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  :فتواي مراجع تقليد دربارة جريمة تأخير تأديه

برخي حكم به جواز و . اند مراجع معظم تقليد در رابطه با مسأله جريمه تأخير تأديه مواضع مختلفي اتخاذ نموده
. مشروعيت جريمه نموده اند و برخي ديگر به جهت مواجهت با شبهه ربا آن را غير مشروع تلقي نموده اند

 : فتاواي فقهاي موافق و مخالف به شرح ذيل است

  

  فقهاي مخالف) الف

 آيت اهللا العظمي امام خميني

گيرد حرام است و  رداخت از تاريخ سررسيد اضافه مىآنچه بانك و يا غير بانك از بدهكار در صورت تأخير پ
 .گرفتن آن جائز نيست، هر چند كه دو طرف معامله به اين معنا تراضى داشته باشند

  

 آيت اهللا العظمي بهجت

 توان ضمن عقد الزم شرط كرد؟  آيا خسارت تأخير اداى دين و ديركرد را مى :سؤال

  . خير، حرام و ربا است :جواب

خسارت تأخير   آيا ممكن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر به شخص به واسطه :سؤال
اين كه ارزش پول هم در   اداى دين را گرفت؟ يا به صورت شرط در ضمن عقد الزم و نظير اينها، با مالحظه

 حال تغيير است؟ 

  .وجهى شرعى براى خسارت تأخير تأديه نيست :جواب
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 عظمي سيستانيآيت اهللا ال

اگر چيزي را از كسي قرض بگيريم و دهنده شرط كند كه در صورت تأخير از مقرّر وجهي را به عنوان : سؤال
 جريمة مازاد برشيء مقروض دريافت كند اشكال دارد؟

  .جايز نيست :جواب

  

 آيت اهللا العظمي وحيد خراساني

 باشد؟ يح است يا ربا ميصح) ماليات(ط بانك و دارايي آيا جريمه ديركرد توس :سؤال

 .جريمه در مورد تأخير پرداخت وام جايز نيست :جواب

  

 فقهاي موافق) ب

 آيت اهللا العظمي گلپايگاني

الزّحمه و ساير مذكورات در سؤال باشد ربا و حرام است و جريمه نيز حرام  شرط زياده اگر چه به عنوان حق
الزم ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرّر تأخير است ولي اگر مديون به نحو شرعي در ضمن عقد خارج 

 .انداخت مبلغ معيني مجاناً بدهد، اشكال ندارد

  

 آيت اهللا العظمي صافي گلپايگاني

در صورت عدم تسوية كامل اصل بدهي ناشي از قرارداد «شود كه  داد قرض يا غير آن، شرط مي در قرار :سؤال
درصد ماندة بدهي براي هر سال به ذمة متعهد اين  12در سررسيد مقرّر، عالوه بر اصل بدهي، مبلغ معادل 
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باشد يا خير؟ و آيا ميان قرض و  مي، آيا شرط مزبور با مشكل ربا و غير آن مواجه »قرارداد تعلّق خواهد گرفت
 باره فرق هست يا نه؟ چون بيع نسيه يا سلف در اين غير آن هم

درصد باشد، ربا و حرام  12اگر مفهوم شرط مذكور، مجاز بودن مديون در تأخير اداي دين در مقابل  :جواب
ام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً است و اگر مقصود الزام مديون بر اداي دين رأس مدت مقرّر باشد كه وجه التز

 .اشكال ندارد، واهللا اعلم

 

 آيت اهللا العظمي تبريزي

در صورتي كه : الحسنه، دو طرف توافق نمايند فرماييد كه در عقدهايي چون مضاربه يا قرض آيا اجازه مي :سؤال
و از  بر هر روز آن افزودهكننده بدهي در قسط ديركرد داشته باشد، مبلغي بر اصل بدهي و قرض او برا پرداخت

 وي دريافت شود؟ 

شرط هبِه مبلغي در ضمن عقد مضاربه، مانعي ندارد؛ و عمل به آن مادامي كه مضاربه باقي است واجب  :جواب
 .واهللا العالم. است؛ و شرط هبِه عليه مقترض در ضمن عقد قرض، ربا است و جايز نيست

 

 آيت اهللا العظمي صانعي

 .تأخير تأديه، اگر در متن عقد شرط بشود، به حكم شرط، مانعى نداردديركرد و خسارت 

  

 آيت اهللا العظمي فاضل لنكراني

 صورت شرط ضمن عقد الزم باشد، آيا اخذ اين خسارت جايز است؟ اگر خسارت تأخير تأديه به :سؤال

تقريباً معين  شرط پرداخت خسارت در ضمن عقد الزم، در صورتى كه مقدور طرف باشد و حدود آن :جواب
 .اشكال است و اخذ آن در اين فرض مانعى ندارد گردد، ظاهراً بى
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 آيت اهللا العظمي مكارم شيرازي

 اگر خسارت تأخير پرداخت دين به صورت شرط ضمن عقد الزم باشد اخذ آن جايز است؟ . 1

 .اگر در ضمن عقد خارج الزم شرط بشود جايز است :جواب

گيرد، ولى در خسارت  هايى دارد، از جمله اين كه در ربا از ابتدا سود تعلّق مى تفاوتجريمة ديركرد با ربا . 2
گيرد و در واقع مجازات ظلمى  تأخير تأديه پس از فرا رسيدن سررسيد و عدم پرداخت اين وجه سود تعلّق مى

است % 20معه حدود باشد، چرا كه تورم در جا شود و جبران قسمتى از خسارت وارده مى است كه به طلبكار مى
 با توجه به تفاوت مذكور جريمة ديركرد چه حكمى دارد؟. باشد مى% 12و آنچه در قانون پيش بينى شده 

. جريمة ديركرد اگر جنبه تعزير از سوى حكومت اسالمى داشته و به صورت عادالنه باشد، جايز است :جواب
 .ولى اگر به معناى سود اجبارى باشد، حرام استهمچنين اگر در عقد جداگانه خارجِ الزمى قيد شده باشد، 

 

 اهللا العظمي موسوي اردبيلي آيت

 ها حكمش چيست؟ هاي معوقه افراد توسط بانك م دريافت ديركرد اقساط وا :سؤال

كرد با شرط قبلي ضمن عقد در مقابل عمل نكردن به تعهد پرداخت وام در وقت خود و  گرفتن دير :جواب
 .ندارد تخلّف از آن اشكال

 

 آيت اهللا العظمي نوري همداني

با توجه به اينكه ظاهراً در قوانين فعلى در مورد عدم انجام تعهد در موعد مقرّر براى جبران خسارت  :سؤال
ها آن را  بينى شده است و ظاهراً بانك درصد به عنوان خسارت تأخير پيش 12نسبت به اصل بدهى، به ميزان 

 آيا اين خسارت شرعاً رباست؟. كنند عمل مى
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 .ها عمل شود بايد خسارت پرداخت شود رّرات مربوط به بانكدر صورتى كه طبق مق :جواب

 

 اهللا غالمرضا رضواني آيت

نمايند كه مشتري عالوه بر مبلغ بدهي  ها ضمن تمديد مدت وصول اعتبارات اعطايي، شرط مي بانك: سؤال
جريمة تأخير را در توانند وصول  ها مي آيا بانك. معوق، جريمة تأخيري براي مدت مورد تمديد را نيز بپردازد

ها  يعني آيا بانك. حدي كه طبق قرارداد تحقّق يافته باشد، شرط تمديد زمان وصول مطالبات خود قرار دهند
 بنمايند؟» جريمة تأخير«طوركلّي موكول به دريافت مبلغ معيني تحت عنوان  توانند تمديد مدت وصول را به مي

ند عالوه بر مبلغ بدهي طرف، مبلغي به عنوان جريمه يا به هر اسم توان ها به يكي از دو طريق مي بانك :جواب
 :كه بنامند بگيرند

در قرارداد وام با طرف شرط كنند كه هرگاه از قرارداد تخلّف كرد و در رأس موعد مقرّر وام را نپرداخت . الف
 .مبلغي را كه مورد نظر است اضافه بر اصل بدهي اول بپردازد

رط كنند كه اگر نسبت به وام قبلي از موعد مقرّر در پرداخت تأخير شد مبلغي عالوه بر داد وام شدر قرار. ب
  .اصل بدهي اول بپردازد

 

 


