه می
تواند بر خریدار شرط کند که تا آخر سال ،ماهانه مبلغی معیّن را مجاناً به او هبه کند،
به همان ترتیب می تواند شرط کند که در صورت عدم پرداخت اقساط در سر رسید،
مبلغ معیّنی به وی تملیک کند (صدر .)111 :1111 ،با توجه به آن چه گفته شد فقها
فقط بر سر اصل جایز بودن و نبودن دیرکرد با هم اختالف کرده اند و به شرایط اخذ
دیرکرد پرداخته نشده است.
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 -1شرایط اخذ دیرکرد در مطالبات معوّق
در الیحه دولت به مجلس آمده است ،در صورتی که وام گیرندگان بعد از سه اخطار
در فاصله زمانی سه ماهه ،اقدام به پرداخت مطالبات معوّق ننمایند ،مشمول اقدامات
قانونی حسب وضعیّت پرونده (یعنی اخذ دیرکرد) یا پشتوانه چک یا سفته یا ضمانت
نامه یا سهام رسیدگی می شود (خبرگزاری مجلس شورای اسالمی.)1111/6/01 ،
معوّق شدن مطالبات توسط مشتریان بانک در شرایط متفاوت و گوناگونی رخ می
دهد که هر کدام از این شرایط ،آثار و احکام فقهی حقوقی خاصّ خود را دارد و اخذ
دیرکرد بسته به آن شرایط مشروعیّت پیدا می کند.
 -1-1مصرف تسهیالت در غیر جهت خاصّ
تسهیالت و وام هایی که بانک ها به مشتریان خود می دهند در قالب یکی از عقود و
قرارداد های شرعی و قانونی است و باید دارای شرایط اساسی و صحّت قرارداد ها
باشد .یکی از این شرایط آن است که تسهیالت و وام هایی که به مشتریان داده می
شود باید در جهت خاصّ خود یعنی به قصد آن چه که طرفین برآن توافق کرده اند
مصرف شود؛ از اینرو در منابع فقهی در بحث عقود مانند مضاربه و شرکت آمده است
کسی که به عنوان مضارب یا شریک ،مالی را در اختیار می گیرد عالوه بر شرایط عامّه
تکلیف باید به قصد آن چه که مدلول عقد بر آن داللت دارد ،معامله انجام شود.
بنابراین هرگاه ب ه مشتری برای تجارت برنج یا خرید مسکن وامی داده شود و آن
شخص با آن تسهیالت خودرو بخرد ،خالف آن قصد تحقّق یافته و به دلیل قاعده
ضمان ید ،اتالف و أکل مال به باطل ،ضامن است.
توضیح مطلب این که در عقودی مانند اجاره ،مضاربه و شرکت ،ید مستاجر،
مضارب و شریک ،ید امانی است؛ یعنی مادامی که تعدّی و تفریط نکند ضامن نیست
(محقّق داماد .) 11/1 :1116 ،شخصی که ید او امانی است نباید از محدوده اذنی که به
او داده شده است خارج شود؛ بنابراین هرگاه بانک ،تسهیالتی را به مشتری در قالب
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عقد مضاربه بدهد و اذن بانک این باشد که شخص مضارب با آن تسهیالت تجارت
برنج کند اما شخص از محدوده اذن بانک خارج شود و با آن تسهیالت خودرو خرید
کند ،ید او از امانی بودن خارج و تبدیل به ید ضمانی می شود و آن شخص ضامن
اصل سرمایه و منافع آن می باشد.
همچنین بر اساس قاعده اتالف ،هرگاه کسی مال دیگری را تلف کند  -اعمّ از این
که آن مال ،عین باشد یا منفعت؛ و اعمّ از این که متلف ،مقصّرباشد یا نه  -شخص
متلف ،ضامن است (موسوی بجنوردی .)01-01/1 :1111 ،با توجه به این قاعده،
هرگاه شخصی تسهیالتی را از بانک تحت قالب هر کدام از عقود شرعی دریافت کند
و تسهیالت را در غیر جهت خاصّ آن مصرف کند و این کار ،موجب از بین رفتن آن
تسهیالت شود مطابق قاعده اتالف ضامن می باشد و باید اصل سرمایه و خسارات
وارده بر آن را جبران کند.
عالوه بر آن چه که گفته شد ،مصرف تسهیالت در غیر جهت خود ،مصداق بارز
أکل مال به باطل است .منظور از باطل ،معنای شرعی آن است؛ یعنی هر چیزی که از
نظر شرع به واسطه آیات و روایات به بطالن آن تصریح شده باشد مانند قمار ،ربا و
غصب مصداق این قاعده است (خوئی ،بی تا111/0 :؛ فاضل مقداد.)11-11/0 :1101 ،
برخی دیگر از فقها برای باطل معنا و مفهوم عرفی قائل اند ،به عقیده این دسته از فقها
هر چیزی که عرف آن را باطل بداند مصداق این قاعده است ( خمینی.)61/1 :1111 ،
مطابق قاعده أکل مال به باطل ،هرگاه مشتری تسهیالت را در غیر جهت خاصّ آن
مصرف کند ،مرتکب غصب و تصرّف غیر عادالنه در مال دیگران شده است .غصب و
تصرّف غیر عادالنه شامل هر دو معنای عرفی و شرعی می شود؛ چراکه غصب و
تصرّف عدوانی ،هم در شرع باطل است و هم از لحاظ عرف باطل شمرده می شود.
هرگاه مشتری تسهیالتی برای خرید مسکن دریافت کرده باشد اما خودرو خریداری
کند ،این تصرّف مشتری غاصبانه و مصداق أکل مال به باطل است؛ چنین تصرّفی
بدون اذ ن مالک صورت گرفته و از مصادیق استیالء بر مال دیگری به غیر حقّ است
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(فخرالمحقّقین .)166/1 :1181 ،بنابراین ،بر اساس این قاعده و ضمان شخص غاصب،
مشتری به دلیل تصرّف غیر مأذون ،ضامن عین و منافع مال در زمان تصرّف است (ابن
حمزه.)01 :1111 ،
تا اینجا حکم به ضمان مشتری در فرض مصرف تسهیالت در غیر جهت خود بوده
است و بر این اساس ،جریمه دیرکرد و اخذ آن جایز است .اما از منظری دیگر می
توان گفت در فرض مزبور به دلیل قاعده «العقود تابعه للقصود» ،با عدم تحقّق قصد،
اصل معامله باطل است .مطابق این قاعده ،اساس و حقیقت هر عقدی از قصد و اراده
طرفین آن ناشی می شود و هرگاه عقد بدون قصد باشد منشأ اثر نیست و مشمول اصل
عدم ترتّب اثر می شود (نراقی .)111 :1111 ،بدون شکّ ،عقد اصطالحی از موارد
انشاء به شمار می آید و تحقّق و قوام انشاء به قصد و اراده است؛ هرگاه قصد نباشد
انشاء نخواهد بود و هرگاه انشاء تحقّق نیابد عقد هم به وجود نمی آید؛ پس وقتی قصد
نباشد عقد هم نخواهد بود (مصطفوی ،بی تا :181 :مکارم شیرازی.)111/0 :1111 ،
قاعده قصد در ماده  111قانون مدنی که بر شرایط اساسی صحّت معامالت داللت
دارد نیز دیده می شود .مطابق این ماده ،هرگاه در معامله قصد طرفین مخدوش باشد
آن معامله باطل است .هر یک از طرفین عقد باید قصد انشای معامله ای را کند که
طرف دیگر قصد انشای آن معامله را می نماید؛ در غیر این صورت ،عقد از اساس
باطل است (امامی.)181/1 :1111 ،
بر اساس قاعده قصد ،هرگاه بانک تسهیالتی را به مشتری در قالب یکی از عقود
شرعی بدهد ،مثالً قصد بانک از انعقاد عقد و دادن تسهیالت ،خرید مسکن باشد و
مشتری نیز آن را قبول کند اما بعد از انعقاد عقد ،تسهیالت را در غیر جهتی که قصد
شده است مصرف کند؛ مثالً با آن وام خودرو بخرد ،در این صورت او مرتکب فعلی
شده که خالف شرع و قانون است و این فعل مشتری حاکی از قصد غیر واقعی او می
باشد؛ یعنی مشتری از ابتدا قصد انعقاد آن عقد را نداشته است و چون قصد از شرایط
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اساسی صحّ ت معامله و عقد است در صورت فقدان ،آن معامله محکوم به بطالن است
و تسهیالتی که مشتری دریافت کرده است مقبوض به عقد فاسد بوده و مشتری ضامن
عین تسهیالت ،منافع و خسارات وارده بر آن است.
با توجه به این مطالب ،هرگاه معوّق شدن مطالبات توسط مشتری به سبب مصرف
تسهیالت در غیر جهت خاصّ آن باشد ،در مواردی که عقد باطل نباشد و بر اساس
قاعده ضمان ید ،اتالف و أکل مال به باطل ،حکم به ضمان مشتری داده شود ،بانک
می تواند از او بر اساس شرط ضمن عقد ،به خاطر تعویق تسهیالت ،جریمه دیرکرد را
مطالبه کند .اما در صورتی که خود عقد بر این مبنا منعقد شده باشد که تسهیالت در
جهت خاصّ خود مصرف شوند و نیز بر اساس قاعده قصد ،حکم به بطالن شود در
این صورت ،بحث دیرکرد معنایی ندارد؛ زیرا عقد از اساس باطل بوده و مشتری به
دلیل قاعده مقبوض به عقد فاسد ،ضامن اصل سرمایه ،منافع ،خسارات و غرامات آن
است.
 -1-1عدم کارشناسي در اخذ و مصرف تسهیالت
اصل کارشناسی ،از اصول مهمّی است که باید در اخذ و مصرف تسهیالت بانکی هم
از طرف بانک و هم از طرف مشتری رعایت شود .فقها در کتب خود به طور خاصّ و
مشخّص به این اصل نپرداخته اند ،اما با سیر در این کتب می توان مباحثی در مورد این
اصل یافت .یکی از شرایط مهمّ در عقودی که بانک ها بر اساس آن تسهیالت را به
مشتری می دهند مانند مضاربه و شرکت این است که مشتری عالوه بر بالغ و عاقل
بودن باید رشید باشد (نجفی.)18/06 :1111 ،
رشید در برابر سفیه است؛ و در تعریف آن گفته شده است سفیه کسی است که در
امور مالی تصرّفات عقالنی ندارد و اموال را در مسیر معقول مصرف نمی کند (محقّق
حلّی .)101 :1111 ،در قرآن کریم ذیل آیه  1سوره نساء آمده است که اموال خود را
که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده است به دست سفیهان ندهید .در تفسیر
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این آیه دلیل نهی خداوند این است که سفیه عقل معاش ندارد و نمی تواند اموال را در
راه درست آن مصرف کند (مکارم شیرازی.)066/1 :1111 ،
از تعریف سفیه به دست می آید که رشید کسی است از تصرّف در امور مالی و
مادّی ممنوع نباشد؛ اما برخی دیگر از فقها برای تحقّق رشد عالوه بر عدم سفاهت،
عدالت را نیز شرط می دانند ،با توجه به این شرط ،شخص زمانی رشید محسوب می
شود که رشد مادّی و معنوی باهم داشته باشد .این قول را صاحب مجمع البیان به شیخ
طوسی نسبت داده است (طبرسی .)168 :1111 ،اما در اینجا آن چه که برای رفع حجر
شخص مهمّ می باشد رشد مادّی است؛ یعنی شخص توانایی عقلی برای تصرّف در
امور مالی خود داشته باشد و غیر رشید که همان سفیه بوده ،کسی است که عقل معاش
ندارد؛ هرچند برخی میان غیر رشید و سفیه فرق قائل شده اند ،به این ترتیب که «غیر
رشید کسی است که بعد از بلوغ شایستگی اداره اموال خود را ندارد ،خواه در امور
غیر مالی نیز رشد کافی پیدا کرده باشد یا عقب مانده به شمار آید ،لکن سفیه به غیر
رشیدی گفته می شود که تنها عقل معاش ندارد و در سایر زمینه ها ،زندگی متعارف
می کند» (کاتوزیان.)16/0 :1116 ،
بر اساس مطالب گفته شده ،مشتری باید در اخذ و مصرف تسهیالت ،از اصل
کارشناسی برخوردار باشد و آن را رعایت کند؛ به طورمثال ،هرگاه مشتری وامی را
تحت عقد مضاربه برای تجارت برنج بگیرد ،باید کارشناسی های الزم از قبیل خریدن
برنج با قیمت مناسب ،حمل و نگهداری اصولی ،فروش سود آور و غیره را در این
تجارت رعایت کند .هرگاه مشتری ،کارشناسی الزم در اخذ و مصرف تسهیالت را
رعایت نکند و این عمل مشتری سبب ضرر و به تعویق افتادن تسهیالت شود ،گرفتن
دیر کرد از سوی بانک جایز است.
این نوع کارشناسی در کالم فقها در عقودی مانند مضاربه ،شرکت و اجاره وجود
دارد که از آن به عنوان عدم تعدّی و تفریط شخص مضارب و شریک و مستأجر تعبیر
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می شود (شهید ثانی .)180/1 :1110 ،تعدّی عبارت است از انجام عملی که ترک آن
ضرورت دارد ،مثل بار زیادی گذاشتن بر حیوانی که اجاره شده است؛ و تفریط
عبارت است از ترک عملی که انجام آن ضرورت دارد ،مثل علوفه ندادن به حیوانی
که اجاره شده است (مراغی.)118/0 :1118 ،
همچنین قانون مدنی در ماده  111مقرّر می دارد« :تعدّی تجاوز نمودن از حدود اذن
یا متعارف است نسبت به مال یا حقّ دیگری ».و نیز ماده  110مقرّر می دارد« :تفریط
عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر الزم
است ».مطابق تعاریف فقها و مواد قانون مدنی می توان گفت که این عمل در بیشتر
عقودی که ید شخص امانی است ،وجود دارد .به نظر می رسد شرط عدالت در تحقّق
رشد که برخی از فقها مطرح کرده اند (طوسی )086/1 :1111 ،ناظر به همین معناست؛
یعنی درستکار و امین بودن .در این معنا رشید کسی است که در مال مورد تصرّف
خود تعدّی و تفریط نکرده ،و بهره وری بهینه داشته باشد.
تعدّی و تفریط ،همان عدم کارشناسی است که در صورت تحقّق آن مشتری ضامن
است ،مانند جایی که شخص مضارب برای تجارت برنج وام گرفته است ولی
کارشناسی الزم را انجام نداده و برنج ها را در انباری نگهداری کند که دارای رطوبت
بوده و برنج ها را خراب می کند .این عدم کارشناسی همان تفریط است یا جایی که
برنج را با قیمت غیر متعارف خریداری کند که همان تعدّی است.
مثال دیگر جایی است که شخصی از بانک وامی گرفته تا مجتمع مسکونی ایجاد
کند ،اما این مجتمع را در کنار دریا که همواره در معرض خطر پیش روی آب است،
بنا می کن د ،آنگاه مجتمع بر اثر همین پیش روی آب دریا از بین برود و مشتری به
واسطه خسارت حاصله نتواند وام خود را پرداخت کند ،بدون تردید در این گونه
موارد ،اخذ دیرکرد از سوی بانک جایز است و مشروعیّت آن از باب اتالف به تسبیب
است .یعنی گرفتن دیر کرد به دلیل تقصیری است که وام گیرنده در ادای دین

بررسي فقهي و حقوقي شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکي ــــــــــــــــــ 191

مرتکب شده است و از این راه به بانک که طلبکار است خسارت زده است ،نه این که
عوض اضافی دربرابر دین است تا شبهه ربا در آن باشد.
از جهت دیگر ،با توجه به شرط عدالت در تحقّق رشد ،می توان عدم کارشناسی را
سبب سفهی شدن معامله و در نتیجه ،باطل شدن آن دانست که در این صورت ،وام
گیرنده ضامن تمام خسارات وارده ،اعمّ از اصل وام و دیرکرد است .توضیح مطلب
این که با عدم کارشناسی از سوی مشتری ،رشد وی تحقّق نمی یابد و در این صورت،
شخص محجور شده و از تصرّف در اموال ممنوع می شود و در نتیجه ،معامله چنین
کسی مشروعیّت پیدا نمی کند .در واقع ،علّت بطالن معامله ،سفهی بودن آن یعنی عدم
رعایت عقالیی بودن آن است «.در عقود مالی اگر رعایت عقالیی بودن که از عناصر
عمومی عقد است ،نشود ،آن عقد را سفهی گویند که باطل است و هرگونه تسامح غیر
عقالیی عقد را سفهی می کند» (جعفری لنگرودی.)0181 :1118 ،
البته اگر مشتری ،هم کارشناسی الزم را در اخذ و مصرف تسهیالت رعایت کند و
هم از تخصّص کافی و تعهّد الزم برخوردار باشد اما بر اثر عواملی که از کنترل او
خارج است مانند نوسانات قیمت بازار و علل قهری و آفات سماوی ضرر کند و
پرداخت تسهیالت به تعویق بیفتد در این صورت ،گرفتن دیرکرد جایز نیست ،زیرا
خسارت تأخیر تأدیه ،مستند به تأخیر و تقصیر از سوی وام گیرنده نیست.
این موضوع در مورد تسهیالتی که مطابق عقد مضاربه و شرکت به مشتری داده می
شود در کتاب «عملیات بانکی داخلی بدون ربا» که به عنوان کتاب رسمی و مورد
تأ یید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت تدریس کارکنان بانک ها می باشد
نیز آمده است .در این کتاب آمده است« :در صورتی که به نحوی از انحاء بر بانک
ثابت گردد که عامل در زمان انعقاد قرارداد مضاربه تمامی بررسی های الزم را پیرامون
وقوع معامله به انجام رسانده و نیز اطّالعاتی را که به بانک ارائه نموده با واقعیّت
مطابقت داشته است ،همچنین مشخّص گردد که عامل از زمان انعقاد قرارداد تا زمان
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تسویه ،با نهایت کوشش در جهت انجام موضوع مضاربه اقدام نموده است ،در این
صورت عامل از بازپرداخت هر نوع وجهی مازاد بر اصل سرمایه مبرّا است» (بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران.)11-11 :1161 ،
از طرف دیگر ،ممکن است مشتری کارشناسی های الزم را در جهت مصرف
تسهیالت رعایت کرده باشد ،اما به واسطه علل قهری مانند سیل و زلزله موضوع عقد
تلف شود و مشتری ضرر کند؛ مثالً مشتری وامی را به صورت مشارکت برای ساختن
ساختمان گرفته باشد و قبل از تمام شدن کار به سبب زلزله ،ساختمان خراب شود و
پرداخت تسهیالت توسط مشتری به تعویق بیفتد .در این صورت نیز می توان با استناد
به قاعده تعذّر وفای به مدلول عقد ،که مطابق آن هرگاه متعاقدین پس از انعقاد عقد ،به
سببی نتوانند به مفادّ آن وفا کنند ،آن عقد به علت تعذّر و عدم امکان وفای به عهد
باطل می شود (محقّق داماد .)111 -110/0 :1116 ،مشتری به سبب علل قهری نمی
تواند به مدلول عقد وفا کند و عقد باطل است و مشتری فقط ضامن اصل سرمایه است
و گرفتن دیرکرد بابت تعویق پرداختِ تسهیالت جایز نیست.
در عقود بانکی در بحث مشارکت مدنی آمده است در صورتی که مشارکت منتج
به ضرر گردد و این امر بر بانک ثابت گردد ،به موجب قرارداد ،شریک فقط ضامن
اصل سرمایه است (بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران .)16-11 :1161 ،هرگاه در
عقودی که بین بانک و مشتری منعقد می شود ،وام گیرنده کارشناسی های الزم را در
اخذ و مصرف تسهیالت انجام داده باشد و بر اثر عوامل خارج از کنترل و اراده او
پرداخت تسهیالت به تعویق بیفتد گرفتن دیرکرد بابت تأخیر اقساط از مشتری جایز
نیست.
از طرف دیگر ،می توان پا را فراتر نهاد و گفت که هرگاه تسهیالت ،مطابق عقودی
مانند مضاربه و شرکت به مشتری داده شود ،در صورتی که کارشناسی های الزم
توسط مشتری انجام بگیرد و او در اثر عوامل خارج از کنترل ضرر کند ،بانک عالوه
بر نگرفتن دیر کرد باید در ضرر و خسارت به وجود آمده سهیم باشد.
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مضاربه مطابق آن چه که در فقه اسالمی آمده است ،عبارت است از عقد خاصّی که
بین مالک سرمایه و عامل بر تجارتی که در آن سرمایه از یکی و کار از دیگری باشد و
در سود معیّن شریک شوند (شهید ثانی .)180/1 :1110 ،هرگاه در عقد مضاربه از
تجارت ،سود و زیانی حاصل نشود ،اصل سرمایه به مالک بر می گردد ،اما اگر زیانی
به سرمایه وارد شود به مالک بر می گردد؛ زیرا عامل ،امین است و جز در صورت
تعدّی و تفریط ضامن نمی باشد و تحمیل خسارت بر عامل جایز نیست (شهید صدر،
 .)01 :1111همچنین ماده  118قانون مدنی به طور صریح مقرّر می دارد« :اگر شرط
شود که مضارب ،ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارت حاصله از تجارت متوجّه
مالک نخواهد شد ،عقد باطل است »...؛ یعنی اگر در ضمن عقد مضاربه ،شرط ضمان
مضارب شود عقد باطل است؛ البته برخی از فقها قائل هستند که در این صورت خود
عقد باطل نیست بلکه فقط شرط باطل است (خمینی.)061/0 :1111 ،
ممکن است گفته شود که بانک ها برای رهایی از مسئولیت ،در ضمن عقد الزمی
ضمان مضارب را شرط می کنند تا موجب بطالن عقد مضاربه و شرط نشود؛ ماده 118
قانون مدنی در ادامه مقرّر می دارد « :مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که
مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند» همچنین
مطابق ماده  10دستور العمل اجرایی مضاربه «بانک ها موظّفند برای جبران خسارت
وارده بر اصل سرمایه ضمن عقد صلح موضوع ماده  8از عامل تعهّد کافی اخذ نمایند»
(خاوری )061-066 :1161 ،بدین صورت که بانک در ضمن عقد صلح ،شرط ضمان
مضارب کند ،یعنی بر مشتری شرط شود که هرگاه خسارتی به اصل سرمایه وارد شد
ضامن آن خسارت باشد و بانک فقط در سود سهیم باشد.
در جواب گفته می شود ،در شرط تملیک مجّانی به مقدار تلف یا خسارت چون به
هنگام توافق بر شرط ،میزان خسارت مشخّص نیست ،شرط مذکور مجهول است.
معلوم و معیّن بودن مورد معامله از قواعد عمومی قرارداد هاست؛ بنابراین شرط مجهول
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اگرچه به عقد صدمه نزنده و موضوع معامله را مبهم نسازد اما بی گمان باطل است،
زیرا شرط مجهول موجب غرر می شود که در شرع نفی شده است (کاتوزیان:1168 ،
.)188/1
همچنین اگرچه شرط ضمان مضارب در ضمن عقد الزم دیگری مانند صلح،
خالف مقتضای عقد نیست ،اما چون این شرط بر خالف کتاب و سنّت است صحیح
نمی باشد (عالمه حلّی .)061/1 :1101 ،زیرا روایات فراوانی از ائمه اطهار(ع) وجود
دارد که از شرط ضمان مضارب نفی می کند مانند این روایت که امام صادق(ع) می
فرمایند « :مالی که با آن مضاربه صورت می گیرد ،عامل در سود آن شریک است اما
خسارتی به او نسبت داده نمی شود مگر آن که با اذن مالک مخالفت کرده باشد»
(طوسی .) 106/1 :1111 ،ظاهر این روایت به طور صریح بر نفی ضمان مضارب داللت
دارد و مخالفت با این روایت دست از ظهور برداشتن است که خالف قواعد اصول
است .بنابراین بانک نمی تواند ضمان مضارب را در ضمن عقد الزم دیگری مانند
صلح بیاورد تا از خود نفی مسئولیت کند.
ماهیّ ت عقد مشارکت مدنی در قرارداد های بانکی و دستور العمل قانون عملیات بانکی
بدون ربا ،مشارکت به قصد انتفاع است؛ یعنی قصد انتفاع و سودجویی انگیزه اصلی در
انعقاد عقد مشارکت مدنی است و هرگونه شرط مغایر با آن می تواند به ارکان این
عقد و قرارداد خلل وارد کند .منافات شرط با غرض و انگیزه اصلی چیزی است که
تحت عنوان شرط مغایر مقتضی ،مورد توجه فقها قرار گرفته است (انصاری:1111 ،
.)10/8
شرط ضمان شریک برای مسئولیت داشتن در قبال خسارات وارده از جمله شرایطی
است که بر خالف مقتضای عقد شرکت است ،زیرا این امر بر خالف شیاع و نفع بری
است که انگیزه اصلی انعقاد عقد شرکت می باشد .بنابراین ،اگر در پی عقد مشارکت،
زیانی بر مال مشترک وارد شود ،این زیان به نسبت سهم هر یک از شرکاء به آنها تعلّق
می گیرد ،پس سود یا اصل سرمایه زمانی بازپرداخت خواهد شد که واقعاً اصل سرمایه
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و سودی تحقّق داشته باشد .به عبارت دیگر ،اگر تضمین سود و اصل سرمایه به معنای
تضمین آن در هر صورت باشد و مشتری ضامن آن باشد این امر با مقتضای مشارکت
منافات دارد (هاشمی شاهرودی .)10 :1116 ،از طرف دیگر ،مطابق قاعده «من له الغنم
فعلیه الغرم» کسی که سودی می برد ضرر نیز به او منتهی می شود و بانک همان گونه
که سود می برد باید در ضرر هم سهیم باشد.
با توجه به مطالب باال ،هرگاه مشتری در اخذ و مصرف تسهیالت بانکی ،کارشناسی
های الزم را انجام دهد ،اما در اثر عواملی که خارج از کنترل او می باشد تسهیالت از
بین برود و ضرر کند ،در عقودی مانند مشارکت مدنی و مضاربه بانک نیز باید در این
ضرر و خسارت سهیم باشد و به طریق أولی در این فرض ،گرفتن دیرکرد در صورت
معوّق شدن پرداخت اقساط معنا ندارد و جایز نیست.
 -1-1عدم حسن نیّت در اخذ و مصرف تسهیالت
یکی از شرایط اساسی صحّت معامالت ،مشروعیّت جهت آن است؛ به این معنا که
قصد و انگیزه طرفین در انعقاد عقد ،شرعی و قانونی بوده و خالف عدالت ،انصاف،
مصلحت ،نظم عمو می و اخالق حسنه نباشد .انگیزه عبارت از داعی ای است که قبل
از معامله در هر یک از متعاملین پیدا می شود و سبب انجام معامله می گردد؛ مثالً
کسی که مقروض است خانه خود را می فروشد تا قرض خود را اداء نماید (امامی ،بی
تا.)011/1 :
یکی از موارد بارز در مشروعیّت جهت معامله ،حسن نیّت است؛ امروزه در قوانین
بسیاری از کشور ها به صراحت ،به این مسأله در تعهّدات اشاره شده است .در ماده 0
قانون مدنی سوئیس آمده است« :هر کس موظّف است حقوق و تکالیف خود را با
حسن نیّت اعمال و اجرا نماید ».همچنین در ماده  010قانون مدنی آلمان آمده است:
«هر فردی موظّف است تعهّدات خود را با حسن نیّت انجام دهد» (بهرامی احمدی،
.)001 :1166
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حسن نیّت در معامالت به معنای داشتن قصد نیکو و انگیزه مشروع و اراده خوب در
انجام تعهّدات و اعمال حقوقی است .بنابراین هرگاه کسی قصدش در خرید و فروش،
عدم پرداخت ثمن یا مبیع باشد؛ و یا در نکاح به نیّت عدم پرداخت مهریه که به عنوان
دین بر ذمّ ه اوست ،اقدام کند یا در عقد کفالت ،کفیل دیگری شود ولی به این قصد
که او را فراری دهد ،سوء نیّت تحقّق یافته و موجب ضمان است.
در مباحث فقهی و حقوقی ،اصالت صحّت و قاعده احسان می تواند به عنوان مبانی
اعتبار حسن نیّت محسوب شود .اصل صحّت به این معناست که باید همواره اعمال
حقوقی دیگران را حمل بر صحّت کرد مگر این که دلیلی بر خالف آن بیاید (موسوی
بجنوردی .)081-088/1 :1111 ،در مورد قاعده احسان نیز آمده است ،هرگاه محسن
که به عنوان امین محسوب می شود ،کاری با حسن نیّت و با اعتقاد بر این که موجب
خیر است ،انجام دهد ،ضامن نیست هرچند که به طور اتفاقی مسبّب زیان شود؛ مانند
جایی که ولیّ یا قیّم اقدام به انتقال کاالی متعلّق به صغیر از طریق کشتی کند و به طور
اتفاقی ،کشتی در دریا غرق شود (محقّق داماد.)111 -011/0 :1116 ،
همچنین است در مورد مدیونی که به دلیل اعسار نتواند دین خود را در سر رسید
مقرّر ،اداء کند ،که در صورت وجود حسن نیّت ،باید به او مهلت داد .اما اگر کاری
کند که قبل از فرا رسیدن دین ،خود را از تمکّن ادای آن خارج کند ،مثالً اموال خود
را ببخشد یا بفروشد ،به دلیل قاعده الضرر ،تصرّفات او نافذ نیست (نراقی-88 :1011 ،
11؛ اصفهانی ،بی تا .) 111/0 :به نظر برخی از فقها به دلیل نامشروع بودن جهت معامله
که به قصد فرار از دین بوده ،معامله او باطل است (بارفروش .)111 :1110 ،وانگهی
روایاتی که در مورد مهلت دادن به بدهکار تا زمان تمکّن آمده است (حرّ عاملی،
 )111/11 :1111در جایی است که بدهکار واقعاً قدرت ادای دین را نداشته و از ابتدا
حسن نیّت داشته است؛ در غیر این صورت ،ضامن آن است.
بنابراین ،کسی که از بانک تسهیالتی را اخذ می کند ،و سپس در پرداخت آن در
موعد مقرّر باز می ماند ،در صورتی که از ابتدا قصد و انگیزه اش عدم پرداخت اقساط
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نبوده و در تأخیر تأدیه دین مقصّر نباشد ،معسر محسوب شده و اخذ دیرکرد از او بابت
تعویق اقساط ،جایز نیست و بانک موظّف است به او مهلت دهد؛ زیرا در باب دین،
هرگاه مدیون توانایی ادای دین خود را نداشته باشد باید به او مهلت داده شود تا تمکّن
یابد .اما اگر ثابت شود مشتری از ابتدا به انگیزه عدم پرداخت مطالبات و فرار از آن به
طرق گوناگونی ،اقدام به دریافت تسهیالت کند ،در این صورت عالوه بر اخذ اصل
مطالبات معوّق ،اخذ دیرکرد نیز جایز است و مشروعیّت پیدا می کند ،زیرا تأخیر تادیه
دین توسط مدیون ،سبب خسارت به بانک شده و به دلیل قاعده الضرر وی ضامن
جبران آن است « .وانگهی پول کاغذی و اعتباری کنونی در واقع نماینده مقداری
قدرت خرید است .تجربه نشان می دهد که این قدرت گاه تند و گاه آرام ،رو به
کاستی می رود .از دیر باز همه دریافته اند که نه تنها عهد شکنی مدیون ،طلبکار را از
انتفاعی مسلّم محروم می کند ،بلکه از ارزش واقعی پول می کاهد .بنابراین اگر گفته
می شود که خسارت تأخیر ،مقداری پول زیاده بر اصل طلب نیست و وسیله جبران
خسارت و کمبود ارزشی است که بدهکار می دهد ،نباید موجب شگفتی باشد»
(کاتوزیان.)010/1 :1161 ،

نتیجه گیری
اصل برخورد بانک در صورت معوّق شدن مطالبات ،مطابق شرط ضمن عقد بودن
این شیوه برخورد ،تعزیر مالی متخلّف و جایز بودن تأدیه خسارت ،جایز است ،اما این
جواز به صورت مطلق نیست و تحت شرایط مختلف تغییر می کند .یکی از این
شرایط ،مصرف کردن تسهیالت در جهت خاصّ خود است .هرگاه مشتری تسهیالت
را در غیر جهت خاصّ خود مصرف کند و باعث از بین رفتن تسهیالت و معوّق شدن
مطالبات شود ،مطابق قواعد أکل مال به باطل ،اتالف ،استیمان و ضمان ید ،گرفتن
دیرکرد جایز است.
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از طرف دیگر ،مطابق قاعده «العقود تابعه للقصود» ،هرگاه عقد بر این مبنا که
تسهیالت در جهت خاصّ خود مصرف شود منعقد شده باشد ،عقد از اساس باطل
است و منشأ اثر نمی باشد و دیرکرد معنایی ندارد .در این صورت ،مشتری به خاطر این
که آن چه را اخذ کرده مقبوض به عقد فاسد است ،و ضامن کلّیه خسارات و غرامات
و منافع آن چه را که اخذ کرده ،می باشد .همچنین هرگاه مشتری کارشناسی های الزم
را در اخذ و مصرف تسهیالت انجام نداده باشد و به تعبیری تعدّی و تفریط کرده باشد
و نیز اگر از ابتدا سوء نیّت داشته باشد که مطالبات را پرداخت نکند ،در این صورت
گرفتن دیرکرد از او جایز است.
حال اگر مشتری تسهیالت را در جهت خاصّ خود مصرف کند ،مثالً اگر وامی
تحت عقد مضاربه برای تجارت برنج اخذ کرده باشد و با تسهیالت دریافتی ،تجارت
برنج کند و در این تجارت ،کارشناسی های الزم مانند خرید و فروش مناسب ،حمل و
نقل معقول و نگهداری عرفی را رعایت کرده باشد ،همچنین از ابتدا با حسن نیّت وام
گرفته باشد ،اما به واسطه عواملی که خارج از کنترل او می باشد مانند علل قهری و
سماوی و نوسانات قیمت بازار ضرر کند و پرداخت تسهیالت به تعویق بیفتد ،گرفتن
دیرکرد از مشتری جایز نیست ،زیرا مشتری امین است و جز در صورت تعدّی و تفریط
ضامن نمی باشد .عالوه بر این ،در صورت رعایت کردن این شرایط توسط مشتری در
برخی عقود مانند مشارکت مدنی و مضاربه عالوه بر نگرفتن دیرکرد خود بانک باید
در ضرر به وجود آمده نیز سهیم باشد و شرط ضمان شریک و مضارب توسّط بانک
برای برائت مسئولیت خود از پرداخت خسارت مخالف با کتاب و سنّت بوده و جایز
نیست.
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