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 به نام خداوند بخشنده مهربان

 

 در بانكهاى غير ربوى" شرط كيفرى نقدى"حكم 

بطور كلى و سپس در مورد " شرط كيفرى نقدى"شايسته است پيش از هر چيز، درباره 

 :ها، سخن گوييم ط بدهىشرط جريمه نقدى به هنگام تأخير در پرداخت اقسا

 "شرط كيفرى نقدى"حكم : نخست

 

 :تعريف شرط كيفرى

مراد از شرط كيفرى، مبلغى است كه دو ط�رف ق�رارداد، ب�ه عن�وان جريم�ه در ازاى ع�دم 

ان�د، در نظ�ر  بندى هر كدام نسبت به آنچه در ضمن قرارداد بدان تعهد ك�رده ي�ا الت�زام داده پاى

 .شود نيز ياد مى" وجه تعهد"يا " بران توافقج"گاهى از آن به ; اند گرفته

 

 :چند مثال

وقت�ى فروش�نده ب�ه خري�دار تعه�د ده�د ك�ه : ها و موارد شرط كيف�رى نق�دى، فراوانن�د مثال

را در روز معينّى تحويل ده�د و در غي�ر اينص�ورت باي�د ) يا موضوع خريد(كاالى فروخته شده 

را در ) به�اى معامل�ه(عه�د ده�د ك�ه مبل�غ خري�د ي�ا خري�دار ب�ه فروش�نده ت; فالن مبلغ را بپردازد

روز معينى پرداخ�ت كن�د و در غي�ر اينص�ورت، باي�د ف�الن مبل�غ را ب�ه عن�وان جريم�ه، پرداخ�ت 

متعل�ق ب�ه ديگ�رى درآي�د باي�د ) موض�وع خري�د(يا شرط شود ك�ه اگ�ر ك�االى فروخت�ه ش�ده ; كند

د ده�د ك�ه ب�ا وج�ود او، فالن مبلغ به عن�وان غرام�ت پرداخ�ت ش�ود ي�ا م�ردى ب�ه همس�رش تعه�



 ۳ 

همس��ر ديگ��رى انتخ��اب نكن��د ي��ا او را ط��الق نده��د و در غي��ر اينص��ورت ف��الن مبل��غ ب��ه عن��وان 

يا وقتى بستانكار با بدهكار خ�ود ش�رط كن�د ك�ه چنانچ�ه ب�دهى خ�ود ; جريمه به وى پرداخت كند

ب��ه عن��وان  را در ت��اريخ معين��ى ادا نكن��د باي��د در ازاى ه��ر م��اه ي��ا ه��ر روز ت��أخير ف��الن مبل��غ را

اى ك���ه مش���ترى ب���ه فروش���نده پرداخت���ه و در ص���ورت  و ني���ز بيعان���ه. جريم���ه ت���أخير، بپ���ردازد

ك�ه مش�ترى در ازاى ) جريم�ه فس�خى(گي�رد و ي�ا ض�مانى  خوددارى از خريد، به وى تعلّ�ق م�ى

ه�اى ديگ�رى در اي�ن  فروش مال غيرمنق�ولى ك�ه خ�ارج از داي�ره ثب�ت دولت�ى ق�راردارد و مث�ال

 .همه در شمار اين نوع شرط، قرار دارندزمينه، همه و 

 

 ":شرط كيفرى نقدى"حكم شرعى 

بدين ترتيب روشن شد كه منظور از ش�رط كيف�رى نق�دى، آنس�ت ك�ه ن�وعى ض�مانت ب�راى 

دهن�د،  به يك�ديگر م�ى) قرارداد(قراردادهاى منعقده يا تعهداتى كه طرفين متعاقد در ضمن عقد 

ب�ا چن�ين تعري�ف و . تعه�د ي�ا الت�زام خ�ود، ش�انه خ�الى كن�دمطرح باشد تا مبادا يك�ى از آنه�ا، از 

توض��يحى، ش��رط كيف��رى نق��دى از نظ��ر ص��حت و اعتب��ار اجراي��ى و باص��طالح ج��ارى ش��دن، در 

اگ�ر ق�رارداد ي�ا تعه�دى ك�ه ش�رط كيف�رى در آن ي�ا در ; پيوند با آن قرارداد يا تعّهد توافقى است

مبتن�ى ب�ر آن ني�ز، ص�حيح، ناف�ذ و  مورد بندهاى آن مط�رح اس�ت، ص�حيح باش�د، ش�رط كيف�رى

معتبر است و در غير اينصورت، شرط كيفرى، با بطالن اصل خود، باطل و ن�امعتبر اس�ت چ�را 

شود و ف�رع، هميش�ه ت�ابع اص�ل  كه شرط كيفرى، تنها فرعى بر آن قرارداد يا تعهد شمرده مى

ال نداش�ته باش�د، ش�رط است و چنانچه اصل، نامعتبر باشد و براى طرفين قرارداد، الزامى بدنب

همچن�ين در ; علي�ه اس�ت كيفرى مبتنى بر آن نيز قهراً نامعتبر و غيرالزامى نس�بت ب�ه مش�روط



 ٤ 

درستى و صحت شرط كيفرى، الزم است كه اين ش�رط، ام�ر ب�اطلى چ�ون رب�ا، قم�ار و خ�وردن 

زى در غير اينصورت، اين ش�رط باط�ل اس�ت زي�را ه�ر چي�; مال به ناروا را در پى نداشته باشد

 .كه باطلى را در پى داشته باشد، خود نيز باطل است

اينك�ه مبتن�ى ب�ر : بنابراين، مالك و ضابطه كلى در صحت شرط كيفرى، از اين ق�رار اس�ت

اگر چنين ب�ود، ص�حيح اس�ت و ; امر باطلى نباشد و امر باطل يا ناروايى را در پى نداشته باشد

ان الم�ؤمنين ي�ا ان «: و قراره�ا و ب�ه مص�داقبن�دى ب�ه ش�رطها  جارى و بنا به داليل لزوم پاى

باي�د ) بند هس�تند مؤمنان يا مسلمانان به قرارها و تعهدات خود پاى(» المسلمين عند شروطهم

بند بود و اين ع�الوه ب�ر دالي�ل ل�زوم وف�ادارى ب�ه  بدان پاى" وجوب شرعى تكليفى"به عنوان 

 .بخشى از آنستهايى است كه شرط كيفرى مورد نظر،  قراردادها و پيمان

 :بر اين اساس، شرطهاى كيفرى در موارد زير، صحت ندارد و باطل است

در معامالت باطل و فاقد اعتبار از نظر صحت قرارداد، يا شرايط قرارداد يا آنچ�ه باي�د  -۱

مبادله شود و نيز از نظر شرايط طرفين قرارداد، يعنى چنانچه در قرارداد با شخص ناب�الغ، ي�ا 

 .ربايى، شرط جريمه نقدى قيد شده باشد، اين شرط اعتبارى ندارد و باطل استدر معامالت 

از جمل�ه تعه�دهايى ; اگر شرط كيفرى نقدى مبتنى بر تعهد نس�بت ب�ه ام�ر ب�اطلى باش�د -۲

شوند، يا با كتاب خدا و سنّت مخالفت دارند يا شرطهايى ك�ه ب�ا  كه فى نفسه، جايز شمرده نمى

آور نيس�تند ـ ق�رار  فات دارند و يا در شمار تعهّدات اوليه ـ كه ال�زاممقتضاى خود قرار داد، منا

داشته باشند يا جنبه مجهولى داشته باش�ند ك�ه موج�ب مخ�اطره ي�ا ابه�ام در ق�رارداد ي�ا معامل�ه 

م�ثال اگ�ر كس�ى ; يا شرط در مورد تعهدات ناممكن يا بدون هدف قاب�ل ت�وجهى باش�ند. شوند مى

و با وى شرط كند كه انگورها را تب�ديل ب�ه ش�راب كن�د در غي�ر  به طرف ديگر، انگور بفروشد



 ٥ 

اينصورت ـ يعنى اگر تبديل ب�ه ش�راب نك�رد ـ باي�د ف�الن مبل�غ را ب�ه عن�وان جريم�ه بپ�ردازد، ي�ا 

زنى در عقد ازدواج، با همسرش شرط كند كه از وى كام نگيرد وگرنه باي�د ف�الن مبل�غ جريم�ه 

مث��ال باط��ل اس��ت زي��را مبتن��ى ب��ر چي��زى اس��ت ك��ه ب��ا  بپ��ردازد، ش��رط كيف��رى نق��دى در اي��ن دو

اگ�ر م�ردى ني�ز ب�ه زن�ى ق�ول و وع�ده ازدواج ; يا حك�م آن، مناف�ات دارد) قرارداد(اقتضاى عقد 

دهد، از آنجا كه تنها نوعى تعهد ابتدايى است و چنين تعهدى، مستلزم هيچ ال�زام و اجب�ارى از 

اى،  ق��دى در م��ورد چن�ين ق��ول ي��ا وع��دهس�وى ط��رفين در آين��ده نيس�ت، هرگون��ه ش��رط كيف�رى ن

باطل است هر چند ممكن است زيانهايى در اين ميان مطرح شود ك�ه وع�ده دهن�ده باي�د آنه�ا را 

همچنين است اگ�ر خري�دار در معامل�ه خري�د ي�ك دام م�اده، ب�ا وج�ود ع�دم اطمين�ان، ; جبران كند

ت چ�ون مبتن�ى ب�ر جه�ل و اى باط�ل اس� شرط كند كه دام مزبور باي�د حامل�ه باش�د چن�ين معامل�ه

 .شود وجود ابهام در معامله است و شرط كيفرى مبتنى بر اين قرارداد نيز به تبع، باطل مى

و نيز در معامله خريد و ف�روش ي�ك محص�ول كش�اورزى، اگ�ر فروش�نده ب�ا خري�دار ش�رط 

كند كه محصول را بايد به صورت خوشه درآورد يا در فروش خرماى نارس، آن�را ب�ه ص�ورت 

 .اى پخته درآورد، چنين شرطهايى، همگى باطل هستند چون اصل قرارداد، باطل استخرم

 

 :موارد تطبيقى

اى اس��ت ك��ه مش��ترى ب��ه  از جمل��ه مثاله��اى ش��رط كيف��رى نق��دى، همچنانك��ه گفت��يم ـ بيعان��ه -۱

 :شود كند كه به چند شكل مطرح مى عنوان تضمين خريد خود به فروشنده پرداخت مى

ه، ص��ورت گرفت��ه و مش��ترى، بخش��ى از به��اى آن��را ب��ه عن��وان ال��ف ـ اينك��ه معامل��

در اينص��ورت ; كن��د پرداخ��ت م��ى) ب��ه خري��د(بيعان��ه و ب��راى تض��مين ق��رار خ��ود 



 ٦ 

مشترى بايد بقيه بهاى كاالى خريدارى شده را بپردازد زيرا معامل�ه، قطع�ى اس�ت 

بن��د ب��ود، در غي��ر اينص�ورت، ط��رف ديگ��ر ح��ق فس��خ ق��رارداد را  و باي�د ب��دان پ��اى

 .اردد

اى ص��ورت نگرفت��ه و مش��ترى، تنه��ا مبلغ��ى را ب��ه عن��وان  ب ـ ح��التى ك��ه معامل��ه

بيعانه پرداخت كرده ت�ا فروش�نده، ك�االى م�ورد نظ�ر را ب�راى وى نگ�اه دارد و ب�ه 

در اين حالت، بيعانه تنها يك تعهد ابت�دايى اس�ت ك�ه ب�راى مش�ترى ; كسى نفروشد

شد، فروشنده بايد مبلغ بيعانه را آور نيست و اگر مشترى از خريد منصرف  الزام

به وى بازگرداند زيرا پ�س ن�دادن بيعان�ه ب�دون رض�اى مش�ترى، همچ�ون خ�وردن 

 .با رضايت طرفين است" تجارتى"نارواى مال ديگرى بدون وجود 

ج ـ حالت سوم از اين قرار است كه قرار خريد، صورت گرفته باش�د و در م�تن ي�ا 

بيعان�ه، ح�ق فس�خ آن ب�راى مش�ترى، در نظ�ر  ]پس ن�دادن[ضمن قرارداد به ازاى 

ش�ود در ص�ورت فس�خ  گرفته شده باشد كه در واقع به معناى آنست كه ش�رط م�ى

اي�ن ; آي�د قرارداد خري�د از س�وى مش�ترى، مبل�غ بيعان�ه ب�ه تمل�ك فروش�نده در م�ى

ش��رط ه��يچ اش��كال ش��رعى ن��دارد و همينك��ه ق��رارداد خري��د از س��وى خري��دار فس��خ 

گ�ردد و اگ�ر فس�خ نش�ود، اي�ن  ده نسبت به بيعانه، قطع�ى م�ىشود، مالكيّت فروشن

 .بيعانه بخشى از بهاى كاالى خريدارى شده است كه بقيه آن بايد پرداخت شود

اگر قراردادى ميان دو ط�رف منعق�د گ�ردد و در ض�من آن ش�رط ش�ود ك�ه ه�ر ي�ك از ط�رفين  -۲

ديگرى، ق�رارداد را فس�خ تواند در صورت منصرف شدن، در ازاى پرداخت مبلغ معينى به  مى

كند و در واقع حق فسخ قرارداد به ازاى پرداخت مبل�غ معين�ى ب�ه ط�رف ديگ�ر، در نظ�ر گرفت�ه 



 ۷ 

. ش�ود شود، چنين روندى، طبق مالكى كه ياد ك�رديم، از ان�واع ش�رط كيف�رى ص�حيح تلق�ى م�ى

خ�ت چنانكه يك�ى از ط�رفين از انج�ام معامل�ه، منص�رف ش�د و ش�رط كيف�رى تواف�ق ش�ده را پردا

كرد، حق فسخ معامله را بدست آورده است و بدون اداى شرط كيفرى، فسخ معامله، از س�وى 

البت��ه اگ��ر در ض��من ق��رارداد، ش��رط ش��ود ك��ه ب��ه مج��رد انص��راف ه��ر ك��دام از ; او ج��ايز نيس��ت

طرفين، بايد فالن مبلغ را بپردازد، اين شرط جريمه باطل است زيرا برخالف كتاب خدا و سنت 

ت چ��ون م��ا ب��ه ازاى م��الى ن��دارد و در نتيج��ه خ��وردن ن��ارواى م��ال و ب��دون اس��) ص(پي��امبر 

 .شود شمرده مى" تجارت رضايتمندانه"مصداق 

از جمل��ه ديگ��ر مثاله��اى عمل��ى ش��رط كيف��رى نق��دى ـ آنچنانك��ه گفت��يم ـ تض��مينى اس��ت ك��ه  -۳

ر مشترى ب�ه هنگ�ام ف�روش م�ال غي�ر منق�ول خ�ارج از اداره ثب�ت دولت�ى، از فروش�نده خواس�تا

اين شرط، ص�حيح اس�ت و براس�اس م�الك ش�رطهاى ص�حيح، بهت�ر ه�م هس�ت ك�ه در ; شود مى

 .چنين معامالتى، منظور گردد

وقتى مشترى با فروشنده شرط كند كه چنانچه روشن شود كاالى فروخت�ه ش�ده، متعلّ�ق ب�ه  -٤

ش�رط،  ب�ه وى بپ�ردازد، ظ�اهراً اي�ن ]ب�ه عن�وان جريم�ه[ديگرى بوده است، باي�د ف�الن مبل�غ را 

ص��حيح نيس��ت زي��را اگ��ر روش��ن ش��ود ك��ه م��ورد معامل��ه، متعل��ق ب��ه ديگ��رى ب��وده اس��ت، اص��ل 

شود و در پى آن شرطى كه در ضمن چنين معامله باطلى در نظ�ر گرفت�ه ش�ده  معامله باطل مى

شود مگر آنكه اين موضوع ـ يعنى تعلق  گردد و تبديل به شرطى ابتدايى مى نيز قهراً باطل مى

عامل�ه ب�ه ديگ�رى ـ موج�ب زي�ان خري�دار ش�ود و در واق�ع فروش�نده، خري�دار را ك�االى م�ورد م

فريب خورده بايد به كس�ى "و " نفى ضرر"هاى  فريب داده باشد، در اينصورت و بنابر قاعده

فروش�نده ب�ه مي�زان زي�انى ك�ه وارد ك�رده، ضـــ�ـامن ". كه او را فري�ب داده اس�ت مراجع�ه كن�د



 ۸ 

ض��من ق��رارداد ديگ��رى، منظ��ور شـــ��ـده باش��د، ظ��اهراً ش��رط اس��ت و چنانچ��ه چن��ين ش��رطى در 

 .بند بود صحيح است و بايد بدان پاى

اگر خريدار با فروشنده ش�رط كن�د ك�ه در ص�ورت ع�دم تحوي�ل ك�االى فروخت�ه ش�ده در روز  -٥

به عنوان جريمه، فالن مبلغ را به وى بپ�ردازد  ]تأخير[معينى، بايد به ازاى هر روز يا هر ماه 

فروشنده همين نوع شرط را در مورد بهاى معامله با خريدار كند، هر دوى اي�ن حالته�ا،  يا اگر

از مثالهاى شرط كيفرى نقدى است و حكم آن در مورد موضوع معامله ـ اعم از اينكه برعه�ده 

مش�خص باش�د ـ پرداخ�ت جريم�ه نق�دى در ازاى ه�ر روز " ع�ين"فروشنده بوده يا به صورت 

اى خريدارى ش�د و ش�رط  مثال اگر خانه; داراى هيچ اشكال شرعى نيستتأخير در تحويل آن ـ 

گرديد كه چنانچه در روز معينى، تحويل خريدار نشود بايد در ازاى هر روز تأخير، ف�الن مبل�غ 

ب��ه خري��دار پرداخ��ت ش��ود، ش��رط ص��حيحى اس��ت و اش��كالى ن��دارد ول��ى در م��ورد به��اى ك��االى 

 .جاى ديگرى سخن خواهيم گفت خريدارى شده و تأخير در پرداخت آن، در

اگر زنى به عنوان شرط ضمن عقد نكاح، با همسرش ش�رط كن�د ك�ه اگ�ر او را ط�الق داد ي�ا  -٦

اي�ن در ش�مار ش�رطهاى . همسر ديگرى ـ با وجود وى ـ برگزيد بايد فالن مبلغ، جريمه بپردازد

د ح�ق ط�الق كيفرى نقدى است و حكم آن به اين ص�ورت اس�ت ك�ه اگ�ر منظ�ور آن باش�د ك�ه م�ر

 )ص(وى ي��ا ازدواج ب��ا زن ديگ��رى را ن��دارد، باط��ل اس��ت زي��را ب��ا كت��اب خ��دا و س��نت پي��امبر 

مخالفت دارد ولى اگر تنها شرط شده باشد كه او را طالق ندهد يا همس�ر ديگ�رى اختي�ار نكن�د، 

ت�وان ام�ر حالل�ى را انج�ام  اين شرط صحيح است و مخالفتى با كتاب و سنت، ندارد چرا كه مى

اد و آنرا ترك كرد و تعهد دادن نسبت به ترك يك فعل حالل، خالف شرع نيس�ت و اگ�ر همس�ر ند

 .بند باشد نسبت به اين تعهد خود تخلّف كرد بايد به شرط كيفرى تعيين شده، پاى) مرد(



 ۹ 

اگر مردى با زنى نامزد شود يا به او وعده ازدواج دهد، ب�دون ش�ك تنه�ا ن�امزدى ي�ا وع�ده  -۷

دى را براى هيچكدام از ط�رفين نس�بت ب�ه عق�د ازدواج در آين�ده، ب�دنبال ن�دارد و داده شده، تعه

هر شرط كيفرى برخاسته از آن كه به قصد تضمين تحقق آن در نظر گرفته شود، باطل خواهد 

ه��ايى در ش��مار تعه��دات ابت��دايى و غيرالزام��ى اس��ت ول��ى م��رد ني��ز باي��د  ب��ود زي��را چن��ين وع��ده

آي��د، جب��ران نماي��د و چنانچ��ه در ض��من عق��د  ف از وع��ده بب��ار م��ىخس��اراتى را ك��ه ب��ر اث��ر تخل��

بن�دى ب�ه  بندى به چنين عقد يا قراردادى و ني�ز پ�اى الزمى، متعهد به ازدواج با كسى شد، پاى

 .شود همه شرايط كيفرى آن ـ بنا به داليل لزوم وفاى به شرطهاى صحيح ـ بروى واجب مى

 

 :چند نكته

فس�خ ك�رد " عوض�ى"توان با يا بدون هر گون�ه  شرطها، مى شرط كيفرى را همچون ساير -۱

 .تواند از آن صرفنظر كند گذار است و او مى براى شرط" حقى"زيرا به مثابه 

شرط كيفرى، به مجرد تخلّف طرف شرط نسبت به وفاى به آنچه كه متعه�د ش�ده اس�ت، ب�ر  -۲

توان��د او را  ار م��ىگ��ذ گي��رد، در ص��ورت خ��وددارى از انج��ام ش��رط، ش��رط اش ق��رار م��ى عه��ده

ش��ود و  وادار ب��ه اداى آن كن��د و در ص��ورت امتن��اع از ادا، از ح��ق خي��ار فس��خ برخ��وردار م��ى

ش�ود  ظاهراً نيز اين برخوردارى از حق فسخ، مشروط به عدم توانايى اجبار او به تمكين نم�ى

) يعن�ى ح�ق فس�خ(ود توان�ايى ال�زام ني�ز از اي�ن ح�ق بلكه در صورت مخالفت يا امتناع و ب�ا وج�

 .شود برخوردار مى

كند كه در اصل نفع  در تحقق شرط كيفرى، عدم انجام تعهدات از سوى متعهد، تفاوتى نمى -۳

. گذار، خدش�ه وارد ش�ده ي�ا باع�ث ت�أخير در خص�وص نف�ع مزب�ور گش�ته باش�د مورد نظر شرط



 ۱۰ 

، شرط كرده باش�د ك�ه در زم�ان معين�ى ب�ا وى ازدواج مثال اگر زنى با مردى در ضمن عقد الزم

اينكه هرگز ب�ا او ; كند و در غير اينصورت، فالن مبلغ را به عنوان جريمه بايد به وى بپردازد

در ه�ر . ازدواج نكند يا ازدواج در زمان معين انجام نشده باش�د، در تحق�ق ش�رط تف�اوتى ن�دارد

را بپردازد زيرا آنچه كه تعهد شده، تنها ازدواج  دو صورت، شرط را باخته و بايد مبلغ جريمه

نيس��ت بلك��ه ازدواج در زم��ان معين��ى اس��ت ك��ه در مث��ال م��ورد بح��ث، تخلّ��ف ص��ورت گرفت��ه و 

 .اش افتاده است جريمه مقرر، برعهده

ش�ود و همينك�ه از ش�رط م�ورد نظ�ر  براى تحقق شرط كيفرى، وارد آمدن زيان، شرط نم�ى -٤

گون�ه  گي�رد حت�ى اگ�ر ه�يچ شرط مزب�ور برعه�ده متخل�ف ق�رار م�ى تخلّف صورت گرفته، انجام

 .گذار نكرده يا زيان وارده، كمتر از ميزان جريمه توافقى باشد زيانى متوجه شرط

ت�وان ره�ن، كفال�ت ي�ا ض�مانتى  ظاهراً براى تضمين آنچه كه موجب شرط كيفرى است، مى -٥

بندى به تعهدات، بر عهده  عدم پاىدريافت كرد زيرا اين شرط، حقى مالى است كه در صورت 

توان به يكى از صورتهاى پيش گفته، تضمينى براى آن در  پذير است بنابراين مى طرف شرط

 .نظر گرفت

در ص��ورتى ك��ه ش��رط كيف��رى، مطل��ق باش��د و مقيّ��د ب��ه ترتي��ب ي��ا قي��د خاص��ى نباش��د، ظ��اهراً  -٦

عدم انجام اختيارى باشد ي�ا از علت�ى بالفاصله پس از احراز عدم انجام تعهد ـ اعم از اينكه اين 

سوزى، بيمارى و از اين قبيل نش�أت گرفت�ه  جنگ، كودتا، اعتصاب، آتش: اضطرارى از جمله

 .گيرد برعهده وى قرار مى -باشد 

 

 شرط جريمه براى تأخير در پرداخت اقساط: دوم
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مؤمن�ون ال«توان در چ�ارچوب  ما از شرط كيفرى نقدى سخن گفتيم و يادآور شديم كه مى

، آن�را درس�ت تلق�ى ك�رد )بن�د هس�تند گذارن�د پ�اى مؤمنان به شرطهايى كه م�ى(» عند شروطهم

ولى در سخن از شرط جريمه نقدى بهنگام تأخير در پرداخ�ت اقس�اط ب�دهى، باي�د نك�ات زي�ر را 

 :در نظر گرفت

 :يكم

تى همه شرطها بطور كلى و از جمله شرط كيفرى و از آنجا شرط جريمه نق�دى، در ص�ور

كه در ضمن يك قرارداد باطل منظور شده باشد يا امر شرعاً ب�اطلى را همچ�ون معامل�ه ن�امعين 

 .تواند صحيح باشد در پى داشته باشد، نمى... آميز و  و جهالت

 :دوم

شود شرط جريمه نقدى در ازاى تأخير در پرداخت اقساط بدهى، در واقع تطبي�ق  ادعا مى

يعن��ى هم��ان رب��اى ج��اهلى اس��ت ك��ه ب��ويژه در ش��رع ) زاي��ىاف كن��ى ي��ا م��ى پرداخ��ت م��ى: (قاع��ده

در اينجاس��ت ك��ه مش��كل بانكه��اى ; اس��الم، از آن نه��ى ش��ده و در اينص��ورت معامل��ه باط��ل اس��ت

دار ب��ه  ش��ود زي��را اي��ن بانكه��ا ب��ا مش��تريان خ��ود از طري��ق تعه��دات م��دت اس��المى، مط��رح م��ى

دار باش�د ي�ا نباش�د، خودش�ان  پردازن�د و اع�م از اينك�ه ب�دهى ناش�ى از ف�روش م�دت معامله مى

گردن��د و روى پرداخ��ت اقس��اط ب��دهى مش��تريان در سررس��يدهاى م��ورد  بس��تانكار مش��تريان م��ى

كنند و چنانچه مش�تريان در اي�ن پرداخ�ت، ت�أخير روا دارن�د، بان�ك در واق�ع از  نظر، حساب مى

; گ�ذارد اث�ر م�ىآن،  ]و س�رمايه ج�ارى[ماند و اين ام�ر ب�ر بودج�ه  استفاده از آنها، محروم مى

ش��وند و هرگون��ه ت��أخير در پرداخ��ت  درحاليك��ه بانكه��اى رب��ايى ب��ا چن��ين مش��كلى مواج��ه نم��ى

 .برد اقساط، به همان ميزان، سطح درآمدهاى بانك را باال مى



 ۱۲ 

 :سوم

ه��اى بيش��ترى درخواس��ت كنن��د و  ه�م از اينروس��ت ك��ه بانكه��اى اس��المى ناگزيرن�د ض��مانت

ى، س�ختگيرى كنن�د ك�ه خ�ود باع�ث ك�اهش فرص�ت عق�د گ�ذار ه�اى س�رمايه براى ارايه فرصت

چ�ه بس�ا اف�زايش ن�رخ س�ود ب�ه ميزان�ى ; گ�ردد قرارداد و منحصر گشتن آن به ثروتمن�دان، م�ى

هاى ربايى ني�ز ب�راى جب�ران هم�ين نقيص�ه، مط�رح ش�ده ك�ه البت�ه ب�ه نوب�ه خ�ود  بيش از بهره

 .دشو باعث كاهش تمايل مشتريان در معامله با چنين بانكهايى مى

ش��وند،  م��ا ب��ه حالته��ايى ك��ه ب��ه دلي��ل ورشكس��تگى ي��ا م��رگ، اقس��اط ب��انكى پرداخ��ت نم��ى

سخن ما بيشتر در خصوص تعلل ي�ا ; نخواهيم پرداخت چرا كه آنها، احكام خاص خود را دارند

ه��اى نق��دى از  اى اس��ت ك��ه ب��ا س��وء اس��تفاده از ع��دم امك��ان تحمي��ل جريم��ه تأخيره��اى القيدان��ه

» رب�ا«چ�ون باع�ث انطب�اق عن�وان  -ر ازاى تأخير در پرداخ�ت اقس�اط سوى بانكهاى اسالمى د

هاى متعددى ب�راى ره�ايى از اي�ن مش�كل  گيرد در اين ميان روش صورت مى -شود  بر آن مى

 :مطرح شده است، از جمله

همكارى بانكهاى اسالمى و غير اسالمى براى شناسايى مشتريان ب�د حس�اب و تهي�ه ليس�ت  -۱

 .سياهى از ايشان

 .گيرى از اهرمهاى فنى براى بررسى مزاياى اقتصادى هر طرح بهره -۲

ق��راردارد س��اخت ك��اال در ازاى (» استص��ناع«اس��تفاده از فرموله��اى مش��اركت، مض��اربه،  -۳

 .»مرابحه«و از اين قبيل به جاى ) سرمايه واگذارى

 .هاى كافى درخواست تضمين -٤
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 )0F۱(.ت اقساط به منظور كاستن از حجم ريسكبينى اقداماتى به هنگام تأخير در پرداخ پيش -٥

هاى بانك و آزادى عمل آن در عقد قرارداد و جل�ب س�ود و  ها، فرصت كه البته همه اين روش

 .دهند رقابت با بانكهاى ربايى را كاهش مى

 :چهارم

 :شود در راستاى رهايى از اين مشكل دو راه حل زير مطرح مى

فاده از تعزي�ر ي�ا جريم�ه نق�دى قض�ايى ب�ه دلي�ل جبرن قض�ايى زي�ان وارده و حت�ى اس�ت -۱

 .كه شرعاً حرام است -در پرداخت اقساط  -ارتكاب تأخير 

 .شرط كيفرى نقدى -۲

، به زعم اينكه گرايش غال�ب فقه�ا، ح�اكى از ج�واز )راه حل نخست(در مورد حكم قضايى 

را حت�ى اگ�ر حك�م آن است ولى بايد دانست كه اين راه، مشكل مورد نظر را حل نخواهد ك�رد زي�

معم�وال آنچن�ان در چنب�ره گي�ر و . قضايى مبنى بر جبران زيان وارده، به سود بانك صادر شود

همچنانكه متض�من . ماند كه پيگيرى آن، تقريباً حاصلى در بر ندارد دارهاى اجرايى، معطل مى

را ب�ه وي�ژه شود و اين نكت�ه، جنب�ه بازدارن�دگى آن  افزايش جريمه متناسب با ادامه تأخير نمى

هاى گري�ز از احك�ام قض�ايى از  وقتى به نقش زمان در عمليات متنوع بانكى از يك سو و شيوه

دهد گو اينكه در ميان فقه�ا، گرايش�ى ني�ز در جه�ت  سوى ديگر توجه كنيم، به شدت كاهش مى

 .هاى دريافتى به خزانه كل، وجود دارد منع اينكار يا لزوم واريز جريمه

                                                           

 .المللى فقه اسالمى جمع بينمقاله ارايه شده به چهاردهمين كنفرانس م -داغى  دكتر قره -۱



 ۱٤ 

فرى نقدى، تنها اشكالى كه ممكن است پيدا كند، شبهه ربايى آن اس�ت و در مورد شرط كي

و بن�ابر قاع�ده » .شود كه نفعى در پى داشته اس�ت قرضى مى«، ]وام پرداختى[به اعتبار اينكه 

 .شود تلقى مى» ربا«مورد اتفاق فقها، هر قرضى كه نفعى را به دنبال داشته باشد، 

بند شرطهاى خ�ود هس�تند  مؤمنان پاى«: كه قاعدهپيش از اين بارها خاطر نشان ساختيم 

قاعده مورد اتفاق فقهاس�ت، » مگر شرطهايى كه حرامى را حالل يا حاللى را حرام كرده باشند

آيا تطبيق اين قاعده در اين م�ورد، منج�ر ب�ه ح�الل گش�تن ام�ر حرام�ى ش�ود و بن�ابر اي�ن ش�رط 

 كند؟ ى، به آن شرط ربطى پيدا نمىگردد يا چنين الزمه باطل باطل مى] شرط كيفرى[مزبور 

 :پنجم

رسد آنچه مورد بحث ماست بركنار از انواع ح�الل گردان�دن ح�رام خداس�ت ب�ه  به نظر مى

هايى از جمله قي�د ش�رط كيف�رى نق�دى در ق�رارداد، هم�راه گ�ردد ك�ه ك�امال از  ويژه اگر با قرينه

 :گردد مر روشن مىشبهه ربايى به دور خواهد بود كه با توجه به نكات زير، اين ا

 :نكته يكم

 -همچنانك�ه پ�يش از اي�ن ه�م دي�ديم  -در اينجا، ش�رط ك�امال طبيع�ى و متع�ارف اس�ت زي�را 

شود هر چن�د معتق�د باش�يم  معموال منجر به زيان بستانكار مى ]در پرداخت اقساط بدهى[تأخير 

ط، زي�انى حاص�ل كه زيان رساندن، جنبه الزامى نداشته باشد و حت�ى اگ�ر ب�ر اث�ر تخلّ�ف از ش�ر

در ; توان�د اداى ش�رط را مطالب�ه كن�د م�ى) بس�تانكار(الذكر، شرط گ�ذار  نشود، طبق قاعده فوق

عين حال ما به ديدگاه عرفى رايج اشاره داشتيم كه به دليل غلبه حصول زيان بر اثر تخلف در 

 .كند گذارى مزبور، جنبه صحيحى پيدا مى وعده پرداخت قسط، شرط

 :نكته دوم
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نا قرار داشتن بدهكار، هر چند تخلف از پرداخت قسط بدهى در سر رسيد مع�ين از در تنگ

اگ�ر ت�وان پرداخ�ت داش�ته باش�د و (س�ازد  خ�ارج م�ى) ظل�م(سوى وى را از محدوده س�تمگرى 

نپ��ردازد س��تم روا داش��ته اس��ت ول��ى كس��ى ك��ه ت��وان پرداخ��ت ن��دارد، تخل��ف وى س��تم ش��مرده 

يست كه شرط صحيح و نتايج حاص�ل آن را ت�ا زم�انى ك�ه ولى اين امر، مانع از آن ن) شود نمى

اش ن�دانيم زي�را اقتض�اى پ�ذيرش اي�ن ش�رط، چن�ين  توانايى بازپرداخت قسط پيدا كن�د، برعه�ده

 .است و منافاتى هم با اينكه به هنگام پرداخت توان پرداخت نداشته باشد، ندارد

 :نكته سوم

كن�ى ك�ه رب�اى  پ�ردازى ي�ا اض�افه م�ى م�ى(نكته اصلى در تفاوت ميان اي�ن حال�ت و حال�ت 

در آن است ك�ه در اينج�ا، بس�تانكار، پ�يش از ه�ر چي�ز، خواه�ان پرداخ�ت ) جاهلى و حرام است

قسط استحقاقى از سوى بدهكار است و اگر بدهكار اينكار را نك�رد و مرتك�ب تخلّ�ف ش�د از وى 

، ه��م ب��ا حال��ت را ب��ه ج��اى آورد و در اي��ن ص��ورت ]ش��رط كيف��رى[خواه��د ك��ه ش��رط ت��وافقى  م�ى

قرض�ى ك�ه منفعت�ى در (ف�رق دارد و ه�م در ش�مار حال�ت ) كنى پردازى يا اضافه مى مى(ربايى 

نيست زيرا كه اين قرض يا وام، بخ�ود خ�ود نفع�ى را ب�ه دنب�ال نداش�ته و تنه�ا ) پى داشته است

منج��ر ب��ه اف��زودن ش��رطى در ص��ورت تخلّ��ف از ق��رار، ش��ده ك��ه فقه��ا در م��واردى چ��ون ف��روش 

: نيز پذيرفت�ه ش�ده ك�ه) جّده(در هفتمين دوره مجمع فقه اسالمى . اند اى، آن را پذيرفته بيعانه

توانند توافق كنند كه اگر بدهكار بى آنكه در تنگنا قرار گرفت�ه  طرفين بدهكار و بستانكار، مى«
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، از پرداخت قسطى كه بر عه�ده اوس�ت، خ�وددارى كن�د ]در مواردى چون فروش قسطى[باشد 

 )1F۲(»ها نيز سر آيد يد ديگر قسطزمان سررس

اس�ت » بدهى با مرگ بدهكار، بال فاصله باي�د پرداخ�ت گ�ردد«: از ديگر داليل تأييد، قاعده

ب��ه » قرض��ى ك��ه منفعت��ى در پ��ى داش��ته اس��ت«ت��وان آن را در ش��مار  و در اي��ن ص��ورت آي��ا م��ى

 شمار آورد؟

 .هر چند حلول اقساط، مسلماً متضمن نفع اقتصادى است

ر اين ميان، مانع از انطباق اين قاعده و از آنج�ا م�انع از مص�داق رب�اى ج�اهلى آنچه كه د

اى اس��ت ك��ه موض��وع ش��رط را تحق��ق  ش��ود، خل��ف و ع��ده م��ى -ك��ه ح��رام اس��ت  -ب��ودن آن 

گ�رفتن جريم�ه در [شود كه توجه كنيم اين حال�ت  مطلب، زمانى به ذهن نزديكتر مى; بخشد مى

ه��ا پيام��دهاى اقتص��ادى رب��ا را ب��دنبال ن��دارد بلك��ه ب��ا دي��د ن��ه تن] ازاى ت��أخير در پرداخ��ت اقس��اط

ال تظلم�ون و «: اى كه اسالم همزمان نسبت به هر دو ط�رف دارد يعن�ى توص�يه عدالت گرايانه

، ك�امال هماهن�گ )بيني�د كني�د و ن�ه س�تم م�ى ن�ه س�تم م�ى) (س�وره بق�ره ۲۷۹آيه (» ال تظلمون

 .است

كند آن اس�ت ك�ه  سازد و پذيرفتنى مى ديك مىنيز از نكات ديگرى كه مطلب را به ذهن نز

بر حالتى ك�ه بس�تانكار ب�ا » هر قرضى كه منفعتى به دنبال داشته باشد«عرف به انطباق قاعده 

انتظار پيشكشى از سوى بدهكار، به وى قرض داده است، باور ندارد ول�ى در م�ورد ب�انكى ك�ه 

ك�ه در تخص�يص وامه�اى ده�د  به مش�ترى ب�دهكار خ�ود در ص�ورت خ�وش حس�ابى، وع�ده م�ى

                                                           

از دوم�ين ت�ا پاي�ان نهم�ين (» ه�ا ه�ا و توص�يه مص�وبه«در م�ورد ف�روش قس�طى،  ۷د/٦٥/۲از مصوبه ش�ماره  ٥عين بند شماره  -۲

از انتشارات مجمع فق�ه اس�المى ب�ا همك�ارى . ۱٦۲صفحه . ترجمه محمد مقدس). ش ۱۳۷٦(هـق  ۱٤۱۸). نشست مجمع فقه اسالمى

 ).م( -قم  -) ع(يت مجمع فقه اهل ب



 ۱۷ 

مرح��وم ش��هيد . بع��دى، او را در ش��مار مش��تريان وي��ژه ق��رار ده��د، ب��ه اي��ن انطب��اق، قاي��ل نيس��ت

كسى كه سابقه خوش حسابى نزد بانك داش�ته باش�د بان�ك او را مش�ترى «: گويد مى) ره(صدر 

يرنده تواند به هر وام گ بانك مى«: شهيد صدر حتى بر آن است كه )2F۳(.»داند درجه يك خود مى

وعده دهد كه در صورت خوش حسابى، وام ديگرى معادل مجموع دو بخ�ش مب�الغ مرب�وط ب�ه 

را ب�ا مهل�ت م�ثال پ�نج س�اله در اختي�ارش ق�رار خواه�د » سود سرمايه«جبران وامهاى مرده و 

 )3F٤(».داد كه از نظر شرعى نيز اشكالى ندارد و شائبه ربا در آن وجود ندارد

كه برخى بانكها و مؤسسات پولى اسالمى در مورد لزوم  و اين مشابه همان شرطى است

ه��ر چن��د . گيرن��د از س��وى متقاض��ى وام، در نظ��ر م��ى ]الحس��نه ج��ارى ي��ا ق��رض[افتت��اح حس��اب 

هر قرض�ى منفعت�ى در پ�ى داش�ته باش�د، «شخصاً بر آنم كه ظاهر امر، حكايت از انطباق قاعده 

نك�ه ب�ه اعتب�ار اقتباس�ى ي�ا التق�اطى بر هر دو مث�ال پ�يش گفت�ه اس�ت مگ�ر آ» رباى جاهلى است

 .شود ترديد كرد بودن اين قاعده، در اطالق آن مى

قس�ط [به هر حال در نظر گرفتن شرط پرداخت مبلغ معين�ى در ص�ورت تخلّ�ف از پرداخ�ت 

 .وهللا اعلم. ، داراى اشكال نيست و برخى فقهاى اماميه و ديگران نيز همين نظر را دارند]وام

 :ششم

كنم كه جريمه نق�دى، ب�االتر از ن�رخ  هيچ شبهه ربايى باقى نماند، پيشنهاد مىبراى اينكه 

بهره بانكى رايج باشد و در شرط كيفرى مورد نظر، عنص�ر تعلّ�ل و القي�دى، از س�وى مش�ترى 

 .هم قيد شود

 .والسالم عليكم و رحمة هللا و بركاته
                                                           

 .۷۳صفحه » البنك الالر بوى فى االسالم« -» محمد باقرالصدر« -۳

 .۷۲ص  -همان منبع  -٤


