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علت تعارض آرای شورای نگهبان در مسئله خسارت 
  تأخیر تأدیه

1 هانی حاجیان
 3، میثم اکبری دهنو2جواد سرخوش  ،

 رانیا ،واحد تهران شمال، تهران یدانشگاه آزاد اسالم ،یحقوق خصوص یدکتر یدانشجو .1

 رانیا، دانشگاه الزهراء )س(، تهران یگروه حقوق خصوص اریدانش. 2

 رانیا ،دانشگاه تهران یفاراب سیپرد ،یحقوق خصوص یدکتر یودانشج .3

 11/3/99تاریخ پذیرش:       8/8/98تاریخ دریافت:   

 دهیچک

از  شیدو مرحله را گذرانده است: مقطع پ رانیا یقانونگذار ه،یتأد ریدر خصوص خسارت تأخ
قالب، قانونگذار از ان شی. در مقطع پرانیا یاسالم یانقالب و مقطع پس از انقالب جمهور

قرار داده است. پس از  یو در موضوعات مختلف مورد قانونگذار رفتهیرا پذ هیتأد ریخسارت تأخ
عدم  ای تیبا آن مواجه بوده، مشروع یحقوق یفقه که جامعه یو سؤال یمحور ئلهانقالب مس

نگهبان  یراشو ینظرها و آرا انیسؤال در م نیا یبوده است؟ بررس هیتأد ریخسارت تأخ تیمشروع
مقاله است تا  نینگهبان اعالم نظر کند، اساس کار ا یکه سبب شده شورا یدر موضوعات مختلف

اعضا  رییبا تغ ایداشته  یثابت دگاهینگهبان در خصوص مسئله مذکور د یاشور ایمشخص شود آ
کور سؤال مذ یلیتحل یفیتوص وهیمقاله براساس ش نیشده متفاوت است. در انگرش و جواب ارائه

نگهبان در خصوص مسئله مطروح  یشورا دگاهیموجود مشخص شد د یهاو براساس داده یبررس
 یربو تیبر ماه یبر تشتت آرا، کامالً ثابت و همواره مبتن یموجود مبن یبرخالف اظهارنظرها

نگهبان  یکه شورا یذکر است در آن دسته موارد جزئ انیاستوار شده است. شا هیتأد ریخسارت تأخ
قابل طرح است  یو حقوق یمحکم فقه هاتیقرار داده، توج رشیرا مورد پذ هیتأد ریت تأخخسار

 .شودیدر حقوق موضوعه منجر م هیتأد ریتأخ سارتنهاد خ یجزئ رشیبه پذ تیکه در نها
 

 .یمال رینگهبان، ربا، وجه التزام، تعز یشورا ه،یتأد ریخسارت تأخ :واژگان کلیدی
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 مقدمه
وانینی در این خصوص ققبل از انقالب از سوی قانونگذار با تصویب  هیتأد ریتأخخسارت 

ی که در مشروعیت آن ایجاد شد، سؤاالتقرار گرفته بود. پس از انقالب به لحاظ  رشیپذمورد 
فتاوی از حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر عدم مشروعیت صادر شد. این موضوع سبب شد 

ابق و از لحاظ انطباق قوانین جدید با شرع ی نگهبان در خصوص مشروعیت قوانین سشورا
ی خود نظرهای هایبررسدر  نگهبان یشورااین مسئله را بارها بررسی و اعالم نظر کند. 

رها مبتنی بر عدم مشروعیت و در برخی موارد با ظمتفاوتی را ارائه کرده است. غالب این ن
 هاهینظرروع دانسته است. این را امری مش هیتأد ریتأخ خسارتریات قبل دریافت ظعدول از ن

بپردازند. از جمله این اساتید،  هیتأد ریتأخ خسارتسبب شده که حقوقدانان به تحلیل ماهیت 
پس از بررسی  قواعد عمومی قراردادهااستاد دکتر ناصر کاتوزیان است که در جلد چهارم 

 ریتأخع خسارت . در این مقاله موضواستموضوع اعالم کرده آرای شورای نگهبان متشتت 
 شود تا مشخص شود: ی فقهی بررسی میهاپرونده صورتبهدر آرای شورای نگهبان  هیتأد
یا خیر؟ ثانیاً با بررسی آرای شورای نگهبان  استخسارت تأخیر از لحاظ فقه مشروع  -اوالً

؟ و در صورت تعارض علت این تعارض از چه امری استمشخص شود، آیا این آرا متعارض 
 ؟ردیگیمنشأت 

 هیتأد ریتأخ. تعریف خسارت 1
 یکلمه خسارت در لغت به معن را تعریف کنیم. 1هیتأد ریتأخ خسارت ستیبایمدر اولین گام 

 یموسو ؛898 :1382د، یعم ؛1119 :1331ن، یبردن است )مع انیز و ضرر کردنان، یضرر، ز
انداختن  عقبو  رکردید کردن، ریپس انداختن، د یبه معن ریکلمه تأخ .(11 :1382، یبجنورد

کلمه تأدیه برحسب متعلقش معانی گوناگونی  .است( 114: 1382د، یعم ؛1118 :1331ن، ی)مع
دارد: انجام دادن و بجا آوردن، گزاردن، پرداختن، پرداخت یا ادای پول وام یا دین، مطلق 

 (. 118 :1382د، یعم ؛1118 :1331ن، ی)مع پرداخت
: ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت شده استگفته  هیتأد ریتأخ خسارتدر تعریف 

(، یا هر کس به امری تعهد کند و تعهد خود 131: 1391)انصاری،   شودیممقرر بر دائن وارد 
را در موعد مقرر انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید 

گر این تعهد وجه رایج باشد، قانونگذار اصطالح خسارت ناشی از تأخیر را جبران کند. ا
؛ 111: 1388؛ رنانی، 33: 1381را مطرح کرده است )شیروی، « هیتأد ریتأخ خسارت»

(. برخی ضرر را در صورت تأخیر در پرداخت پول امری مسلم و در 31: 1391خانی، حسن
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ه نقد، از طرف مدیون باید : خسارتی را که از بابت دیر پرداخت وجانددهتقدیر گرفته و بیان کر
؛ پنج تنی، 44: 1382شبیری، )وحدتی  ندیگویم« هیتأد ریتأخ خسارت»، داده شودبه طلبکار 

1391 :19 .) 
فرع بر وجود دین  هیتأد ریتأخ خسارتگفت  توانیمی از تعاریف مذکور ریگجهینتدر مقام 

. برائت ذمه در اموال ردیگیماست. دین عبارت است از مال کلی که در ذمه یک شخص قرار 
تأخیر در  هایمثل. در شودیمی به پرداخت قیمت ایجاد میقمثلی به پرداخت عین و در اموال 

زمان  دربازپرداخت دین ممکن است سبب از دست رفتن حداکثر سود برای صاحب مال 
. 2. بحث کاهش ارزش پول و 1 هایمیق. در دشویمالنفع ایجاد فروش شود که بحث عدم

. شودیمصاحب پول از عدم به جریان انداختن پول بر او وارد شده است مطرح  کهمنافعی 
پذیرفته است که اگر  فرضشیپ عنوانبهقانونگذار ایران در ادوار مختلف این موضوع را 

. در کندیم، به او در حد رِبح پول ضرر وارد شودشخصی مانع به گردش انداختن پول فردی 
 استدر معنی اخص خود مختص دین موجود در ذمه از مالی قیمی  هیتأد ریختأ خسارتواقع 

 جهت دیرکرد ، و فلسفه آن ضرری است که ازشودیمکه با پرداخت قیمت برائت ذمه ایجاد 
 ن از جهت به جریان انداختن وجه نقد و عدم کسب منفعت از پولویمد توسط نید یدر ادا

النفعی از قسم عدم هیتأد ریتأخ خسارت شودیمت شردا. از این مطلب بشودیموارد  بر دائن
 .ردیگیممونه بودن آن نزد قانونگذار در صورت قانونگذاری مورد قبول قرار ضکه م است

 . سابقه خسارت تأخیر تأدیه در قوانین قبل از انقالب2
بهتر است در گام دوم نگاهی گذرا به سابقه تاریخی  هیتأد ریتأخ خسارتپس از تعریف 

در آرای  هیتأد ریخسارت تأخو عمده قوانین در این خصوص و سابقه  هیتأد ریتأخخسارت 
 ( داشته باشیم.ره) ینیحضرت امام خمفقهی 

به تصویب رسید، قانون موقتی اصول  هیتأد ریتأخ خسارتاولین قانونی که در خصوص   .1
 ریأخت خسارتموضوع  198ماده  1ق است که در شق 1329محاکمات حقوقی مصوب 

 را بیان کرد. هیتأد
 واحدهمادهکه طبق « مواد راجع به ودایع و مواعد و خسارات»قانون آزمایشی موسوم به   .2

مجلس شورای ملی توسط کمیسیون مجاز دادگستری در سال  1318 ماهبهمن 24مصوب 
 آن رای کرده بود، ولی میزان نیبشیپرا  هیتأد ریتأخ خسارتتصویب شده، موضوع  1313

تعرفه وزارت دادگستری محول کرده بود. در تعرفه تصویبی وزارت دادگستری نرخ  به
 درصد اعالم شد. 18 هیتأد ریتأخخسارت 

 پرداخته است. هیتأد ریتأخ خسارتبه مسئله  228در ماده  1314قانون مدنی مصوب   .3
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 ریتأخبه خسارت  33و  33، در مواد 1319تیرماه  12و  3قانون تسریع محاکمات مصوب  .1
همین قانون، معادل صدی  33طبق ماده  هیتأد ریتأخپرداخته و میزان نرخ خسارت  هیتأد
 .دشیممحکوم به از قرار هر سال تأخیر به نسبت مدت تأخیر تا روز تأدیه محاسبه  18

 هیتأد ریتأخ خسارتبه موضوع  311در مبحث برات در ماده  1311قانون تجارت مصوب   .8
 به ماده مذکور ارجاع داده بود. 311و  319ص سفته و چک نیز مواد برات پرداخته و در خصو

ضمن مواد مختلفی و  1321تا  1312و اصالحی  1311اسفندماه  23در قانون ثبت مصوب  .3
 مطالبه و وصول زیان دیرکرد تجویز شده بود.االجرا الزماسناد رسمی  نامهنییآهمچنین در 

 هیتأد ریتأخ خساراتبه موضوع  419ماده در  1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  .4
 را صدی دوازده در سال اعالم کرد. هیتأد ریتأخو نرخ  پرداخت

 هیتأد ریتأخ خسارتبه تصویب رسید، در خصوص  1388 رماهیت 13قانون چک که در  .8
 .کردیمبیان حکم  11چک در ماده 

 مام خمینی )ره( پس از انقالب در نظرات حضرت ا هیتأد ریتأخ. سابقه خسارت 7-9
بعد از پیروزی انقالب اسالمی در خصوص جواز شرعی قوانین، و قراردادهایی که از سوی  

، با توجه به شودیمدرج  هیتأد ریتأخ خسارتشد و در آن دریافت یمی مختلف منعقد نهادها
ر اگر برای تأخی»فتوای حضرت امام خمینی)ره( که در کتب فقهی خود بیان فرموده بودند: 

یا غیر آن، چیزی از بدهکار بگیرد، حرام است؛ اگرچه بدهکار  هابانکبدهکار، طلبکار، چه 
(، 314ق: 1123، یموسو ینیخم؛ 184: 1، جق1128ی، موسو ینیخم« )راضی به آن شود

مطرح شد، آیا دریافت و پرداخت  سؤالتردیدهایی برای اقشاری از جامعه حاصل و این 
رو بنیاد مستضعفان و کارکنان سازمان ثبت اسناد یا خیر؟ ازاین استز مجا هیتأد ریتأخ خسارت

عمل آوردند که در ذیل اقدام به استعالم از حضرت امام خمینی)ره( به 1331و امالک در سال 
 : دشویمبیان 

 شودیمخساراتی وارد  متعهدلهاحتراماً چون در نتیجه عدم انجام تعهد در موعد مقرر به » .1
درصد در سال  12نون موجود این خسارت را نسبت به اصل بدهی به میزان قا جهتنیبد
ی نموده است. اینک خواهشمند است از محضر نیبشیپ هیتأد ریتأخ خسارت عنوانبه

آیا این خسارت  کردهمبارک استفتاء فرمایند که با توجه به رقم مشخص که قانون تعیین 
بسمه »مام خمینی)ره( در جواب فرمودند: حضرت ا«. یا خیر؟ شودیمشرعاً بهره تلقی 

ربا و حرام است. ]شورای حقوقی  شودیمتعالی آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته 
 (. 31: 1381خانی، )حسن« بنیاد مستضعفان[
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، چون اعضای انجمن اسالمی کارکنان سازمان ثبت اسناد در رساندیماحتراماً به عرض » .2
که فتوکپی آن  االجراالزماجرای اسناد رسمی  نامهنییآ 34و  33ن با اجرای مادتی کهیوقت

جهت منطبق نبودن با روح قانون اساسی و احکام مقدسه اسالم تکلیف به باشدیمپیوست 
)صدی   هیتأد ریتأخکه طلبکاران تقاضای خسارت  دارندیمشرعی خود را پرسش و اظهار 

از اجرای مفاد فوق عدول  میتوانینمو ما  دنینمایمدوازده در سال( از بدهکاران خود 
نماییم، تکلیف شرعی ما چیست؟ تقاضا داریم در این مورد انجمن اسالمی را ارشاد 

 ریتأخبسمه تعالی، مبلغی که بابت » ؛ حضرت امام خمینی)ره( در جواب فرمودند: «فرمایید.
؛ 31: 1391یمیان، ؛ عظ192 :1341ر، )مهرپو« ربا و حرام است شودیمگرفته  هیتأد

 (.11: 1381موسویان، 

 در آرای شورای نگهبان هیتأد ریتأخ. سابقه خسارت 2-2
 خسارتدر خصوص  (ره) ینیحضرت امام خم یفقه یآراو  نیقوان یخیسابقه تار انیپس از ب

 یات شورایدر نظر هیتأد ریخسارت تأخ یسابقه آرا باید یدر گام سوم از بررس هیتأد ریتأخ
 .ان شودبینگهبان 

براساس قوانین موجود  هیتأد ریتأخ خسارتدر خصوص مجوز دریافت یا عدم دریافت  
 ی نگهبان نظرهای مختلفی را به شرح ذیل اعالم کرده است:شورا

درصد  9واحده بخشودگی به ماده شودیممربوط  هیتأد ریتأخ خسارتدر خصوص   .1
 13/11/1331ر جلسه مورخ دیرکرد عوارض نوسازی که مجلس جمهوری اسالمی ایران د

را به تصویب رسانیده است و شورای نگهبان در نظریه خود در خصوص  واحدهمادهاین 
را مکلّف ساخته  هایشهردارکه  واحدهمادهذیل »کرد:  اظهارنظر گونهنیا واحدهمادهاین 

است پس از انقضای مهلت جریمه را دریافت نمایند، از لحاظ شرعی به تأیید اکثریت 
 (.118: 1341، )مهرپور« فقهای شورای نگهبان نرسید

در جواب استعالم رئیس بانک مرکزی وقت  نگهبان یشوراحدود یک سال بعد از سوی   .2
ی بانکی قراردادهادر ضمن  هیتأد ریتأخ خسارتو طی مذاکراتی در خصوص درج شرط 

، موضوع 28/11/1331مورخ  1198/8نحو اعالم نظر کرده است: عطف به نامه شماره بدین
ترتیبی شد: عمل به اظهارنظرمطرح گردید و به شرح زیر  نگهبان یشورادر جلسه فقهای 

که در چهارصدوهفتادونهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه نامه 
تسویه کامل »به عبارت « تسویه کامل بدهی»با اصالح عبارت  اندداشتهارسال  الذکرفوق

 (.111: 1388)موسویان،  باشدینماشکالی ندارد و مغایرت با موازین شرعی « یاصل بده
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الحاقی مصوب  3جایگزین تبصره  واحدهمادهدر حدود چهار ماه بعد در خصوص   .3
مندرج  بهره جرائممجلس شورای اسالمی به قانون منع دریافت خسارات و  22/3/1332

 رمسلمانیغاکثریت سهامداران »کرد:  اعالم نگهبان یشورادر قانون تأمین اجتماعی 
دریافت جریمه نیز  چنانکه؛ شودینمدریافت بهره از سایرین  مجوزی خارجی، هاشرکت

ی رسمی هاتیاقلاز  رمسلمانیغعقد نباشد از مسلمان و  در ضمنشرط  صورتبهاگر 
 یاسالم یمجلس شورا رو(، ازاین333 :1341ر، )مهرپو« باشدینمساکن ایران جائز 

 -3تبصره »د: کرنحو اصالح نیواحده مذکور را بدنگهبان ماده ینظر شورا تأمین منظورهب
 ایکه مستقالً  یخارج یاشخاص حقوق رمسلمیغ یاعضا ای رمسلمیغ یقیاشخاص حق

 فاءیا رانیا یحقوق ای یقیصورت مشارکت به موجب عقد قرارداد با اشخاص حقبه
 مگرباشند، یم یقانون مستثن نیباشند، از شمول ا رفتهیرا پذ رانیا نیاز قوان یتعهدات ناش

 نیمتبوع ا ران، کشوریوز أتیه رانیا یاسالم یجمهور یکل استیکه بنا به س یموارد در
کشورها  نیو نژادپرست بر ا یو استعمار یاستکبار یهامیرژ کهینوع اشخاص را درصورت

قانون  نینباشند، مشمول ا یممحارب انقالب اسال ایاشخاص کافر  نیحاکم نبوده و ا
 رکردیدر اثر صلح و سازش پرداخت خسارت و جرائم خسارت د نکهیا ایدهد و  صیتشخ

 یینها میصورت تصم نیوابسته به دولت محول گردد که در ا ای یبه عهده مؤسسات دولت
  «.خواهد بود رانیوز أتیبا ه

عدم بیان خالف شرع بودن با صدور نظرهای قبل از سوی شورای نگهبان و با توجه به  .1
بوده، برای قضات در صدور رأی و  هیتأد ریتأخقوانین سابق که در خصوص خسارت 

و  412استناد به آن مواد، شبهه حاصل شد، لذا شورای عالی قضایی در زمینه اعتبار مواد 
ار اظه گونهنیاعمل آورد که این شورا استعالمی را به نگهبان یشورااز  1318ق.آ.د.م  419
 نگهبان مطرح و بررسی شد. دریافت خسارت یموضوع در جلسه رسمی فقهاء شورا»: کرد
فقها مغایر با موازین شرعی  به نظر اکثریتق.آ.د.م  419و  412موضوع مواد  هیتأد ریتأخ

 (.38: 1381)کاشانی،  اهلل صافیلطف ـ نگهبان یشورا ریدب «شناخته شد

 93و  98، 91، 91، 42مطابق اصول  نکهیبر ا یقدانان مبناز حقو یاپاره دهیبا توجه به عق .8
ن خالف شرع یانوق بیاز تصو یرینگهبان محدود به جلوگ یشورا تیصالح یقانون اساس

 خسارتقوانین سابق و نگهبان در مورد ی شورا اتنظر رواست، ازاین یو قانون اساس
ل از انقالب به تصویب که در زمان قبم .د.آ.ق 423تا  419موضوع مواد  هیتأد ریتأخ

(. 33: 1381؛ کاشانی، 232: 1، ج1391)کاتوزیان،   نیستآور دادرسان الزام یبرارسیده، 
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 خواستهبا  هابانکخصوص این موضوع موجب طرح دعوا از سوی برخی افراد و به
صادر  خواهان نفع. محاکم نیز بعضاً آرایی به دنزد محاکم ش هیتأد ریتأخ خسارت

ی شورااین امر سبب اعتراض و طرح شکایت از سوی محکومان این آرا نزد . کردندیم
به این  3818طی نظریه شماره  12/1/1331 در مورخاً مجددنگهبان  یشوراد. شنگهبان 

دیه مراجعات متعدد أت تاخیر نظر به اینکه در موضوع حکم خسارتر کرد: ظشرح اعالم ن
 هیتأد ریتاخ ها مطالبه خسارتبانک، کایاتش یو از قرار بعض شودینگهبان م یبه شورا

و به شرح زیر اعالم نظر  حنگهبان مطر یشورا یموضوع در جلسه رسمی فقها، ندینمایم
چنانچه حضرت امام  هیتأد ریتأخ عنوان خسارتمطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به»  د:ش

ربا و  شودیدهی گرفته مب هیآنچه به حساب دیرکرد تأد»به این عبارت  اً مدظله نیز صریح
. باشدیاند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نماعالم نموده «حرام است

 طور متفرق احتماالً در قوانینحقوقی و سایر موادی که به .مد.آ.ق 423تا  419 بنابراین مواد
شورای دبیر ) 2(«در این رابطه موجود باشد خالف شرع انور است و قابل اجراء نیست

 (. 93]ب[: 1382( )وحدتی شبیری، اهلل صافیلطف-نگهبان

و نظرات شورای نگهبان تنها در دعاوی بین ایرانیان اثر نکرده  هیتأد ریتأخ خسارتموضوع  .3
بود، چراکه دولت ایران در قراردادهایی که با سایر کشورها چه قبل از انقالب و چه بعد از 

، اما طرف دانستیمرا حق خود  هیتأد ریتأخارت انقالب منعقد کرده بود، دریافت خس
قابل مطالبه نیست،  هیتأد ریتأخ خسارتخارجی با استناد به اینکه طی قوانین ایران دریافت 

این دعاوی مربوط به  نیترمهمداشت،  هیتأد ریتأخ خسارتسعی در استنکاف از پرداخت 
دولت ایران با طرح دعوا در دیوان  دعوای ایران علیه کمیساریای انرژی اتمی فرانسه است.

ی با این دفاع مواجه شد که این کمیساریا با توجه به قوانین المللنیبداوری اتاق بازرگانی 
لحاظ . بدیندانستینم نامهموافقتایران خود را ملزم به پرداخت بهره مقرر در 

مورخ  8/2-1/111ی به شماره انامهوقت جمهوری اسالمی ایران وفق  ریوزنخست
ی در انامهمورد استعالم قرار داد و این شورا طی  نگهبان یشوراموضوع را از  3/2/1338

مطالبه بهره و خسارت »عنوان کرد:  9/2/38مورخ  8938پاسخ این استعالم به شماره 
با کمیساریای انرژی  1948فوریه  23برابر با  1383مورخ  نامهموافقتدیرکرد بر مبنای 

ی اسالمی جمهوربا ضمانت دولت فرانسه با موازین شرعی و قانون اساسی  اتمی فرانسه و
 «.ایران مغایرت ندارد

ی به انامهشد، این شورا طی  ارائهکه به شورای نگهبان  تریکلی انامهدر  1333در سال  .4
از  هیتأد ریتأخ خسارتدریافت بهره و »عنوان کرد:  21/11/1333مورخ  9318شماره 
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و اشخاص خارجی که برحسب مبانی عقیدتی خود  هاشرکتو  ساتمؤسو  هادولت
وجوه مغایر با  گونهنیاشرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول  دانندینمدریافت آن را ممنوع 

قانون اساسی شامل این مورد  ونهمچهلو  وسومچهلقانون اساسی نیست و اصول 
 (.31و33: 1391؛ عظیمیان، 23: 1381)موسویان، « باشدینم

با توجه به تشتت آرای سابق، ابهام در خصوص قوانین ثبتی وجود داشت و استعالماتی   .8
 یازین نکهیبا ایی....قضا یعالیشورا»کند:  اظهارنظرانجام گرفت که شورای نگهبان مجدداً 

ها و نامهو آیین نیموجود در قوان یهاتمام مواد و تبصره و ستیبه اظهارنظر مجدد ن
آن اخذ  قتیدهد  )که حقمی هیرتأدیتاخعنوان خسارترا به یجازه اخذ مبلغکه ا یمقررات

هنوز هم  یبعض مقامات ثبت نکهیبدهکار است( باطل است معذالک بلحاظ ا یمازاد بر بده
 31شود  )آن قسمت از ماده اعالم می لینگهبان بشرح ذ یتردید دارند فلذا نظر شورا

 یثبت که اخذ مازاد بر بده ییاجرا نامهنییآ 34و  33ه آن و ماد 8و  1قانون ثبت و تبصره 
شرع و باطل اعالم  نیمجاز شمرده است خالف مواز هیرتادیتاخعنوان خسارتبدهکار را به

شخص  یحال پس از مطالبه طلبکار برا نید اءدا ریشود( الزم بتذکر است که تأخمی
 ی(.النیگ یـ محمد محمد اننگهب یدبیر شورا« )متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است

که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و با  1341با اصالح قانون چک در سال  .9
قانون سابق شده بود و متنی مشابه  11قانون مذکور جانشین ماده  12عنایت به اینکه ماده 

که  شودیمقانون سابق تصویب شده بود، این نظریه از سوی برخی قضات ارائه  11ماده 
رو استعالمی را در قانون مذکور مورد پذیرش قرار داده، ازاین هیتأد ریتأخ خسارترا شو

با  -نگهبانعمل آمد: محضر مبارک فقهای شورای شرح بهمجدداً از سوی قضات بدین
هرگاه »به شرح زیر:  1388قانون صدور چک بالمحل مصوب سال  11ابالغ سالم: ماده 

 خساراتت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و قطعی شاکی گذش صدور حکمقبل از 
را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات  هیتأد ریتأخ

در سال از تاریخ ارائه چک به بانک( را فراهم کند یا در  دو هزارمذکور  )از قرار صدی 
موقوفی تعقیب صادر  صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار

خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه 
حکم صادر کند. هرگاه پس از  و صدورنسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی 

به ترتیب فوق موجبات  هیعلمحکومصدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه 
و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم  هیتأد ریتأخ خساراتپرداخت وجه چک و 
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فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل  هیعلمحکومو  شودیمنماید اجرای حکم موقوف 
دولت وصول  به نفعجزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان  سومکی

 11/8/1342بالمحل مصوب قانون اصالح صدور چک 12ماده  صورتبهعیناً «. خواهد شد
 نگهبان یشورارسیده، درآمده است. با عنایت به نظر فقهای محترم  نگهبان یشورابه تأیید 

 ریتأخ خسارتکه دریافت  11/11/1332مورخ  11313مندرج در روزنامه رسمی شماره 
 ،اندشناختهقانون آیین دادرسی را مغایر با موازین شرعی  419و  412موضوع مواد  هیتأد

به قانون اصالحی سال  1388قانون صدور چک بالمحل مصوب سال  11نقل متن ماده 
که چون فقهای محترم متعرض خسارت تاخیر تأدیه  شده استچنین برداشت  1342

خالف شرع  المجموعثیحمن، محتوای این ماده را اندنشدهاالنتشار مذکور در ماده فوق
شدن قانون صدور چک بالمحل اخیرالتصویب به این  االجراالزمو چون از تاریخ  دانندینم

ی قضایی مختلفی وجود دارد هاهینظرمذکور در این ماده  ریخسارت تأخطرف نسبت به 
 -تهران استانرئیس کل دادگستری  مقامقائمنظریه فقهای محترم را امر به ابالغ فرمایند. )

یزدی رئیس  اهللتیآحضرت »کرد:  اظهارنظرشرح ی نگهبان بدینشوراناصری(. در پاسخ 
ی هاهینظر: گرددیم، ...نظر آقایان فقها بدین شرح اعالم به اسالم -محترم قوه قضاییه

 1334 11/11مورخ  3348و  12/1/1331مورخ  3818و  28/8/1332مورخ  9199شماره 
 هیتأد ریتأخ خسارتشورای عالی قضایی در خصوص  عنوانبه نگهبان یشورافقهای 

 احمدجنتی(. -)دبیر شورای نگهبان« شودیمنیز  بالمحلشامل چک 

اصالحی قانون عملیات  18قانون الحاق دو تبصره به ماده   واحدهمادهچک،  از قانونپس  .11
 - واحدهماده»شرح به تصویب رسید: در مجلس شورای اسالمی بدین بانکی بدون ربا

صالحی قانون عملیات بانکی بدون ا 18به ماده  2و ) 1های تبصره عنوانبههای زیر تبصره
 1و  3های ترتیب به تبصرهفعلی به 2و  1های تبصره وشود اضافه می 1338ربا مصوب 

در اجرای این قانون به  هابانککلیه وجوه و تسهیالت اعطائی که  -1یابد: تبصره تغییر می
ی مقرر شده میظتننمایند و برابر قرارداد اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می

سود و  انضمامباشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیالت دریافتی به 
عدم  در صورتالوکاله را بپردازند، ی و حقدادرسهای ثبتی و اجرائی، خسارت و هزینه

بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر  و اعالمپرداخت 
بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی  اندمکلفدفاتر اسناد رسمی  واجرای ثبت 

 قانون اقدامنسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این 
مالی  و منابعاستفاده از خدمات بانکی از وجوه  در قالباشخاصی که  - 2نمایند. تبصره 
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مذکور، خسارت  وجوهبر استرداد عالوه اندمکلفشوند مند مینحو غیرمجاز بهرهبه هابانک
، این «ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایندمربوط را به

 رسید. نگهبان یشورا دییتأبه  3/12/1343در تاریخ  واحدهماده

رفته است، ی نگهبان قرار گشورایی که به تصویب رسیده و مورد تأیید هاقانوناز آخرین   .11
 خسارتبه  822و  818 مواداست که در  21/1/1349قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 

قانون  818ماده  2دانسته است. تبصره  ریپذامکاناشاره شده و مطالبه آن را  هیتأد ریتاخ
 النفع قابل مطالبه نیست و خسارتخسارت ناشی از عدم -2تبصره : »کندیممذکور بیان 

همین قانون شرایط قانونی  822و ماده  3«باشدیدر موارد قانونی، قابل مطالبه م هیتأد ریتأخ
در دعاویی که موضوع آن دِین  - 822ماده : »دهدیمگونه شرح مذکور در این ماده را بدین

و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، 
حش شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از در صورت تغییر فا

مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی 
 نکهیمحاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر ا گرددیجمهوری اسالمی ایران تعیین م

 «.طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند
 یشوراظرات مذکور سبب شد که برخی از استادان حقوق قائل شوند که نظرات گوناگونی ن 

(. اما اینکه آیا بین آرای 213: 1، ج1391دچار تزلزل و ناهماهنگی است )کاتوزیان،  نگهبان
 .ستین ریپذامکانوجود دارد یا خیر؟ جز به بررسی کامل این نظریات  ضشورا، تعار

 )ره( و شورای نگهبان . تحلیل نظرات فقهی امام خمینی3
 یو حقوق یفقه لی)ره( و تحل ینینگهبان و امام خم یشورا هاینظر دیدر گام چهارم و آخر با

 .کرد یبنددسته را نظرها نیا
با توجه به توضیحات مذکور و  نگهبانشده از سوی شورای ارائهدر خصوص نظرهای  

 قسیم و بررسی کرد:توان این نظرها را به سه دسته تیمشده، تاریخچۀ بیان
بوده و همسو با نظر امام خمینی  هیتأد ریتأخ خسارتنظرهایی که قائل به عدم مشروعیت  .1

 )ره( اسنت؛

و  دانندیمشرط ضمن عقد باشد مشروع  کهیدرصورترا  هیتأد ریتأخ خسارتنظرهایی که  .2
 ؛دانندیمدر غیر این صورت آن را غیرمشروع 

 . دانندیمرا مشروع  هیتأد ریتأخ خسارتنظرهایی که  .3

 ندهست هیتأد ریتأخ. نظرهایی که قائل به عدم مشروعیت خسارت 3-1
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 زمان آن در اینکه ژهیوبهمشخص است و  نگهبان یشوراکه از مجموعه نظرهای گونههمان 
 از که فقهی سابقه و داشته خاصی توجه امرولی باب از خمینی)ره( امام نظرهای به شورا

 3818در متن نظریه شماره  بوده، و حتی موجود ایشان فقهی کتب در هیدتأ ریتأخ خسارت
را طبق نظر  هیتأد ریتأخ خسارت، دکنیماعالم  صراحتبهنیز خود شورا  12/1/1331 مورخ

تطبیق این  هیتأد ریتأخ خسارتی بودن رشرعیغی دانسته، علت رشرعیغ امام خمینی)ره(
 یشورای ماهیت ربا پرداخت، سپس نظرهای بازشناسبه  رو ابتدا بایدماهیت با رباست. ازاین

 ، تحلیل کرد.گنجدیمرا که در این دسته  نگهبان

 . ربا3-1-1
« الربا»: اصل شده استدر تعریف لغوی ربا در فرهنگ الروس و برخی دیگر از منابع بیان  

نای اجتماع ده هزار نفری الربَّو یا الرِبوه به معنای سرزمین بلند، یا متورم ساختن و انفتاح، به مع
؛ 221: 1333؛ البستانی، 1111: 1، ج1343و بیشتر و به معنای زیادتی و فضل است )جر، 

ربا زیادی بر چیزی است و ربا »(. طبری در تعریف ربا بیان کرده است: 318: 1381فیض، 
زوده شود و که چیزی بر آنچه که بوده است اف رودیمیعنی زیاده و رباء الشی در جایی به کار 

به خاطر بزرگی و اطرافش بر زمین  ندیگویمی زمین را رابیه هایبلندشود.  تربزرگآن چیز 
(. معنای لغوی ربا مساوی با اصطالح شرعی آن نیست. در 139: 3ق، ج1118)طبری، « صاف

در شرع به هر زیادی در معامالت و  کهیدرحال، شودیمقطع به زیادی اطالق  طوربهلغت ربا 
از معنای  ترعامو حرام نیست. شاید بتوان گفت معنای لغوی ربا  شودینممبادالت ربا گفته 

شرح در تعریف ربا راغب اصفهانی بدین مفرداتشرعی آن است. مطلب مذکور در کتاب 
تبیین شده است: ربا در اصل زیادی بر اصل مال است ولی از نظر شرع زیادی خاصی را ربا 

عمل آمده ی مختلفی از مقوله ربا بههافیتعر(. از منظر فقهی، 311ق: 1113 اصفهانی،) نامندیم
ی یا امانهیپهمربا عبارت از فروختن جنس  -: اوالًکندیممثال محقق حلی بیان  طوربهاست. 

 باشدیمدر قرض با شرط نفع  -، ثانیاًهاآنکشیدنی به همجنس خود با زیادی در یکی از 
یکی از دو کاالی مثلی  معامله( یا بیان شده است ربا شرعاً، 34: 2، جق1118)محقق حلی، 

حقیقاً یا  هاآنبا دیگری با زیاده در یکی از  شودیمی ریگاندازهکه با کیل یا وزن  جنسهم
با زیاده است هرچند با کیل و  هاآنحکماً، در زمان شارع یا در عادت، یا وام گرفتن یکی از 

رو (. ازاین331: 23ق، ج1111؛ نجفی، 313: 3ق، ج1113ثانی،  )شهیدد ی نشونریگاندازهوزن 
توان در تعریف فقهی ربا بیان کرد: ربا عبارت است دریافت زیادی در معاوضات و یم

 هر نوعو همچنین دریافت  رندیگیماز یک نوع مورد تبادل قرار  نسهممعامالتی که دو کاالی 
دهنده بیش از آنچه قرض داده است دریافت کند، زیادی در عقد قرض که سبب شود قرض
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، شودیمکه از تعریف مذکور مشخص گونههماناعم از اینکه زیاده عین باشد یا هرگونه نفعی. 
غیر از این دو قسم، ؛ اما بهاندکردهفقهای شیعه ربا را به دو قسم ربای معاملی و قرضی تقسیم 

یکی  عنوانبهتوان یمی ربا در مذاهب اربعه است و اهمیتقسربای جاهلی نیز وجود دارد که از 
از انواع مصادیق ربا در هر دو قسم آن را بیان کرد. در ذیل به تعریف این دو قسم از ربا 

 . میپردازیم
گفت: ربایی که در آن کسی جنسی یا پولی  توانیمربای قرضی: در خصوص ربای قرض   .1

. البته کندبر آنچه قرض داده است، اخذ عالوه را به قرض به دیگری بدهد و بعد منفعتی،
الزم نیست منفعت از جنس همان چیز باشد که به قرض داده است، بلکه همین که منفعت 

. علمای شیعه معتقدند کندیم، باشد کفایت «کل ما یجر نفعاً»تلقی شود و مصداق عبارت 
است در اول قرارداد ربای قرضی چیزی نیست جز شرط زیادی توسط طلبکار، این ممکن 

مثال عالمه حلی بیان  طوربهشود.  نییتعو یا بعد از اعالن ناتوانی بدهکار از بازپرداخت، 
 و بدهد بهتر یا بیشتر گیردمیآنچه  از که کنند زیادتی شرط قرض در است حرام: »کندیم

 و مکیل جنس حرام، خواه و است ربا شود دهندهقرض عائد قرض از که نفعهرگونه 
: 2جق، 1119)عالمه حلی، « دین است ضروریات از آن حرمت و آن غیر یا باشد موزون

صریح و  صورتبه(. شایان ذکر است در خصوص شرط زیاده بیان شده چه این شرط 381
، چه مال موضوع گرددیمیا بنایی مابین طرفین باشد، باعث ربوی شدن قرض منعقده 

. علمای مذاهب اربعه (339: 2، جق1128)خمینی،  قرض از مکیل و موزون باشد یا غیر آن
 . در تعریف ربایاندکردهدر مقابل ربای قرضی از ربای جاهلی در تقسیمات خود استفاده 

 به قادر مقرر موعد در بدهکار کهیدرصورت اسالم از قبل زمان درشده است: جاهلی بیان 
 معامله راه از خواه بوده تنگرف قرض راه از بدهی این نبوده، خواه خود بدهی پرداخت

 یا و بپردازد زیادتر تا خواسته یشتریب مهلت بستانکار از صورت، بدهکار هر به کردن
 اینبسا چه و گرفتهیم بوده داده قرضآنچه  از زیادتر بدهکار به مهلت دادن با بستانکار

 یستیبایم بوده بدهکارآنچه  برابر چند شخص که جایی تا شدهیم تکرار درخواست نوع
علمای شیعه در این خصوص معتقدند ربا در قرض  (.234: 1393داماد،  محقق) بپردازد

شرط زیادی ممکن است در اول قرارداد و یا بعد از اعالن ناتوانی بدهکار از بازپرداخت، 
تعیین شود. در حقیقت، حالت دوم نیز پرداخت اضافه در اول دوره است، منتها اولِ دوره 

(. در واقع از نظر فقهای شیعه ربای جاهلی مصداقی از 31: 1349بجنوردی،  دوم )موسوی
ربا قرضی و معاملی است، چراکه تمدید دین ایجادشده چه از قرض و چه از یک معامله، 
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جدا از اختالف در  به شکل ربای جاهلی، از نظر فقه شیعی نیز عملی ربوی است.
له بااهمیت این است که حرمت ربای جاهلی ربا مابین مذاهب اسالمی، مسئ هایبندمیتقس

الوداع پیامبر مکرم اسالم در حجت چراکهمورد اتفاق تمام مذاهب اسالمی است، 
 (. 118: 111ق، ج1111)مجلسی، «  اَال و اَنَّ الرِبا الجاهِلیَّه مُوضُوعٌ»اعالم کردند  صراحتبه

ه پای معاوضه در کار است، ربای معاملی: در ربای معاملی پای قرض در میان نیست، بلک .2
)محقق  شودیمبه همین دلیل به آن ربای معاوضی، ربا در معامله یا ربای معاملی نیز گفته 

ی بودن معاوضه امسامحهی یا امعامله(. در این نوع ربا، بیع بودن و یا 228: 1393داماد، 
 حرام: »استشده رو گفته ، بلکه مطلق معاوضه موضوعیت دارد، ازاینندارد تیموضوع

 را دارد حکم مشارطه، این و معاوضه هر بلکه ندارد به مبایعه اختصاص بودن ربا و بودن
 تنخواه یا نماید مطلق معاوضه آنکه مثل هاآن غیر یا عنها معوض هبه یا باشد صلح چه

ق: 1311بهبهانی،  )وحید« است معاوضه و معامله ربای ربا این و هانیا غیر یا گیرند طلب
ی عبارت است معامله و امعاملهتوان بیان کرد: ربای یمی امعاملهدر تعریف ربای   (.98

ی به یکدیگر که باعث تملیک و تملک دو امانهیپدو کاالی یک جنس کشیدنی یا  معاوضه
که در این معاوضه و معامله یکی از طرفین  شودیمکاالی همجنس مابین طرفین معاوضه 

ی سه چیز شرط امعامله. در تحقق ربای دینمایمطرف مقابل تملک  عیناً یا نفعاً بیشتر از
دانسته شده است: الف( مثلیت در بدلین، ب( مکیل یا موزون بودن و ج( زیادت حکمی یا 

 (. 132: 1388، قرائی؛ 18: تایبعینی )مکارم شیرازی، 

ه پرداخت که ماهیت با توجه به تعریف مذکور از ربا و بازشناسی انواع ربا باید به این مسئل
 از دین پولی و ربا یکسان است یا متفاوت؟ هیتأد ریتأخ خسارت

از لحاظ فقهی، با توجه به مقتضیات حال حاضر و ماهیت پول امروز که از امور عینی و دارای  
ارزش اعتباری است و همانند پول در زمان تشریع حکم ربا در صدر اسالم، که شامل دینار و 

، ارزش ذاتی است نه شودیمبه اینکه از طال و نقره ساخته  با توجهو ارزش آن درهم بوده 
متفاوت بود  هادرهماعتباری، پول امروزی ماهیتی متفاوت دارد. در زمان قدیم وزن دینارها و 

شد؛ پس احکامی متفاوتی بر پول یمکاررفته در آن تعیین و ارزش بر مبانی وزن طال و نقره به
. فقهای معاصر، احکام فقهی مربوط به درهم و دینار را بر دشویماسالم بار  امروزی و صدر

، و درهم و دینار را هایشمارش. ایشان اسکناس را جزو دانندینمپول کاغذی ساری و جاری 
ال ربا اال ». بر این اساس، طبق قاعده دانندیماست،  شجزو اجناسی که وزن در آنها مالک ارز

: اندده، لذا بدین بیان اعالم نظر کردانندینمی را مشمول ربا امروزپول « فیما یکال او یوزن
و ارزش خاص دارد و مشمول قانون درهم و  شودینمابه درهم و دینار شمرده شاسکناس، م
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خودشان یا با درهم و دینار خرید  همجنسدینار نیست. بنابراین جایز است آنها را به بیشتر از 
؛ خمینی، 81: 2، جق1111؛ موسوی خویی، 41: 2، ج1343ی، زدی ییطباطباو فروش نمود )

 (. 288: 1ق، ج1128؛ لنکرانی، 183: 2، ج1381؛ مکارم شیرازی، 183: 1، جق1128
ربای ؛ اما شبهدشویمی امعاملهربای پول، در ربای نظرهای فقهی مذکور سبب زدوده شدن شبه 

اگر : »اندکردهکه آیت اللّه گلپایگانی بیان طورهمان، چراکه کندینمقرضی و جاهلی را برطرف 
یک طرف معامله، مکیل یا موزون نباشد مثل اسکناس، فروش به کم و زیاد اشکال ندارد بلی 

: 1381)کاشانی،  1«قرض دادن مشروط، ربا و حرام است چه مکیل و موزون باشد چه غیر آن
 هیتأد ریتأخ خسارتر خصوص توان به نظر فقهی صاحب جواهر دیم(. در این خصوص 111

اگر : »نندکیمشرط ضمن عقد یا شرط ضمن عقد خارج الزم متوسل شد که بیان  صورتبه
از عقد خارج الزم باشد، چون عقد مذکور طبق قاعدة  هیتأد ریتأخ خسارتنفع حاصله در 

منشأ  انحالل عقود، عقدی است جدا از قرض، لذا اگر از این ناحیه نفعی حاصل شود از قرض
نفع در قرض  عنوانبه تواندینمنگرفته، بلکه از خارج آن به وجود آمده است. پس نفع حاصله 

حساب آید، زیرا در قرض شرط نفع نشده، بلکه شرط فعلی شده که ضمن عقد خارج الزم به
عبارت دیگر، چون نفع حاصله از خود عقد قرض منشأ نگرفته است، پس درآمده است. به

. این معنی در صورتی است که شرط را قید بدانیم نه جزء آن، و اال اگر جزء عقد حرمتی ندارد
حساب آید، پس نفع حاصله از خود عقد نشأت گرفته است، لذا ربا خواهد بود و اگر شرط به

بدانیم بحث شرط نفع در قرض منتفی خواهد ضمنی، مهلت و رهن خسارت را مانند شرط 
یید بر اعاده مال قرض و استرداد حق بوده و مقترض را به شد؛ زیرا چنین شرطی صرفاً تق

شرط  هیتأد ریتأخواقع خسارت (. در 8: 28، جق1111)نجفی،  دینمایمپرداخت دین وادار 
وجود ، بلکه اثری قانونی است که بر رابطه طرفین در صورت نقض عهد بهستینمنفعت 

 موقعبهت که باید تعهد خود را گیرنده هنگام عقد قرض متوجه این معناسو قرض دیآیم
را  ریتأخدهنده نیز خسارت بر او تحمیل نشود، و قرض هیتأد ریتأخ خسارتبازپرداخت کند تا 

عامل کسب منفعت، بلکه عاملی در جهت رسیدن به مال در تاریخی که مال مورد  عنوانبهنه 
 .داندیم کندیمقرض را مورد مطالبه 

توان به همان بیان صاحب یمو ربای جاهلی نیز  هیتأد ریتأخدر خصوص تفاوت خسارت  
در واقع موجب تمدید مهلت نیست، بلکه  هیتأد ریتأخجواهر استناد جست که خسارت 

که مدیون در سر موقع اقدام به پرداخت دین نماید  شودیممجازات عهدشکنی است و سبب 
نمایند و این موضوع اثر قانون بر  نه اینکه حق داشته باشد با پرداخت آن اقدام به تمدید مهلت
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 صراحتبهچراکه  ؛گرددینمو عقد طرفین دائر بر تمدید مهلت وارد و در قصد  باشدیمتوافق 
ق، 1128، ینی)خماعالم شده زیاده تنها با شرط کردن حرام است و بدون شرط اشکال ندارد 

 .(339: 2ج
ها باید تفاوت با توجه به ماهیت آن هیتأد ریتأخ خسارتلحاظ حقوقی هم میان ربح پول و از  

شکل بیان شده است: ربح به تراضی معین قائل شد، این تفاوت در کالم استادان حقوق بدین
؛ همچنین ربح در پایانِ موعدی که طرفین کندیمخسارت را قانون معین  کهیدرحال، شودیم

خسارت، بعد از آن موعد شروع  کهآن، حال ردیپذیمپایان  اندکردهبرای انجام دادن تعهد معین 
 (. 311: 1348)جعفری لنگرودی،  شودیم
قانون مدنی  221و  228 باید به مواد هیتأد ریتأخ خسارتشایان ذکر است که در خصوص  

از لحاظ  هیتأد ریتأختوان گفت که برای دریافت خسارت یمتوجه کرد. از جمع مواد مذکور 
. تخلف از 2. موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد؛ 1اشد: قانون مدنی باید شرایط زیر جمع ب

. خسارتی از تخلف از 3انجام تعهد شده باشد، اعم از اینکه تعهد به فعل باشد یا ترک فعل؛ 
درج در  منزلهبه. جبران خسارت درج در قرارداد شده باشد یا عرفاً 1قرارداد ایجاد شده باشد؛ 

خسارت  بر ورودداد درج نشده است، قانونگذار فرض قرارداد باشد؛ یا اگر خسارت در قرار
. ایجاد خسارت قابلیت انتساب به متعهدعلیه را 8کرده و آن را موجب ضمان دانسته باشد؛ 

کنند: اصوالً  اظهارداشته باشد. همین مسئله سبب شده است که برخی استادان و حقوقدانان  
قرض و یا هر عنوان دیگر، مبلغی اضافه  عنوانبهربا وقتی است که فرد در زمان تسلیم پول 

همراه مبلغ اضافه که مصداق گیرنده یا مدیون پس از اتمام موعد اصل را بهمقرر کند تا قرض
، عوض اضافی در شودیمگرفته  هیتأد ریتأخسبب به آنچه کهیدرحالبارز ربا است مسترد دارد، 

ی هاضمانیر بدهکار است و در شمار برابر دین نیست، الزامی است جداگانه که سبب آن تقص
ادیانی،  حسینی و قراملکی مظهر ؛118: 1381؛ عادل، 211: 1، ج1391)کاتوزیان،  دیآیمقهری 
1383 :111 .) 

 یشورا اتیبر نظربر نظریات امام خمینی )ره( و  دشویمبا توجه به آنچه گفتیم، مشخص 
کرد عوارض نوسازی، قانون منع درصد دیر 9)که در خصوص ماده واحد بخشودگی  نگهبان

که در قسمت آخر نظریه خود  مندرج در قانون تأمین اجتماعیبهره  جرائمدریافت خسارات و 
عقد نباشد از  در ضمنشرط  صورتبهدریافت جریمه نیز اگر  چنانکه : »...ندکیماعالم 

 9199یه شماره ، نظر«باشدینمی رسمی ساکن ایران جائز هاتیاقلاز  رمسلمانیغمسلمان و 
 1/23911شماره شورای نگهبان در پاسخ به نامه شورای عالی قضایی به  1332/ 28/8مورخ 

که در  3818به شماره 12/1/1331 ، نظریه مورخ1318ق.آ.د.م  419و  412در زمینه اعتبار مواد 
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 یشورا هینظرصادر شده بود،  هابانک هیتأد ریتأخ خسارتپی مراجعات محکومان آرای 
قانون ثبت و  31از ماده  یقسمت در خصوص 11/11/1334به تاریخ  3348به شماره  گهبانن

به تاریخ  نگهبان یشورات، نظریه ثب ییاجرا نامهنییآ 34و  33 وادآن و م 8و  1 هایتبصره
را  هیتأد ریتأخ خسارتقانون اصالح قانون چک که دریافت  12در خصوص ماده  31/2/1343

و ربا را معادل یک مفهوم برداشت  هیتأد ریتأخ خسارت، و ماهیت دکریمغیرشرعی اعالم 
ماهیتی کامالً جدا از ربا دارد. ربا زمانی  هیتأد ریتأخ خسارت(، انتقاد وارد است، چراکه انددهکر

که شرط نفع در قرض یا دریافت زیادی در معامالت دو کاالی همجنس عرفی  شودیممتحقق 
 عهدشکنجزای متعهدعلیه  هیتأد ریتأخ خسارتتوافق قرار گیرد، ولی  کشیدنی و پیمانی مورد

 از تعهدات قراردادی است.

شرط ضمن عقد  عنوانبهرا  هیتأد ریتأخنظرهایی که پذیرش خسارت  3-2
 دانندیممشروع 

که در پی مکاتبات در جواب  28/11/1331/ ه مورخ 1198به شماره  نگهباننظرهای شورای  
صادر شد، مفهوم مخالف قسمت آخر  هابانکبانک مرکزی و حل مشکالت استعالم رئیس 
 22/3/1332الحاقی مصوب  3جایگزین تبصره  واحدهمادهدر خصوص  نگهباننظریه شورای 

در قانون تأمین  مندرجبهره  جرائممجلس شورای اسالمی به قانون منع دریافت خسارات و 
عقد  در ضمنشرط  صورتبهیافت جریمه نیز اگر در چنانکه: »... ندکیماجتماعی که اعالم 
 واحدهمادهو « باشدینمی رسمی ساکن ایران جائز هاتیاقلاز  رمسلمانیغنباشد از مسلمان و 

که در مورخ  اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا 18قانون الحاق دو تبصره به ماده 
در  هیتأد ریتأخیه شرط خسارت قرار گرفت، از نظر نگهبان یشورامورد تصویب  3/12/1343

در قالب وجه  هیتأد ریتأخ خسارت. در واقع در این نظرها، ماهیت کندیمضمن عقد تبعیت 
جزایی  و شروطشود. در خصوص وجه التزام یمالتزام یا همان شروط جزایی توصیف 

ات در قراردادها معموالً برای تضمین و تحکیم تعهد»شرح بیان شده است: تعاریفی بدین
تخلف هرکدام  در صورتتا  شودیمی نیبشیپشرط در ضمن عقد، مبلغی  صورتبهمتعاقدین، 

« وجه التزام»خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطالحاً  عنوانبهاز آنان، 
اتفاق و توافق طرفین یک عقد بر مقدار خسارت یا غرامتی که بر اثر اخالل یکی از »، «نامندیم

اعم از اینکه التزام خود را با تأخیر به  شودیمبه عقد یا شروط ضمن عقد متوجه وی  اهآن
 (. 4: 1384)جاللی و مصباحی مقدم، « انجام برساند و یا اصالً از آن سر بازند
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 نگهبان یشورابر مبانی نظریه  هیرتأدیتأخخسارت، اگر دریافت فته شدهگ دگاهید نیدر نقد ا
شرط یا عدم شرط آن در ضمن قرارداد تفاوتی در ایجاد ماهیت آن  دیآیمربا به حساب 

؛ 113: 1388؛ سلطانی رنانی، 34: 1381)شیروی،  گرددینمو باعث مشروعیت آن  کندینم
، ربا دارای اقسامی است که به گفته شد کهگونههمان(. در جواب باید گفت 11: 1381رضایی، 

ی در امعاملهدر ربای  ریخسارت تأخو شرط  شودیمی تقسیم امعاملهربای قرضی و ربای 
اقدام به معامله پول به پول  هابانکاوالً  چراکهقراردادهای بانکی سالبه به انتفاء موضوع است، 

ها بیشتر از نوع مضاربه، جعاله، مشارکت و... است. ثانیاً به بیانی که و قراردادهای آن کنندینم
. در ربای قرضی نیز ستین ریپذامکانروزی به پول امروزی گذشت، ربا حتی در معامله پول ام

توان تمسک کرد و یمجا نیز به همان بیانی که از صاحب جواهر در فوق استناد شد، در این
که موجب فزونی یک  ستینتأخیر در قراردادها شرط منفعت  خسارتاعالم نمود که شرط 

 صورتبهاین شرط متعهدله قصد دارد تا جا با درج مال بر مال متشابه گردد، بلکه در این
دست بازگرداند و نفعی به موقعبهی متعهد را مجبور نماید همان چیزی را که گرفته آورالزام

 و قراملکی مظهرنیاورد. درواقع به بیانی دیگر این شرط، شرط مصلحت است نه شرط منفعت )
 (. 113: 1383ادیانی،  حسینی

را ذکر  نگهبان یشورااللّه رضوانی از فقهای توان نظر آیتیمدر خصوص ربای جاهلی نیز 
را : سرماه باید قسط خود دیگویمجریمه تأخیر ربا نیست، بلکه بانک : »ندکنیمکرد که بیان 

جریمه بپردازی، نه اینکه  عنوانبهی، اگر نیاوردی، در همان موقع باید فالن مبلغ را بپرداز
، ربا نیست. هیتأد ریتأخ خسارتدیگر پیش تو بماند، لذا  ی تا مبلغ یک ماهدهیمجریمه را 

« المؤمنون عند شروطهم»حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد یا قرض شرط شده باشد، حکم 
پس از بیان این مطلب نتیجه (. 31و33: 1342)رضوانی، «  دیآینموجود دارد و اشکال به

ست، بلکه شرط الزام به انجام تعهد چون هدف از این شرط، شرط مهلت نی شودیمحاصل 
هدف از درج این شرط با  کهیدرصورتاست، تخصصاً خروج از بحث ربای جاهلی دارد؛ اما 

 .دشویمقصد اعطای مهلت در ضمن قرارداد باشد، سبب ورود در بحث ربای جاهلی 

 دانندیمرا مشروع  هیتأد ریتأخ. نظرهایی که خسارت 3-3
 است: هیتأد ریخسارت تأخ رشیان قائل به پذنگهب یدر چند مورد شورا

  رمسلمانانیاز غ هیتأد ریخسارت تأخ افتیجواز در. 3-3-1
 هیتأد ریتأخ خسارتی نگهبان مبنی بر جواز دریافت شورادر خصوص سه نظریه صادره از 

مجلس شورای اسالمی 22/3/1332الحاقی مصوب  3جایگزین تبصره  واحدهماده. 1شامل 
. نظریه 2مندرج در قانون تأمین اجتماعی،  بهره جرائمون منع دریافت خسارات و راجع به قان
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وقت در خصوص جواز دریافت  ریوزنخستکه در پاسخ  9/2/38مورخ  8938شماره 
در دعوای که منشأ آن قرارداد ایران وکمیساریای انرژی اتمی فرانسه بوده،  هیتأد ریتأخخسارت 

کلی  طوربهکه  21/11/1333مورخ  9318ی به شماره اامهن. نظریه شورا طی 3صادر شده، 
و  هاشرکتو  مؤسساتو  هادولتاز  هیتأد ریتأخدریافت بهره و خسارت »عنوان کرده است: 

شرعاً مجاز  دانندینماشخاص خارجی که برحسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع 
 ل بررسی است: از دو وجه قاب نگهبان یشورای هاهینظر؛ «است....

ی حرمت دریافت ربا مسلم از کافر حربی که در روایات آمده است استثنابهاز باب استناد  -اول
ق، 1111)نجفی،  باشدیمو به ادعای صاحب جواهر این مورد اجماعی مابین فقهای شیعه 

 از باب قاعده فقهی الزام.  -(؛ دوم382: 13ج

حرمت ربا، فقها یکی از موارد استثنا را دریافت استثنای واردشده بر اصل  در خصوص -اول 
از انواع کفار دریافت ربا جایز  کیکدام. مسئله مورد مناقشه این است از دانندیمربا از کافر 

است. در فقه کفار را به کافر ذمی، کافر معاهد، کافر حیادی، کافر مصالح، کافر مستأمن و کافر 
 . انددهحربی تقسیم کر

 کتاب و یا فرقی که شبه داشتن  اهل از است ر ذمی بیان شده است: کافریدر تعریف کاف
احکام اسالم را اجرا نماید و وفا به  و بپردازد جزیه کنندیمقبول  ، ورودیمها کتاب در آن

(، لذا 231: 2، جق1121مغنیه، از ترک تظاهر به شرب خمر و ربا و...  )شرایط امام کند 
 نعقاد عقد ذمه با حاکم اسالمی کند. کافر ذمی باید اقدام به ا

 بهو  و غیر اهل کتاب بکتا هلا ست شاملا یدر تعریف کافر معاهد بیان شده است: کافر 
بسته در دفع دشمنان کمک کند  نپیماو  عهد نمسلمانا با لیو یست،ن پایبند مهذ یطاشر

 (.21: 1، جتایب؛ ممقانی، 313: 1، جق1124)مکارم شیرازی، 

 خاطر میان مسلمانان و کافر حربی به کهیدرصورتفر مصالح بیان شده است: در خصوص کا
مصلحتی که حاکم اسالمی و یا کسی که از قبل او اجازه داشته باشد، عقد صلح منعقد 
گردد، این عقد برای تمامی مسلمانان واجب رعایت است و به کفاری که با حاکم اسالمی 

، ق1128قمی،  مؤمن؛ 388: 2، جق1123 بحجت،) ندیگویمعقد صلح بسته کافر مصالح 
 (.838: 1ج

 راه  لیو، نبسته صلح عقد هرچند که ستا یدر تعریف کافر حیادی گفته شده است: کافر
 رم)مکا ستا ممحتروی  ویبرو آ لما، نسل رتصو یندر او  گرفته پیشرا در  مسالمه

 (.313: 1ق، ج1124ازی، شیر
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 کافری که از جهت حضور در داراالسالم از در خصوص کافر مستأمن بیان شده است :
یکی از مسلمانان یا از حاکم اسالمی امان اخذ نموده را کافر مستأمن گویند. در این حالت 

نجفی، ) باشدیماخذ نموده از هرگونه تجاوزی محفوظ  امانجان و مال این کفار با 
 (.288: 1، جق1118؛ حلی، 92: 21ق، ج1111

 یان شده: کافری که غیر از کافر ذمی، معاهد یا کافر امان گرفته در خصوص کافر محارب ب
کافر از اهل  کهیدرصورت( در واقع 881: 1، جق1123باشد، کافر محارب است  )خویی، 

کتاب بوده و اقدام به انعقاد قرارداد ذمه با مسلمانان ننموده، و یا از کفار غیر اهل کتاب 
 .گرددیمب بوده، از لحاظ فقهی کافر محارب محسو

از این کفار جایز است، نظر مشهور بر این موضوع  کیکدامدر خصوص اینکه اخذ زیاده از 
، از تمام کفاری که باشدیمبه اینکه مستند این حکم روایات وارده  با توجهاستوار گردیده که 

 ؛ بجنوردی،83: 2، جق 1121، صیمری) باشدیمعقد ذمه را منعقد ننموده امکان اخذ ربا 
، باید گفت: ند(. در خصوص کفار ذمی نیز که از شرایط عقد ذمه برخوردار182: 8، جق1119

ی اسالمی به معنای هاحکومتتوان گفت کفار ذمی در یمدر حال حاضر تقریباً  -اوالً
در فقه را با کفار منعقد  موردنظرشده در اسالم وجود ندارد، چراکه حکام اسالمی عقد ذمه گفته

 کندیمدر صورت وجود نیز با عقد ذمه، کفار تعهد  -(. ثانیا183ً :ق1119، یبجنورد) ندکنمین
عقد ربوی  کهیدرصورتکه نسبت به دریافت ربا و پرداخت آن به مسلمانان اقدام ننموده، و 

منعقد نماید، ناقض عقد ذمه شده و از شرایط ذمه خارج گردیده و در این صورت دیگر 
است )بجنوردی،  بالمانعاخذ ربا از ایشان از لحاظ حکم تکلیفی  مصداق کافر ذمی نبوده و

تأخیر تأدیه و  خسارترو بر مبنای ربا بودن (. ازاین133: 18، جق1119، عاملی؛ 183ق: 1119
قابل توجیه و موافق استثنای  نگهبانبا لحاظ استثنای دریافت ربا از کفار نظریات شورای 

 مذکور است. 
 رشیقابل پذ زیالزام ن یقاعده فقه یبر مبنادر این خصوص  گهباننشورای  هاینظر -دوم

و باشد،  یخاص مذهب ای نینفر ملتزم به د کی: اگر شده است انیقاعده ب نیا فی. در تعراست
ی داشته باشند که حکم خاصی وضعی بر این رابطه از آن دین ارابطهمسلمانان یا شیعیان با او 

و غیرشیعیان باید به حکم موجود در دین و مذهب خود  و مذهب بار گردد، غیرمسلمانان
 پایبند باشند، حتی اگر در دین اسالم یا مابین شیعیان آن حکم مردود باشد؛ لذا شیعیان

 نکهیبا توجه به ا (.241: ق1118، حلّینند )ملزم ک آن فرد را به مبانی اعتقادی خود توانندیم
 یادر رابطه کهیدرصورتاست،  زیجا لمانانرمسیغ نیدر ب هیتأد ریتأخ خسارت افتیدر

آن  افتی، دردکندر حق مسلمان  هیتأد ریتأخ مسلمان اقدام به پرداخت خسارتی، غیرقرارداد
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ی که در خصوص قاعده الزام مهم امسئله ندارد. یقاعده الزام حرمت انیمسلمان با جر یبرا
که بیان شده اگرچه در طورهمان. است، امکان استدالل به آن مابین مسلمان و کافر ذمی است

وقوع معامله یا قرض ربوی به کهیدرصورتوهله اول دریافت ربا از کافر ذمی نهی شده است، 
ی حق کافر ذمکند و افی را تنها مسلمان دریافت کند، قاعده الزام جریان پیدا میضپیوست که ا

ی، حسینی روحان؛ 81 :2، جق1111، خوییندارد معامله یا قرض ربوی را باطل بداند )
 (.88: 2ق، ج1123تبریزی، ؛ 131: 18، جق1112

 1331ی مدنی دادرسخسارت تاخیرتأدیه در قانون آیین  .3-3-2

در ق.آ.د.م بوده است که سبب ایجاد این فکر در  هیتأد ریتأخشاید تجویز دریافت خسارت  
 هیتأد ریتأخخسارت  ی نگهبان از نظر خود در خصوص ربا بودنشورانزد حقوقدانان شد که 

تأخیر را مشروع و محاسبه آن را تحت قیودی  خسارتبا رعایت قیودی دست برداشته، و 
؛ محسنی، 13: 1391؛ میری، رحمتی، 31: 1384؛ غریبه، 22: 1381است )موسویان،  درآورده

مورد  تواندیمزبور نم قانوندر  هیتأد ریخسارت تأخ رشیپذشبه یقتدر حق(. 39: 1391
یست، ندارای هیچ قیدی  1318ق.آ.د.م مذکور در  هیتأد ریتأخ خسارت، چراکه باشد شریپذ

شرح مقید به قیودی بدین 1349ق.آ.د.م  822مذکور در ماده  هیتأد ریتأخ خسارت کهیدرحال
. دین باید از سوی داین مطالبه شده 2. موضوع دین باید وجه رایج مملکت باشد؛ 1است: 
. شاخص تغییر فاحش 1تمکن داشته و از پرداخت امتناع نموده باشد؛  . باید مدیون3باشد؛ 

در معنی ق.آ.د.م  822رو عنوان شده است ماده (، از ین148و  141: 1391کرده باشد )انصاری، 
« خسارت»فصل دوم با عنوان  نبوده و کاهش ارزش پول را در ذیل هیتأد ریتأخ خسارتواقعی 

مورد حکم قرار داده است « خسارت و اجبار به انجام تعهد مطالبه» باب نهم با عنوان از
: 1382شبیری، وحدتی  ؛93:112؛ محبی، انصاری، 81: 1381؛ کاشانی، 141: 1391)انصاری، 

99 .) 
پول تنها  شارز شریه کاهظن شدر صورت پذیر چراکه، ستیننظریه مذکور از ایراد مصون 

تفاوت مابین تعهدات قراردادی و ضمان  .2. تغییر شاخص بانک مرکزی و 1شروط الزم: 
بیان قاعده عام کاهش ارزش پول بوده  درصدد اًواقعق.آ.د.م  822قهری است. پس اگر ماده 

ذکر  طشر عنوانبهقانون مدنی(، نباید تمکن مدیون و مطالبه دائن را  1182)همچون ماده 
 تیمسئولوجب رفع که م ستین، چراکه تمکن یا عدم تمکن از موارد قوه قاهر دکریم

 قراردادی شود. 
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در واقع نوعی  ق.آ.د.م 822ماده در  هیتأد ریتأخبا توجه به موارد مذکور باید گفت خسارت 
 3348و منطبق بر قسمت آخر نظریه شماره  شودیمتعزیر مالی است که به دائن پرداخت 

حال پس از  نید اءاد ریتأخ»....: دکنیماست که اعالم  نگهبانشورای  11/11/1343مورخ 
در انتقاد بر نظریه تعزیر «. جرم و قابل تعزیر است شخص متمکن شرعاً یمطالبه طلبکار برا

پرداخت گردد و پرداخت آن را به دائن را  المالتیبمالی عنوان شده است تعزیر مالی باید به 
که  ن گفتتوا(. در جواب می38: 1381پذیرفت )رضایی،  توانینمبا توجه به ماهیت تعزیر 

. شایان شودیمپرداخت  لهمحکومدیه نیز ماهیتی مشابه دارد که در واقع مجازات است، اما به 
قرار  نگهبانتصویب و مورد تأیید شورای  نین متعددی که از سوی مجلسذکر است در قوا
پرداخت  دهیدانیزپرداخت نشده و به  المالتیبی شده است که به نیبشیپگرفته، تعزیراتی 

در اثر  قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث 33در ماده  مثالرای ب. شودیم
در صورت تأخیر بیمه یا صندوق از  دکنیم، قانونگذار بیان هیحوادث ناشی از وسایل نقل

ی به میزان نیم در امهیجربه پرداخت  پرداخت خسارت در زمان مقرر، بیمه یا صندوق محکوم
ی، مال یهاتیمحکوم یقانون نحوه اجرا 21ده ؛ یا در ماشوندیم دهیدانیزهزار در حق 

، با فرض تلف مال، به میزان مبلغ مال در حق صاحب مال دهندهانتقالعالم به قصد  هیالمنتقل
 .شودیمجریمه ]تعزیر[ 

 هیتأد ریتأخاز شمول پرداخت خسارت ق.آ.د.م  822توان گفت که ماده یمی ریگجهینتدر مقام 
 ریتأخ خسارتق.آ.د.م که  818ماده  2رو تبصره مدنی است، ازاین راتیتعزخارج و از جمله 

را در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته، تنها با استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام  هیتأد
رو قانون اصالح صدور چک قابل انطباق است، ازاین 2در خصوص تبصره الحاقی به ماده 

، بلکه چه ستین نگهبانسایر نظرهای شورای  ق.آ.د.م برخالف 822ماده  تنهانهفت توان گمی
بر مبنای کاهش ارزش پول و چه بر مبنای نظریه تعزیر مالی کامالً با سایر نظرهای شورای 

 همسوست. نگهبان

 

 گیری جهینت
پس از در قوانین قبل از انقالب مورد پذیرش قانونگذار بوده است.  هیتأد ریتأخخسارت 

 نگهبانربا و حرام است، شورای  هیتأد ریتأخ خسارتانقالب این مسئله مطرح شده که 
نهادی که وظیفه تطبیق قوانین سابق و قوانین جدید تصویب را دارد، در این مسئله  عنوانبه

کرده، رویکردهای مختلفی در خصوص مسئله  ارائهکرده و در آرای مختلفی که  اظهارنظر
آرای  ظاهری نگهبان سبب شده است اساتیدی که بر مبنای شوراآرای  ضعارداشته است. ت
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مشخص شد  آمدهعملکنند، این آرا را متعارض بدانند. در بررسی بهشورای نگهبان قضاوت می
متعارض نبوده، بلکه شورا از موضع خود در خصوص ربا بودن  نگهبان یشوراآرای  تنهانه

 است. عدول نکرده  هیتأد ریتأخخسارت 
با ربا  هیتأد ریخسارت تأخ قیتطبدر بررسی فقهی موضوع مشخص شد نظرهای مخالفی در 

: اوالً: پول امروزی اعتباری و از نندکیمبیان  هیتأد ریتأخ خسارتوجود دارد. مخالفان ربا بودن 
معدودات است و به این لحاظ امکان صدق ربای معاملی وجود ندارد؛ ثانیاً: در خصوص ربای 

 شودینمسبب  نهیزمو یا قانونی در این  هیتأد ریتأخ خسارترضی نیز وجود شرط قراردادی ق
؛ از مصلحت است نه شرط منفعتعقد قرض ربوی شود، چون این شرط از جمله شروط 

، خارج از عقد ندهست هیتأد ریتأخ خسارتاجازه دریافت  کنندهانیبسوی دیگر، قوانینی که 
طرفین با درج شرط خسارت  کهیدرصورتز داخل عقد ایجاد شود. است و نفع ربوی باید ا

تنها در عقد قرض )و نه سایر عقود( قصد تمدید را  هم آنیا قانون موجود  هیتأد ریتأخ
 . ونددیپیموقوع بنایی در عقد لحاظ کنند، ربای قرضی به شرط عنوانبه

شفاف  صورتبهی( امعاملهی )امغابنهعقود  در خصوصبهتر است مجلس با تصویب قانون 
مسلم پول  طوربهاین عقود را با شاخص معین مشخص سازد، چراکه  هیتأد ریتأخ خسارت

امام  اًبه نظر مشهور فقها مخصوص با توجهو بعید است  شودینمامروزی مشمول حکم ربوی 
 قرار گیرد. نگهباناین موضوع مورد ایراد فقهای محترم شورای )ره(  خمینی
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 ت هایادداش
1   . Late payment damages 

شورای نگهبان حق ندارد اقدام به اعالم  کنندیمبه نظر ایراد واردشده از سوی برخی حقوقدانان که اعالم  .2
خالف شرع بودن قوانین سابق کند،  قابل پذیرش نیست، چراکه تفسیر قانون اساسی در صالحیت خود شوراست 

یست نسیر کرده که اعالم خالف شرع بودن مختص به قوانین جدیدالتصویب را بارها تف 1و شورای نگهبان اصل 
 و شامل قوانین مورد تصویب در قبل از انقالب هم است.

یک قسم از  هیتأد ریتأخالنفع در این تبصره گویای این مطلب است که ذکر خسارت تأخیر تأدیه بعد از عدم .3
 است. النفع قابل مطالبه در موارد قانونیاقسام عدم

آیا حیله مشروعه  اندبانکی یهاوامعده کثیری از مردم ناچار به -این فتوا در پاسخ این پرسش بوده است: س .4
 برای فرار از رباست یا نه؟
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 .24 ش، پاییز، اسالمی اقتصاد، «بهره و ربا هاینظریه»(، 1383) عباس موسویان، سید .81

 خسارت و جریمه به مربوط قوانین یحقوقـیفقه بررسی»(، 1381) --------------- .81
 .1، ش مجله فقه و حقوق، «ایران در تأدیه تأخیر

 در تأدیه تأخیر خسارت مشکل حل بررسی راهکارهای»(، 1388) ---------------- .82
 دوم. ، سالحقوق و فقه مجله، بهار، «ربا بدون بانکداری

، تهران: موسسۀ تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهی(، 1343موسایی، میثم )  .83
 تحقیقات پولی و بانکی.

 ،28، چ العلم هنشر مدین: قم، الصالحین منهاج(، ق1111موسویی خویی، سید ابوالقاسم ) .81

با حواشی آقا جواد بن علی تبریزی،  صراط النجاة،ق(، 1113) ------------------ .88
 .انتشارات مکتب نشر المنتخب :قم

: قم، ةیالوالیة اإللهیة اإلسالمیة أو الحکومة اإلسالم(، ق1128ی، محمد )مؤمن قم .83
 ، چ اول.دفتراسالمیانتشارات 

 کیهان. تهران: مؤسسۀ [اول دوره] نگهبان شورای نظریات مجموعه(، 1343سین )مهرپور، ح .84

مجله تعالی ، «بانکی تأخیر در تسهیالت خسارت»(، 1391میری، ایوب؛ رحمتی، محمد ) .88
 .14و 13سال چهارم، ش  حقوق،

 ی، چ هفتم. العرب التراث إحیاء : دارروتیب، ق(1111) الکالم جواهرنجفی، شیخ محمدحسن،   .89

 شناسیروش، «نقد وجه تأدیه تأخیر خسارت»]الف[(، 1382شبیری، سید حسن ) وحدتی .31
 .33 نهم، ش سالو دانشگاه،  انسانی، حوزه علوم

 حقوق در تأدیه تاخیر خسارت تطبیقی مطالعه»]ب[(، 1382) ----------------- .31
 سوم. ، سالاسالمی اقتصاد مجله، ، زمستان«امامیه فقه و ایران

 
 
 



 


