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Abstract  

The abuse of the rights in Iran - like other countries - is prohibited and unpleasant, as 

Principle 40 of the Constitution addresses, but several factors such as gaps in Acts and 

regulations, the strict formalities of Islamic banking in Interest-Free banking operations Act 

and related directives and instructions, an important issue called "money", weakness of 

official documents- In the light of judicial procedure and regulations contrary to Article 22 

of the Act on Registration of Deeds and Property- and the challenge of always being 

accompanied by so-called "inflation" has paved the ground for the misuse of banking 

contracts. Different types of abuse, depending on the case, can be committed by the 

customer (depositor or recipient of bank facilities) or by the bank. Abuse can also be at the 

time of concluding a bank contract or at the implementation stage and even years after the 

termination of the contract. In this article, various related hypotheses are examined based 

on the doctrine and jurisprudence. 
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 یبانک یسوءاستفاده از حق در قراردادها

 3، محمدرضا فتحی2سجاد مظلومی ،1مصطفی السان

 بهشتی، تهران، ایران حقوق، دانشگاه شهید ة. دانشیار، دانشکد1

 تهران یچهاردهم دادگاه حقوق ةشعب یسو رئ یشناس و جرم یفریحقوق ک یدکتر ةآموخت دانش .2

 ، قاضی دادگاه تخصصی تجاری تهرانشهیدبهشتیدانشگاه حقوق خصوصی،  دانشجوی دوره دکترای .3

 (13/04/1401 تاریخ پذیرش: ـ 13/01/1401)تاریخ دریافت: 

 چکيده

قـانون اساسـن ن ـد بـدان      40به نحوی که اصل  است،ممنوع و ناخوشایند  ،همانند کشورهای دیگر ایران، کشورتجاوز از حق در حقوق 
اما عوامل متعددی همچون خأل در قوان ن و مقررات، تشریفاتن بودن شدید بانکداری اسالمن در قانون عمل ات بانکداری  ،پرداخته است

، سستن بن ـان اسـناد رسـمن در    «پول»عدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمن به نام های مت ها و دستورالعمل بدون ربا و بخشنامه
زم نـه را بـرای   « تـورم »و چـال  همـواره همراهـن بـه نـام       ،قانون ثبت اسناد و امـال   22 ةقضاین و مقررات مغایر با ماد ةروی ةسای
گـذار یـا    تواند از جانـب مشـتری )سـهرده    من ،استفاده، حسب مورد سوءانواع مختلف  استفاده از قراردادهای بانکن فراهم ساخته است. سوء

اجرا و  ةاستفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکن یا در مرحل تسه الت بانکن( یا از طرف بانک صورت گ رد. همچن ن سوء ةگ رند
ـ    مرتبط با موضوع با تک ه بر نظریـه اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف  ةها بعد از خاتم حتن سال  ةهـای حقوقـدانان و روی

 د.شو قضاین بررسن من

  واژگانکليد

 .مشتری قضاین، قرارداد بانکن، ةاستفاده، روی سوء ،بانک
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 همقدم

اما کمتر بررسیی   است.استفاده از حق در مورد قراردادهای بانکی امری شایع و موضوعی مهم  سوء

ثالثی که بیه عویوا    تواند از جانب بانک یا مشتری یا حتی اشخاص  استفاده می است. این سوء شده

 ضامن یا راهن در قراردادهای تسهیالتی مداخله دارند صورت گیرد.

عمومی و صریح در نظام حقوقی کشورما  به رسیمیت   ةاستفاده از حق به عووا  قاعد موع سوء

 ةکووده ییا ماال ی   استفاده شواخته نشده است. به همین دلیل، استواد به این قاعده برای موع طرف سوء

ی امری است که هووز ارکا  و شیرای    ی در فرضی که اقدام طرف موتهی به زیا  شده باشد خسارت

استفاده از حق در اصل  قضایی به طور دقیق روشن نیست. شواسایی موع سوء ةآ  در دکترین و روی

 ها به قانو  اساسی اسیتواد کووید امیر    اما ایوکه تا چه حد دادگاه .قانو  اساسی مفید و مهم است 40

بیر   بیاور امکا  دارد  زیرامهم دیگری است که به طور خاص در موضوع مقاله نیاز به بررسی دارد. 

کود و اصول آ  باید در موارد ضرورت بیا   این باشد که قانو  اساسی خاوط راهوما را مشخص می

به ع ارت دیگر، چو  تفسیر قانو  اساسیی در صیالحیت شیورای    وضع قانو  عادی تشریح شود. 

مهیم،   ةها در استواد به آ  اختیار تفسیر این اصول را ندارند. با لحاظ این قاعید  ، دادگاهاست  نگه ا

بلکیه مرسیوم و مق یول نیی       نیسیت توهیا ممویوع    ها نیه  استواد به اصول قانو  اساسی توس  دادگاه

 .شود محسوب می

 اعمیال  تواند نمی کس هیچ: »دارد می مقرر حق از تجاوز عووا  ذکر بدو  اساسی قانو  40 اصل

 صیرفا  یادشیده   اصیل  .«دهید  قیرار  عمیومی  مویافع  به تجاوز یا غیر به اضرار ةوسیل را خویش حق

 آ  از و نیدارد  مخیال   مفهیوم  و اسیت  تجیاوز  ییا  اضیرار  نیت به حق اعمال ممووعیت ةکوود بیا 

 ولیی  اسیت  عمیومی  مویافع  به تجاوز یا غیر به اضرار موجب حق اعمال اگر که شود نمی برداشت

 مجیاز  مالقیا   عمیل  ایین  نکود اعمال عمومی موابع تجاوز یا غیر به اضرار نیت به را آ  حق ةدارند

 و ۵۲0 میواد  ییا  میدنی  قانو  ۱۳۲ ةماد مقررات با اساسی قانو  40 اصل مفاد ترتیب این به. است

 .ندارد تعارض ۱۳۹۲ مصوب اسالمی مجازات قانو  ۵۲۱

 دو جمیع  از خیویش  ملیک  در مالک بار زیا  و تجاوزکارانه تصرف ممووعیت حکم نی  فقه در

 ارتکیاب  حیق  از تجاوز پیدایش برای اصوال  هرچود. است دهش استو اط «الضرر»و  «تسلی » ةقاعد
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 تیر   میواردی  در ،شیود  واقع نمیی  تجاوز آ  بدو  و است الزم دیگری در ارت اط با بار زیا  عمل

 قلمیداد  حیق  از استفاده سوء تواند می کود فراهم را دیگری به ضرر بروز ةزمیو که صورتی در عمل

 اسیت  فرزنیدا   دارای اجاره کرد  متقاضیِ که جهت این به آپارتما  ةاجار از خودداری مثال . شود

 مختل  های حوزه در حق از تجاوز ةقاعد از استفاده ،امروزه. شود محسوب حق از تجاوز تواند می

 فویاوری  و ،بشیر  حقیوق  بانکی، حقوق خانواده، حقوق کار، حقوق، قراردادها حقوق مانود حقوقی

 .است شده مارح اطالعات

هیای   اسیتفاده  حاضر این است کیه در مقیام عمیل سیوء     ةضرورت انتخاب این عووا  برای مقال

و مشتری یا اشخاص ثالث از سوی دیگر از قراردادهای بیانکی   سومتعددی از جانب بانک از یک 

از  گیاهی آید. این سوءاستفاده گاهی ریشه در نقص یا ابهیام قیانو  ییا قیرارداد دارد و      به عمل می

مانود تورم و تغییر قوانین و مقررات )مانود مقررات حماییت از تولیید ییا مهلیت      ،عوامل اقتصادی

 شود. می ناشی ،.(.. داد  به بدهکار و

تحت تأثیر مقیررات عیریو و طیویلی کیه      ایرا  کشوردر مجموع، رواب  بانک و مشتری در 

نیت اقیدام بیه    خذ سود، مدیریت رفتارهای مشتریانی که با سوءابرای مدیریت عقود بانکی، توجیه 

بتیدا،  و عالوه بر عدم استفاده از تسهیالت بانکی در محل مورد توافیق، از همیا  ا   کوود میاخذ وام 

 ة. همیین پییییدگی، رویی   اسیت قصدی برای بازپرداخت تسهیالت دریافتی ندارند بسییار پییییده   

ابهیامی   ؛قضایی را تحت تأثیر قرار داده و موجب ان اشت ه ارا  پرونده در دادگستری شده اسیت 

هیا بررسیی شید، هیر روز      که در این مقاله برخی از آ  ،دیوا  عالی کشور ةکه با آرای وحدت روی

سیازی در قیانو     شود. برای حل مشکل حذف عویاوین عقیود بیانکی، اصیالح و شیفاف      بیشتر می

ارکیا  و نهادهیای متعیدد     ةمصیوب و تعیین تکلی  صدها دستورالعمل و  ،عملیات بانکی بدو  ربا

نهفتیه  « تیورم »حل پایدار مشکل در چالشی بیه نیام    وابسته به بانک مرک ی ضرورت دارد. ال ته راه

 بر است. دشوار و زما  و لی  مدیریت آ  امری چودنهادیاست که تک

 و تویوع و تیورم قیوانین و مقیررات    اسیتفاده از قراردادهیای بیانکی ابعیاد مختلفیی دارد.       سوء

می و مستمر در اقتصاد ئهای مختل  پولی و بانکی، وجود تورم دا ها و مصوبات در حوزه بخشوامه

و نی  تسل  برخی از بدهکارا  باسابقه و بعضی از حقوقدانا  به خألهیای قیانونی از عوامیل     ،ملی
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اخیر در  ةعالوه، آرای وحدت روی شوند. به ه از قراردادها و تعامالت بانکی محسوب میفاداست سوء

و آزادی طیرفین   ،مهلت اعتراض ثالث به ورشکستگی، باال  سود بانکی مازاد بیر مصیوبات   ةزمیو

اسیتفاده از قراردادهیای بیانکی ییا      رارداد در توافق بر وجه الت ام از عواملی است که موجب سیوء ق

 شود. ها و دعاوی اغلب واهی در دادگستری می حداقل تراکم پرونده

اسیتفاده از   استفاده از قرارداد بانکی توس  بانک و نیی  سیوء   در این مقاله، مصادیق مختل  سوء

ری به طور جداگانه بررسی و تحلیل و راهکارهای ممکین بیرای کیاهش    قرارداد بانکی توس  مشت

 شود. ه میئها ارا استفاده این سوء

 استفاده از قرارداد بانکی توسط بانک سوء

کووید، بایید قیوانین و     نظر بانک مرکی ی فعالییت میی    که زیر ،ها و مؤسسات مالی و اعت اری بانک

رعایت کووید. در   ،ها، از جمله تجهی  و تخصیص موابع زمیوه ةمقررات راجع به بانکداری را در هم

این قوانین و مقررات، به مصادیق اصلی تجاوز از حیق در   ةاین گفتار، پس از بررسی مصادیق عمد

 پردازیم. قراردادهای بانکی می

 ها لزوم رعایت قوانين و مقررات توسط بانک الف(

 اجیرای  حسین  جهت در مرک ی (، بانک۱۳۵۱ )مصوب کشور بانکی و پولی قانو  ۱4 ةماد ماابق

 حسیب  .اسیت  غیربیانکی  اعت اری مؤسسات و ها بانک بر نظارت صالحیت واجد کشور پولی نظام

 و قیانو   ایین  مقیررات  نید ا مکلی   غیربیانکی  اعت اری مؤسسات و ها بانک یادشده، قانو  ۳۷ ةماد

 آ  های نامه آیین یا قانو  این موجب به که ،را مرک ی بانک دستورهای و آ  بر متکی های نامه آیین

 کوود. رعایت را خود مصوب ةاساسوام مقررات همیوین شود، می صادر

، هیا  نامیه  آییین  آمیره،  قیوانین  بیا  مایابق  را خیود  بیانکی  عملییات  نید ا ها مکل  عالوه، بانک به

 تأسییس  ةاجیاز  قیانو   ةواحید  میاده  «ب» بود جمله از مرک ی بانک های بخشوامه و ،ها دستورالعمل

 قیانو   ،۱۳۶۸ مصیوب  ،هیا  بانیک  ماال ات وصول ةنحو قانو  ،۱۳۷۹ مصوب ،غیردولتی های بانک

 بیدو   بیانکی  عملییات  قانو  پوجم فصل ةنام آیین ۷ ةماد ،۱۳۶۲ مصوب ،ربا بدو  بانکی عملیات

 ،۱۳۹۳ مصیوب ، غیردولتی اعت اری های مؤسسه ةادار و تأسیس ةنام آیین ۲ ةماد ،۱۳۶۲ مصوب ،ربا

 ،۱۳۹۸ مصیوب  ،(ارزی و رییالی ) اعت اری مؤسسات غیرجاری ماال ات وصول ةنام آیین ۱۷ ةماد و



 5  یبانک یسوءاستفاده از حق در قراردادها

 اقتصیادی  مواس ات جمله از ،اجتماعی رواب  همة کلی اصل یک عووا  به عدالت ثانیا . دهود انجام

 بیانکی  قراردادهیای  در غیرموصفانه و تحمیلی شروط. گیرد می بر در را ،قراردادها حقوق و مالی و

 به رساند  ضرر مصادیق از و است ،اساسی قواعد از یکی مو لة به ،انصاف و عدل ةقاعد برخالف

 (.۱۳۹۲ الهیا  و )الهیا  شود می محسوب افراد

 شروط ناعادالنه در قراردادهای بانکی (ب

 اسیتفاده  سوء با قرارداد طرف دو از یکی که شود می گفته شروطی به غیرموصفانه یا تحمیلی شروط

 و )عیادل  کوید  میی  تحمییل  دیگیر  طیرف  بیه  خیویش  تخصص یا ،اجتماعی اقتصادی، وضعیت از

. اسیت  قیرارداد  طیرفین  از یکیی  نفیع  بیه  غیرمواقی طور به معموال  شروط این (.۱۳۹۷الهی  شمس

 هیا  آ  از برخی بر تحمیلی شروط عووا  دهد می نشا  بانکی قراردادهای در مودرج شروط ةمالحظ

 از غیربانکی اعت اری ةمؤسس یا بانک و ندارد وجود قرارداد طرف دو میا  تواز  زیرا .است صادق

 ای گونیه  بیه  قیرارداد  مفیاد  همیویین  است. برخوردار تسهیالت گیرندگا  به نس ت باالتری موضع

 .کود می مینأت قرارداد طرف یک عووا  به را بانک موافع بیشتر که شده طراحی

مدنی کشورما  مارح نشده است. بیرعکس، قیانو     یا ناعادالنه در قانو  تحمیلی بحث شروط

 و قصید  بیا  مرت   که مواردی در ال ته. داند به ت عیت از فقه، قرارداد اضاراری را صحیح می ،مدنی

 اسیت  داشیته  توجیه  موضیوع  ایین  بیه  ضیموی  صیورت  به است غ ن خیار بحث یا معاملی رضای

 ةماد جمله از ،قانونی مواد برخی در حال این با. (4۶: ۱۳۹۸فردوسیه  نوذری و )مالکریمی خوزانی

 اساسیی،  قیانو   44 اصیل  کلیی  هیای  سیاسیت  اجیرای  و توسیعه  ةسیال  پوج چهارم ةبرنام قانو  4۵

 شیده  اعیالم  ممووع غیرموصفانه قراردادی شرای  تحمیل و مسل  اقتصادی وضعیت از استفاده سوء

 را کووده مصرف ضرر به غیرموصفانه شروط ۱۳۸۲ مصوب الکترونیکی تجارت قانو  4۶ ةماد. است

 .است ندانسته ثرؤم

محسیوب   حقیوقی  عمل یک «باال » مهم پیامدهای از «اثری بی و تحقق عدم» از آ  جهت که

 بایال  » بیه  را قانو  تجیارت الکترونیکیی   4۶ ةماد در یادشده «ثیرأت عدم» ع ارت توا  می ،دشو می

 نجات و کمک قراردادهای دربارة ایرا  دریایی قانو  ۱۷۹ ةماد ،همیوین. کرد تفسیر قرارداد «نس ی

 و باشید  شیده  موعقید  آ  ثیرأتی  تحیت  ییا  خار حین در قراردادها این که صورتی در دارد می مقرر
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امکا  اباال آ  شروط با توسل به دادگاه صالح وجود  باشد، دادگاه ناعادالنه تشخیص به آ  شرای 

 حیاکم  ةویژ شرای  و دریایی قانو  بود  خاص دلیل به ال ته. (۱۶: ۱۳۹4احمدی  و زاده )تقی دارد

 4۶ ةمیاد  کیه  درحیالی  جسیت؛  کمک مشابه موارد برای آ  حکم از توا  نمی قراردادها آ  انعقاد بر

و امکا  استواد به آ  برای مقابله با شروط غیرموصفانه وجود  استمالق  الکترونیکی تجارت قانو 

سیازی   ی در واقع در زما  ترجمه بومی الیی نگارش یافته کامن ةشدت به شیو اخیر به ةماد ال تهدارد. 

تیوا  در نظیر    ی و از حیث وضعیت حقوقی که برای شروط ییا قراردادهیای غیرموصیفانه میی     نشده

 .گرفت دارای ابهام است

 قضیایی  رسیالت  مقتضیای  بیه  بایید  غیرموصفانه شروط با ههمواج هوگام دادرس دیگر سوی از

بیه   ؛ب ویدد  کیار  بیه  را خیویش  مساعی و کوشش نهایت عدالت حداکثری تحقق جهت در خویش

 صیحت  اصول و ،طرفین ةاراد حاکمیت قراردادها، آزادی همیو  اصولی به توجه ضمن نحوی که

 در ظرافیت  بیا  ،روییه  وحیدت  آرای و موضوعه قوانین جمله از ،کانونی مقررات رعایت با ل وم و

 رعاییت  بیه  دادرس تکلیی  ». کود جلوگیری غیرعادالنه نتایج آمد  بار به از امکا  حد تا استدالل

 ةاعیاد  خصیوص  در تجارت قانو  ۵۷۱ ةماد مثال عووا  به. دارد تجلی نی  قانو  در انصاف و عدل

 بیه  سیوجیده  را احیوال  و اوضیاع  محکمیه  ۵۶۵ ةماد مورد در و دارد می بیا  ورشکسته تاجر اعت ار

 (.۳۶: ۱۳۹4زاده و احمدی  )تقی «.دهد می حکم بداند انصاف و عدل مقتضی که طوری

 کیه  گوجانوید  می را شرطی مالی، قراردادهای ضمن ،غیربانکی اعت اری مؤسسات و ها بانک ثالثا 

 مقیرر  سررسیید  در را خیود  دییو   شیوند  میی  متعهید  گیرنیدگا   تسهیالت و مشتریا  آ  اساس بر

 الت ام وجه یا کیفری شرط. کوود پرداخت جریمه دین خود را همراه صورت این غیر در و پرداخت

 قیرارداد  طیرفین  ،این شرط موجب به است. توافقی و قراردادی اجرای ضمانت های روش از یکی

 محیو  بیه . دشیو  پرداخیت  قیرارداد  اجیرای  عیدم  صیورت  در تا کوود می تعیین پیش از را م لغی

شود  می متعهد برقرار ةو خسارت تو یهی بر عهد جریمه پرداخت تعهد، به عمل از متعهد خودداری

 نیست.ور به احراز تقصیر وی ظو الت ام متعهد به این خسارت و ج را  مو

که  استبانکی را ن اید با ربا یکسا  دانست. در واقع، جریمه ع ارت از خسارت تو یهی  ةجریم

بیا ایین مضیمو  کیه در      ؛گیرد گیرنده در زما  انعقاد قرارداد مورد تراضی قرار می میا  بانک و وام
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صورت عدم ایفای تعهد تسهیالتی در مهلت مقرر، بدهکار بانکی، عالوه بر اصیل و سیود بیدهی،    

. وجود جریمه از این جهت قابل توجیه است که بیه  کودت دیرکرد )جریمه( را نی  پرداخت خسار

پردازد و بیدهکاری کیه تیأخیر     هر حال باید تفاوتی میا  بدهکاری که دین خود را در سررسید می

 .ناروایی دارد وجود داشته باشد

انعقاد قیرارداد آزاد گذاشیته   قراردادی بدین معواست که تا حد امکا  افراد در  آزادی اصل رابعا 

ای  امییاره   معمیوال    اسیت. اصیل آزادی قیراردادی     ای دیگیر  شوند. امروزه، ال ته وضعیت به گونه می

مورد نظیر و نییی     ةمعامل داد  تعادل طرفین معامله در انجام ةدر محدود  ، صرفا  اجتماعی و معقول

. امروزه میقررات قیانونی در موارد  شود میی  به موافع اجتماعی جامعه، محسوب  نشد   صیدمه وارد

یا کال  یا ج ئا  بیا   نیستانعقاد قراردادی که متعادل  طرفین در  اختیار  به  به موظور پایا  داد  ،متعدد

کییارگر و کارفرمیا بیه مییوظور      روابیی    میثال  .  کوید  می  نظم و موافع عمومی مغایرت دارد، مداخله

میورد و غیرموصیفانه    هیای بیی   ناروا و انفصیال  های روی گر در مقابل زیادهاطیمیوا  از ایوکه از کار

ده شی کارگرا  از شرای  کاری خود اطالع داشیته باشیود توظییم     که  حمایت شده و نی  به این دلیل

رواب  میوجر و مسیتأجر، برخیی از     دربارةاسیت. شهروندا  با قوانین و مقرراتی همیو  مقررات 

 ،کووده شروط غیرموصفانه در قراردادهای مصرف  به  مقررات مربوط مواد قانو  تجارت الکترونیکی،

گیرنده در برابیر بانیک در مقابیل     قضایی مربوط به حمایت از وام ةو به طور خاص مقررات و روی

مخالفی   شرط  هر یادشدهمقررات (. ۱۳۸0)السا   اند اقیتصادی مورد حمایت قرار گرفته فیشارهای

هیا ایین زمیویه و م ویا را فیراهم       داند یا حداقل برای دادگیاه  اعت ار می قرارداد را بی از سوی طرفین

 .ها بپردازد اعت ار آ  ةسازد که به بررسی اصل اعت ار یا تعیین محدود می

 ةزمیوی  کیرد   فیراهم  و تولید از حمایت بر اصل که آنجا از ،بانکی قراردادهای ةحوز در خامسا 

 و اقتصیادی  مصیالح  با یقرارداد شروط از بعضی امکا  دارد است، کشور اقتصادی ةتوسع و رشد

 بیا  مخیال   را بانکی قراردادهای شروط دادگاه . با این وص ، اگرباشود داشته موافات عمومی نظم

ییا   قراردادهایی را به طور کلیچوین  تواند می ،دهد تشخیص حسوه اخالق یا عمومی نظم یا قانو 

 و پیولی  عملییات  بیه  مربیوط  مقررات. کودقابل اجرا اعالم  در حدی که مغایرت دارد باطل یا غیر

 نظیم  بیه  مربیوط  و آمیره  قواعید  از ،دیهأت خیرأت الت ام وجه و تسهیالت سود می ا  جمله از ،بانکی
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 غیربانکی اعت اری مؤسسات و ها بانک و اشخاص تراضی و توافق و شود می تلقی اقتصادی عمومی

 یی  ۱400۶۸۳۹000۳۶4۲۲۳۱ ةشیمار  )رأی اسیت  حقیوقی  نفیوذ  فاقید  یادشیده  مقیررات  برخالف

 تهرا (. بهشتی شهید قضایی مجتمع حقوقی عمومی دادگاه ۱4 ةشع  ۱4/0۳/۱400

 تئی هی ،۱۶/۱0/۱۳۹۹ ی  ۸0۵ ةو شیمار  ۲۱/0۵/۱۳۹۹ ی  ۷۹4 ةشیمار  ةرویی  وحدت آرای ماابق

 مصوب ،کیفری دادرسی ینیآ قانو  4۷۱ ةماد اخیر قسمت استواد به که ،کشور عالی دیوا  عمومی

 شیرط  ،اسیت  االت یاع  الزم ،غیرقضایی و قضایی از اعم ،قانونی مراجع سایر و ها دادگاه برای ،۱۳۹۲

 بانیک  مصیوبات  بیر  میازاد  التی ام  وجه و سود به نس ت بانکی تسهیالت اعاای قرارداد در مودرج

 .است بالاثر و باطل مرک ی

( ارزی و رییالی ) اعت یاری  مؤسسیات  غیرجیاری  ماال یات  وصیول  ةنحیو  نامه آیین ۱۷ ةماد در

 تسیهیالت  اعایای  قراردادهیای  در اسیت  موظ  اعت اری ةمؤسس: »است شده مقرر ۱۳۹۸ مصوب

 تسیهیالت  تمیامی  بیرای  عقد ضمن شرط صورت به را دین ةتأدی تأخیرِ الت امِ وجه دریافتِ بانکی

 قیرارداد  در مویدرج  سیود  نیر   بیر  عالوه بدهی ةماند به نس ت و سررسید تاریخ از ارزی و ریالی

 قالیب  در اعاایی تسهیالت انتظار مورد بازده نر  یا غیرمشارکتی عقود قالب در اعاایی تسهیالت

 اصیل  شیامل  میاده  ایین  موضیوع  بیدهی  ی ت صیره . نمایید  درج درصید  شش معادل مشارکتی عقود

 انتظیار  میورد  بیازده  ییا  غیرمشیارکتی  عقیود  قالیب  در اعاایی تسهیالت سود و اعاایی تسهیالت

 .«باشد می مشارکتی عقود قالب در اعاایی تسهیالت

 بیه  حقیوق  علیم  در راییج  هیای  نظریه از یکی( حق از استفادهءسو)حق  از تجاوز ةنظری سادسا 

 قیانو   ۱۳۲ ةمیاد  اساسیی،  قیانو   40اصل  ایرا  حقوقی نظام در یادشده نهاد م وای .رود می شمار

 .است ۱۳۹۲ مصوب اسالمی مجازات قانو  ۵۲۱ و ۵۲0 مواد و ،مدنی

 یهیا  در بخیش  ینیر  بیازده   متواسب با یبانک یالتکرد  نر  سود تسه یقانو  مواقدر ثاموا  

قیانو  به یود   ، (۳۱/0۲/۱۳۸۵ی مصوب  ربابدو   یبانک یاتبر قانو  عمل ید)با تأک یمختل  اقتصاد

قیانو    44اصل  یکل های یاستس یقانو  اجرا( و ۱۶/۱۱/۱۳۹0)مصوب  وکار کسب ی مستمر مح

استفاده از اختیارات و نی  رواب   ( و اصالحات بعدی این قوانین سوء0۸/۱۱/۱۳۸۶ی )مصوب اساس

 و تعامالت ضدرقابتی موع شده است.
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 اقدام نکردن بانک برای وصول مطالبات خود در زمان مقتضی ج(

د و بانیک بیرای   رگیذ برسید و  بشود این است که هرگاه سررسیید طلیب فرا   پرسشی که مارح می

را متوجیه  ولیتی ئمسی اسیتفاده از حیق    توا  از باب موع سوء وصول ماال ات خود اقدام نکود، آیا می

 ؟دکربانک 

. اسیت  نیت حسن ةقاعد دیگر روی واقع در حق از استفاده وع سوءدر پاسخ باید اشاره کرد که م

 غیرجیاری  ماال یات  وصول ةنام آیین و ها بانک ماال ات وصول ةنحو قانو  ماابق ایوکه به توجه با

 بیه  ث تیی  مراجیع  و دادگسیتری  محیاکم  تکلیی   ۱۳۹۸ مصوب( ارزی و ریالی) اعت اری مؤسسات

 و خسیارات  و هیا  ه یویه  و اصیل  از اعم ،ها بانک ماال ات وصول بر م وی حکم صدور و رسیدگی

 ةماال ی  بیه  مویوط  ،(غییره  و ،تعهید  داد  انجام عدم ةجریم دیه،أت خیرأت خسارت) متعلقه متفرعات

 سیوی  از شیده  پرداخیت  حقوقی و حقیقی اشخاص به عووا  هر تحت که مالی تسهیالت و وجوه

 در حقوقی دعوی طرح به نس ت غیربانکی اعت اری مؤسسات و ها بانک ضرورت دارد ،ستها بانک

 .ودکو اقدام ث تی مراجع در یهیاجرا صدور درخواست یا دادگستری محاکم

حق خود ال ام کرد. در  ةتوا  به ماال  حق را نمی ةاست و دارند« حق»در عین حال، طرح دعوا 

تواند سالب برخی از حقوق برای بانک به عووا  طل کار باشد که  چوین مواردی، واکوش بدهکار می

 قیانونی  ، هرگاه بانک به عووا  خواها  حیق مثال شود.  حق در زما  مقتضی ناشی می ةاز عدم ماال 

 ةاقامی  بدهکار بیانکی بیه   و باشد نکرده اعمال را پرداختی تسهیالت و وجوه ةماال  بر م وی یادشده

 داد  انجیام  در خیرأتی  التی ام  وجیه  ةمحاسی   و رسیدگی حق دادگاه ،دکو م ادرت رهن فک دعوای

در چوین . نیست ماال ات ةتسوی روز تا آ  تعیین به مجاز و دارد دادخواست تقدیم روز تا را تعهد

 و اصیل  از اعیم  ،اعاایی تسهیالت و وجوه ةماال  جهت قانونی اقدام در بانک خودداری مواردی،

در فیرض   .شیود  محسیوب  حیق  از اسیتفاده  سوء مصادیق از تواند می ،دیهأت خیرأت خسارت و سود

تواند بانک  احراز قابل وصول بود  ماال ات بانک از محل وثایق یا اموال ابرازی بدهکار، دادگاه می

الضرر به پرداخیت خسیارتی کیه بابیت تیأخیر در وصیول        ةاقدام و قاعد ةممتوع را به استواد قاعد

عییار از   . ال ته این امر از جمله مستل م طرح دعوای تمیام کودده محکوم شماال ات به بدهکار وارد 

 جانب بدهکار بانکی است.
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توانید بیا    در چوین مواردی، عدم اقدام بانیک بیرای وصیول ماال یات خیود در سررسیید میی       

بیه   ،ای این بدهکار یا راهن ثالث، طیی اظهارنامیه  ایوکه از جمله  ؛دشو سازوکارهای مختل  احراز

و مو ع ایفای آ   استفرارسید  زما  پرداخت حاضر به ایفای تعهد  به که با توجه کودبانک اعالم 

قانو  آیین دادرسی میدنی   ۱۵۷ ةماددر این خصوص، اجرای سازوکار مودرج در . دکورا مشخص 

ارزش ملیک میورد وثیقیه را از    توانود  بهترین راهکار است. همیوین، بدهکار یا راهن یا ضامن می

؛ بیا ایین   کووید اعیالم  دهویده   ای به بانک وام طی اظهارنامهموضوع را طریق تأمین دلیل مشخص و 

یر متفرعیات( کفاییت   دین )اعم از اصیل و سیود و سیا    کلکه عین مرهونه برای پرداخت  مضمو 

 .یا تعیین مو ع دیگری برای پرداخت اعالم دارند که حاضر به ایفای ماال ات بانیک هسیتود   کود می

و بانیک را بعید از زمیانی کیه      کوید نیت حمایت  بدهکار با حسنین ادر این فرض، دادگاه باید از 

پرداخیت   ةدهکار واقعیا  آمیاد  و با احراز ایوکه بی  کردهبدهکار آمادگی خود را برای پرداخت اعالم 

 تأخیر بیشتر تشخیص ندهد. ةمستحق سود یا جریم و توا  ایفای دین را داشته بوده

 ارزش ریالی پول خارجی ةمحاسب ةچالش نوع ارز مورد مطالبه و نحو د(

استفاده قرار گییرد   تواند حسب مورد توس  بانک یا مشتری مورد سوء یکی دیگر از مواردی که می

التفیاوت ماال یات ارزی در قراردادهیای     مابه ةمحاس  ة. مشکل نحواستدیو  ارزی  ةمحاس  ةنحو

 شود: بانکی از چود موضوع مختل  ناشی می

به نحوی که ارزش رییالی ارزهیای معت یر،     ؛های اخیر اول. نوسا  بسیار زیاد قیمت ارز در سال

از  ،الش، هرچود سابق نی  وجیود داشیته  ، همواره رو به باال بوده است. این چ۱۳۹۷ویژه از سال  به

 بسیار شدید و قابل توجه بوده است. ۱۳۹۷دوم سال  ةنیم

ییا   ،دولت، بانک مرکی ی ت ئهیکه حسب مورد توس   ؛های مختل  برای ارز وجود نر  .دوم

پولی و ارزی کشورما  ابداع و به اجرا گذاشته شده و در بسیاری از موارد بییش از ایوکیه    ةدر روی

های اقتصادی بیوده   قانونی داشته باشد ناشی از مقتضیات اقتصادی و زمانی مرت   با تحریم ةانپشتو

 گیرند. می بودی جای و ارز بازار آزاد در این دسته ،توما (، ارز نیمایی 4۲00است. ارز مرجع )دالر 

مشکل ناشی از ابهام در قراردادهای ارزی )به هر عووا  اعیم از تسیهیالت    ةقسمت عمد .سوم

رو  ه. این قراردادها با چود مشیکل عمیده روبی   است..( . و ،ارزی ةنام ارزی، گشایش اعت ار، ضمانت
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ماژور تعری  نشده و به همیین دلییل بیین     های اقتصادی به طور صریح فورس هستود: یک، تحریم

شود یا خیر اختالف  قاهره محسوب می ةفهوم عام( در این مورد که تحریم قوبانک و بدهکار )در م

دو، در برخیی میوارد مییا  بانیک و      .انجامد میو به طرح دعاوی متعدد در دادگستری  آید میپیش 

بدهکار در ایوکه تعهد به ارز باید ایفا شود یا با توافق طرفین ت دیل به رییال شیده اسیت اخیتالف     

طور معمول، بانک مدعی است که عین تعهد ارزی پابرجاست و بدهکار ادعیا دارد   آید. به پیش می

هیای   هیا در توافیق   . در چوین مواردی، بانیک دشوکه این تعهد ت دیل شده و باید به ریال پرداخت 

از اقساط ریالی ایفیا نشیود، تعهید     یک گوجانود که اگر هر بعدیِ ت دیل تعهد به ریال شرطی را می

 ار خود باقی خواهد بود و در واقع با عدم پرداخت هر قسای بیه رییال اییرا  احیراز     ارزی به اعت

ایین دفیاع بانیک     شود که ت دیل تعهد صورت نگرفته و تعهد ارزی به اعت ار خود بیاقی اسیت.   می

ممکن است از این جهت پذیرفته شود که ت دیل تعهد، اگیر محقیق شیده، عیدم پرداخیت اقسیاط       

ام بدهکار به پرداخت اقساط معوقه را در پی خواهد داشت. در واقع، قرارداد صرفا  حق بانک در ال 

جلسیه   بیوی نشده یا ایوکه در صیورت  صراحت پیش که در قرارداد به به صرف ادعای بانک، درحالی

ه، گاهی چالش بین س جان ه مقرر شده و به امضای طرف مقابل نرسیده، به قهقرا نخواهد رفت. یک

ین است که بر فرض ت دیل تعهد از ارز به ریال بدهکار باید ارزش رییالی ارز در  بانک و بدهکار ا

ییک   عالوه، بر فرض پذیرش هر چه زمانی را پرداخت کود؟ زما  ت دیل تعهد یا زما  پرداخت؟ به

چهیار، در   ..( ایفیا خواهید شید؟   . و ،از این دو زما ، این تعهد به کدام نر  )مرجع، نیمیایی، آزاد 

در هما  موضوع صرف شده، د، ارزی که برای واردات کاالهای اساسی اختصاص یافته برخی موار

ها اغلب از طریق مراجعه به مراجیع   اما در واردات کاال تأخیر روی داده است. در این فرض، بانک

آیود. مشتری نی  به عواملی مانود تحریم اقتصادی،  خسارت از مشتری برمی ةتع یراتی درصدد ماال 

کود. واقعیت این اسیت   ماژور تلقی می ها را فورس و مواردی از این ق یل استواد و آ  ،کرونا بیماری

که حتی اگر چوین عواملی در قرارداد موعقده میا  بانک و مشیتری )واردکوویده( خیارج از شیمول     

بیا   ،قیدوشرط از مشتری اخذ کیرده باشید   و بی ،ماژور تلقی شده یا بانک تعهدی مالق، کلی فورس

توا   هم می تأخیر باشد، باز ةاین مضمو  که مشتری در هر حال مسئول و متعهد خسارت و جریم

و مشیتری را از  د کیر استفاده بانک از یک شرط الحاقی یا م هم را اث یات   نیت مشتری و سوء حسن
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 عالوه، با توجه به ترافعی و قضایی بیود  چویین   به پرداخت خسارت گ اف و ناروا معاف دانست.

 .استی اختالفاتی، صالحیت مراجع تع یراتی در این خصوص محل تردید جدّ

توانید موجیب    هیای بعیدی میی    این موارد، عدم شفافیت در قرارداد تسهیالتی یا توافق همةدر 

گی ارا  بیه سی ب     یا حقوق سپرده المال و/ استفاده شود. اثر این امر حسب مورد هدررفت بیت سوء

خدمات به بدهکار به علیت زییا  وی )در فیرض تعییین      ئةد تولید یا ارا انک یا اخالل در رونوزی

 .استباالترین نر ( 

 کافی بودن وثایق و تضامينرغم  بهاجرای قرارداد بانکی  هـ(

وی  ةروز و سررسیدشید  های به بدهی ةفرض دیگر موردی است که وثایق بدهکار بانکی برای تأدی

 یاعایا  تسیهیل  قیانو   ۷ ةشیده در میاد   بیوی استفاده از امکا  پیش، اما بانک با استکافی به بانک 

 مویابع  افی ایش  و تولییدی  های طرح یاجرا در تسریع و طرح های ه یوه کاهش و بانکی تسهیالت

 .دکو میو توقی  سایر اموال غیرموقول بدهکار یه یاجراها اقدام به درخواست  بانک کارآیی و مالی

استفاده از حق است. زیرا با کفایت وثیایق   بانک از مصادیق بارز سوءاز نگاه بدهکار، این اقدام 

یا تملک  ،تر از همه ملک( بانک باید برای وصول ماال ات خود از طریق م ایده، فروش عیوی )مهم

ث ت بانک به دن ال  ةو ادار که با اجرای قرارداد از طریق واحد اجرای اسواد درحالیوثایق اقدام کود. 

و توقیی  سیایر امیوال و امیال       ،الخروجیی بیدهکار   ساب، توقی  موجودی، ممووعمسدودی ح

. در واقع، هدف بانک فشیار حیداکثری بیرای    است..( . و ،بدهکار )مدیو ، ضما ، مدیرا  شرکت

بر ادعای بدهکار غیرقانونی است، در عین حال،  وصول نقدی و فوری ماال ات است؛ هدفی که بوا

های مشورتی ییا برخیی    کود و اگر نظریه حق از چودین مسیر را ممووع نمییک  ةهیچ قانونی ماال 

 .یستنآور  ها در موارد مشابه ال ام آرای قضایی مغایر وجود دارد، برای دادگاه

)مصیوب   کشیور  میالی  نظیام  ارتقیای  و پیذیر  رقابت تولید موانع رفع قانو  ۱۹ ةماد «ال »بود 

 ةکلیی  طرییق  از اسیت  مکل  ایرا  اسالمی جمهوری مرک ی بانک: »کود می( تصریح 0۱/0۲/۱۳۹4

 بیا  متواسیب ، متقاضی درخواست صورت در عامل خصوصی و دولتی اعت اری مؤسسات و ها بانک

 هیای   وثیقیه  آزادسیازی  به نس ت، تولیدی واحدهای به پرداختی تسهیالت از بخش هر بازپرداخت

 مانیده  بیاقی  ةوثیقی  انتخاب. نماید اقدام تسهیالت ةماند باقی می ا  با متواسب ةوثیق ت دیل یا و مازاد
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رعاییت ایین    هبی هیا   اجرایی برای ال ام بانیک  در عمل، هیچ ضمانت«. است بانک با تضمین جهت

کوود که این قانو  ناظر به آتیه اسیت و در حقیوق    ها استدالل می عالوه، بانک مقرره وجود ندارد. به

 ارد.مکتس ه و وثایق سابق بانک اثری ند

کوود که کفایت وثایق ادعای بدهکار است و تا زمانی که این ادعا در  ها دفاع می همیوین، بانک

قالب دعوا یا دفاع در دادگاه صالح اث ات نشود قاعدتا  ن اید مانع از اعمال حق بانیک و اسیتفاده از   

موضوع تعهید و اعیالم آ  بیه     عمل بهدر چوین مواردی، های سریع برای وصول طلب باشد.  شیوه

قانو  آیین دادرسی مدنی و نی  تأمین دلیل در خصوص میی ا    ۱۵۷ ةموضوع ماد ةموجب اظهارنام

 است.بانک  ةاستفاد راهکارهای کاستن از سوء ارزش مال یا ملک مورد وثیقه از

ز تسیهیالت  توسل بدهکار بانکی به این ایراد و ایرادات دیگری که با آزادی از تعهدات ناشی ا

بانکی )اغلب کال ( ارت اط دارد، به طور معمول، زمانی است که بدهکار از ایفیای تعهیدات خیود    

اجیرای   ةراضی کرد  بانک مرک ی یا بانک دیگیر بیه ایوکیه آمیاد    با  کود میکود و تالش  امتواع می

اخیذ   «یتسهیالت سودیکای»یا در قالب بانک یک تعهدات خود است تسهیالت کال  دیگری را از 

یا قسیمتی از   همهها توس  ابربدهکارا  و نی  بدهکارانی که  برای جلوگیری از دور زد  بانک. کود

 ةیکپارچی  ةسیامان »اند و یا چک برگشتی دارنید، بانیک مرکی ی     دیو  تسهیالتی خود را ایفا نکرده

 ییک الکترون ییت هو ةشواسی  یاشهاب ، زمیوهکود. در این  را ایجاد و مدیریت می« اطالعاتی مشتریا 

از اشیخاص   ییک  بیه هیر   یبیانک  یا مشیتر  ییاست که جهت شواسا یفرد موحصربه ةشواس ی،بانک

، دسیتورالعمل اجراییی تسیهیالت و تعهیدات سیودیکایی      ←) یابد یاختصاص م یو حقوق یقیحق

 بانک مرک ی(. ۲4/0۱/۱40۱مور   ۱۵۶۶۶/0۱ ةشمار ةبخشوام

 تی به زیان مشتریتحميلی بودن مندرجات قرارداد تسهيال و(

 ةتوظیم قرارداد به صورت سفید )فرم خالی( و به نوعی ناچار بود  مشتری )به طور خاص، گیرنید 

هیا در قراردادهیای بیانکی     بانیک  ةاسیتفاد  های سوء تسهیالت( در امضای این قرارداد یکی از زمیوه

گیرنیده ییا بایید     کود. زیرا وام شود. این مشکل، الحاقی بود  عقود بانکی را تقویت می محسوب می

مود شیود ییا    که اغلب به صورت چاپی است، بپذیرد و از خدمات بانکی بهره ،شرای  بانک را همة

 ایوکه نپذیرد که در این صورت از آ  محروم خواهد ماند.
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 به مشتری در زمان انعقاد قرارداد یقرارداد تسهيالت ئةراعدم ا ز(

طیرح دعیوا و    ةنفع نیست اما الزم در صورتی که به دست آورد  اسواد و مدارکی که در اختیار ذی

توانید دعیوای الی ام     نفیع میی   ممکن ن اشد، ذی دلیلدر قالب تأمین  استحق از جانب وی  ةماال 

هیر  « دارنیده »طرح کود. موظیور از   ،به عووا  دعوای مستقل ،ها آ  ئةاسواد و مدار  را به ارا ةدارند

ای کیه   اعم از حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتی؛ حتی اگر اصل دعوایی خواسیته   است، شخص

 ی متوجه چوین شخصی ن اشد. پس از تحصیل اسواد و مدار  ماال ه خواهد شد

 ةشیرط اقامی   کیه پییش   اطالعیاتی باید توجه داشت که دسترسی به اسواد و میدار  ییا صیرف    

نفع است و نادیده گرفتن این حیق توسی  دادگیاه بیا ایین عویوا  کیه چویین          ذی« حق» ستدعوا

« بسیت عیدالت   بین »شود موتهیی بیه    ای مسموع یا موج  ن وده یا تحصیل دلیل محسوب می خواسته

در چوین مواردی باید دعوای خواها  استماع شود و ن اید دستاوی ی بیرای  رو،   خواهد شد. از این

های غیرقانونی به موظور به دست آورد  اسواد و مدار  میورد نییاز ییا     خواها  جهت توسل به راه

جیایی کیه شیخص     ؛کوید  . این امر در مورد شایع دیگری نی  صدق میی دشومرت   با دعوای خود 

ای از قرارداد را به هر  د یا قرارداد وام خود را تمدید کرده اما بانک نسخهقرارداد وامی با بانک موعق

 دهد. گیرنده قرار نمی دلیل در اختیار وام

در  ؛تواند دعوایی صرف باشید  اطالعات )در مفهوم عام( می ئةبا این وص ، دعوای ال ام به ارا

گیرد،  ر اختیار وی قرار نمی، اما این اطالعات داستموردی که دسترسی به اطالعات حق خواها  

موج  و مستقلی خواهد داشت، بدو  ایوکیه الزم باشید خواهیا      ةاو در طرح چوین دعوایی خواست

خواهد و قصد دارد در چه دعیوایی از آ  اطالعیات اسیتفاده     که آ  اطالعات را چرا می کوداث ات 

 (.۲۲۲: ۱۳۹۹السا   و )افتخارجهرمی کود

 ی قانو  به یود مسیتمر محی    ۲۳ ةذیل ماد ةتکلی  قانونی مقرر در ت صردر اجرای است  گفتوی

قراردادهای عقود تسهیالت بیانکی توسی     های یکوواخت ، فرم(۱۶/۱۱/۱۳۹0)مصوب  وکار کسب

از سیوی شیورای پیول و اعت یار مراتیب طیی        هیا  و پیس از تصیویب آ    شیده  بانک مرک ی تهیه

های بانیک   بخشوامه به موجب ،. همیویناسته شدغ ابال بانکی کشور ةهای متعدد به ش ک بخشوامه

هیا و مؤسسیات اعت یاری     وزییر اقتصیاد، بانیک    0۵/0۸/۱400 ی ۱۱۹۷۳۹ ةشمار ةنام مرک ی و نی 
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گذارِ تسهیالت بیانکی از   و وثیقه ،گیرنده، ضامن ند با هدف آگاهی کامل تسهیالتا غیربانکی مکل 

کیه   ،را ای از آ  پس از انعقاد و امضای قیرارداد نسیخه   و کوودتمهیدات الزم را اتخاذ  مفاد قرارداد

 .قرار دهود یادشده دارای ارزش قانونی یکسا  با سایر نسخ است، حسب مورد در اختیار اشخاص

 استفاده از قرارداد بانکی توسط مشتری سوء

هیا   کای کیه اخییرا  علییه بانی     رغم آرای وحدت رویه . بهاستفاده از حق محدود به بانک نیست سوء

 ةشیمار  ةرویی   وحیدت  رأی و ۲۱/0۵/۱۳۹۹ ی ۷۹4 ةشمار ةروی  وحدت )از جمله رأیده شصادر 

، بیدهکارا  بیانکی نیی  ممکین اسیت از      کشیور(   عیالی   دیوا  عمومی  تئهی ۱۶/۱0/۱۳۹۹ ی ۸0۵

موید شیوند. اگرچیه     تسهیالت دریافتی در غیر از محلی که برای آ  تسهیالت پرداخت شیده بهیره  

بانیک بیشیتر از   « مشیتری »استفاده از قرارداد از جانب گیرندگا  تسهیالت به عویوا     سوءتمایل به 

هیر ییک از اشیخاص     ةاستفاده از قراردادهای بانکی از ناحی چو  احتمال سوء است،گذارا   سپرده

گذار بیه طیور    تسهیالت یا سپرده ةدارای تراکوش با بانک وجود دارد، در این گفتار، به جای گیرند

 شود. استفاده می« مشتری» ةلق از واژما

 ادعای واهی ورشکستگی، بدون طرف قرار دادن بانک الف(

سازد که اشخاص تاجری اعیم   سفانه خأل قانونی موجود در قانو  تجارت این امکا  را فراهم میأمت

العموم( دعوای ورشکستگی طیرح   ی صرفا  با خوانده قرار داد  دادستا  )مدعی از حقیقی یا حقوقی

امیوال و امیال  خیود را بیه خویشیاوندا  ییا        همةسازی، بدهکار بانکی ابتدا  کوود. در یک صحوه

دهد. کمی بیش از یک سال بعد، تاجر قانونا  این امکا  را خواهد داشت که  دوستا  خود انتقال می

سازی، یک بسیتانکار   عای طل ی مدعی ورشکستگی شود. در سکانس دوم این صحوهدر برابر هر اد

کوید. در ایین دعیوا،     صوری با داشتن چک بالمحل از تاجر علیه او دعوای ورشکستگی طیرح میی  

ایین خیأل    گیرنید.  خوانیده قیرار نمیی    هستودچوین تاجری  ةهایی که بستانکارا  عمد بانک یا بانک

و  تشیدید کشور  عالی دیوا  عمومی تئهی 0۳/04/۱۳۹۹ی  ۷۸۹ ةشمار ةروی وحدت قانونی با رأی

قانو  تجارت برای اعتراض ثالث به حکم ورشکسیتگی مهلیت    ۵۳۷ ةاست. زیرا در ماد بدتر شده

 ةکلی اعتراض»و  شدهماهه برای اشخاص مقیم ایرا  و دوماهه برای اشخاص مقیم خارج تعیین  یک

 در یادشیده  قانو  ۵۳۷ ةماد در مذکور های مهلت از خارج ،ورشکستگی احکام به نفع ذی اشخاص
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هایی که  نفعا  و دادگاه با این رأی وحدت رویه، ذی«. ندارد استماع قابلیت حکم صادرکووده دادگاه

قانو  تجارت و بدو  مهلت بود  اعتراض ثالیث )وفیق    ۵۳۷ ةمعتقد به نسخ مهلت مودرج در ماد

به بعد قانو  آیین دادرسی مدنی( بودنید تیا حید زییادی خلیع       4۱۷قواعد عمومی مودرج در مواد 

 دند.شسالح 

 شده با سند عادی، به عنوان وثيقه به بانک معرفی ملک فروخته ب(

 یدعیاو  دراشخاص ثالیث  رسمی  ةوثیقو اسواد رهوی و  تیاقتضا دارد مالک یاقتصاد یعموم نظم

اشیخاص ثالیث در معیامالت     تیی حسن ن . چو ردیقرار گ تیسابق مورد حما یادیا نیماروحه ب

با مخدوش  ،رایز یست.ناثر  بیاشخاص قابل ترت نینس ت به ا یویچو نیا راداتیمفروض است و ا

عمیوم   یاعتمیاد  یبی  اتخواهد رفت و موج  نیاز ب یمردم، اعتماد جار تیکرد  اعت ار اسواد مالک

وقتیی ییک ملیک بیه      ،ا لحاظ مراتیب بشود.  می ، فراهمث ت ةادار رینظ ،یتیحاکم یبه نهادها ملت

در حکیم تلی  قیرار     یادشیده  یپیال  ث تی  گیرد  بدهی بانکی قرار می ةموجب سود رسمی در وثیق

 تیو با اباال سود مالک یینتقال اجراباال  سود ا هایی همیو  خواسته توا  با ینم گریو د گیرد می

 ةرأی شیمار ) یا سود رهوی حیق مسیلم و ایجادشیده بیه موجیب سیود رسیمی را مخیدوش کیرد         

 (.بهشتی تهرا  دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید ۳ ةشع  ۱0/0۹/۱400 ی ۱400۲۳40

 ۲۲لحاظ میواد  قانو  مدنی با  ۱۳0۵و  ۱۲۹۵مواد های احتمالی مشتریا  بانک،  استفاده از حیث سوء

اعیم از قولوامیه،    ی قانو  ث ت اسواد و امال  مفید این معواست که قرارداد عادی با هر عووا  4۷و  4۶و 

چه از حیث تاریخ و چه از حیث محتوا در برابر سود رسمی قابل استواد نیست. هرگاه  ی... و ،نامه م ایعه

تل  حکمیی   ةعادی نپذیریم، راهی غیر از قاعداین قاعده را مالق بدانیم و اث ات خالف آ  را با سود 

مانید. زییرا    دیده )از نقل و انتقال عادیِ مغایر بیا انتقیال رسیمی( بیاقی نمیی      برای ج را  خسارت زیا 

شخصی که با قرارداد عادی ملکی را خریداری کرده و سپس احراز شده که آ  ملک با سود رسمی بیه  

 .کودباید به ناقل مراجعه  ،غرامت ةارت و ماال شخص دیگری انتقال یافته، برای ج را  خس

های میالی مصیوب    اجرای محکومیت ةقانو  نحو ۲۱ ةمادگذار در  قانو  ةدر واقع، آخرین اراد

برابر انتقیال   عادی در ةمعاملاعت اری  ای فراگیر در تشخیص اعت ار یا بی قاعده مثابةرا باید به  ۱۳۹۳

قیانو    ۸ ةدر میاد  مثال  ی رسمی به کار گرفت. از طرفی رعایت اصل حسن نیت نی  که در قوانین ما
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 ۳ ةقانو  دریایی )طل کار با حسن نیت(، میاد  40 ةولیت مدنی )اعمال مخال  حسن نیت(، مادئمس

قیانو  تجیارت    ۱۵4 ةو میاد  ،قانو  تجارت الکترونیکی )ل وم رعایت حسن نیت در تفسیر قانو (

تل   ةپذیرفته شده به پشتی انی قاعد یولیت محدود(ئ)دریافت وجه یا ربحی از سوی شریک با مس

دهویده را بیه    حکمی شخص ثالث دارای حسن نیت را از بازگرداند  عین مال معاف بداند و انتقال

 نفع مکل  کود. ج را  و بازگرداند  مثل یا قیمت مورد معامله به ذی

گونیه کیه سیود رسیمی مالکییت       تل  حکمی، هما  ةذیرش مفهوم موسع از قاعددر صورت پ

شود سود رسمی مالکیت خریدار، به اسیتواد   انتقال رسمی مالکیت نی  موجب می ،اعت ار مالق دارد

به نحوی که نتیوا  اعت یار    ؛اعت ار مالق داشته باشد ،قانو  ث ت اسواد و امال  4۷و  4۶و  ۲۲مواد 

و  ۱۲۹0. میواد  دکیر عادی )ولو به تاریخ مقدم( مخیدوش   ةد شهادت شهود یا قولوامآ  را به استوا

سیود عیادی تیاب معارضیه بیا       و مودرجات ید این تحلیل است که تاریخؤقانو  مدنی نی  م ۱۳0۹

بایید بیا پیذیرش اعت یار مالیق سیود رسیمی،         قضیایی  هرویی عالوه،  تاریخ سود رسمی را ندارد. به

.. . و ،گرا  با سود عادی در قالب معامالت صوری، معامله به قصد فیرار از دیین   معامله ةاستفاد سوء

 را به حداقل ممکن برساند.

 رددا ث تی ةسابق ملک ایوکه وجود با و امال  و اسواد ث ت قانو  ةآمر مفاد برخالف که شخصی

)سود عادی( را به عووا  م وای انتقال ملیک بیه    قولوامه ندارد وجود آ  رسمی انتقال برای مانعی و

کود. ریسک او این است که امکا  دارد آ  ملک به شخص ییا   خار می ،کود، در واقع خود ق ول می

یا در آیوده انتقال یابد. این مخاطره ن اید بیه  باشد اشخاص دیگری نی  به صورت عادی انتقال یافته 

ات عمل کرده و سود رسمی مالکیت بیا طیی تشیریفات    که وفق قوانین و مقرر تحمیل شود طرفی

 یابد. قانونی به نام وی انتقال می

ث تی انتقال مالکییت   ةعادی اموال و امال  دارای سابق انتقال و نقلبر یک دیدگاه،  عالوه، بوا به

 داردنی امخالفی هرچود  ،. این دیدگاه(۱۳۷۱شهیدی  ←) و صرفا  تعهد به بیع است ردندارا در پی 

حمایت از این اییده بیه    جهتتواند در  ، می(۱۳۹0چلکاسری  رستمیو  بیجاری کهوی خشک ←)

ی خود را نی  بپیذیرد و   ی مغایر با قانو  کار گرفته شود که اعتمادکووده به سود عادی باید آثار اعتماد

 ود.کالیه رسمی به قرارداد عادی استواد  تواند در برابر موتقل نمی
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 طرح دعوای ابطال قرارداد تسهيالتی با ادعای اخذ سود مازاد یا غرری بودن عقد ج(

بر ادعای بدهکار سودی را بییش   در قراردادهای تسهیالتی امکا  دارد که بانک به طور واقعی یا بوا

 ةشیمار  ةرویی   وحیدت  رأیکه گفته شد،  باشد. چوا  گرفتهگیرنده  از مصوبات بانک مرک ی از وام

اباال شرط سود را در چوین میواردی فیراهم کیرده و     ةکشور زمیو  عالی  دیوا  عمومی  تئهی ۷۹4

ده است. ایین دعیوا   شها از جانب بدهکارا  بانکی  همین امر موجر به طرح ه ارا  دعوا علیه بانک

جرای بانکی یا سود رسمی )وثیقه( ییا هیر   اال در شرایای است که بانک به طور معمول قرارداد الزم

را در اختیار دارد و بدهکار عموما  با توسل به جلب نظر کارشواس امید دارد که حداقل قسمتی دو 

 د.کواز سود را از فهرست تعهدات خود به بانک حذف 

 ةسود معیوی را تعهد کرده، بوا بر قاعید  نظر از ایوکه بدهکاری که ضمن قرارداد پرداختِ صرف

رسییدگی بیه ایین     ،خسارت وارده ناشی از اقدام خویش را از بانک نیدارد  ةفقهی اقدام، حق ماال 

، بییم ت یانی و سیودجویی    دشو میدسته از دعاوی، که بر اساس سود عادی علیه اسواد رسمی طرح 

 دهد. افراد را اف ایش می

تواند دعوای ماال یاتی خیود را از    شود که آیا بانک می در چوین شرایای، این پرسش مارح می

الشرکه تغییر دهد؟ پاسخ به این پرسش دشیوار   سهم ةاصل و سود قانونی تسهیالت به ماال  ةال ما

ای است که نظام بانکی کشورما ، بیا وجیود ان یوهی از قیوانین و      و نیازمود بررسی فروض پیییده

 کود. وپوجه نرم می ها دست با آ  ،مقررات

کشیور م لی      عیالی   دیوا  عمومی  تئهی ۱۶/۱0/۱۳۹۹ ی ۸0۵ ةشمار ةروی  وحدت در متن رأی

های اعالمی رسمی )نر  تورم(  شده در قرارداد را حتی اگر بیش از شاخص قیمت وجه الت ام تعیین

نداشته باشد، معت یر   ،که مغایرتی با قوانین و مقررات امری، از جمله مقررات پولی باشد، به شرطی

ها و مؤسسیات میالی و اعت یاری تحیت نظیارت       و قابل ماال ه دانسته است. حداقل در مورد بانک

 ةنامی  ینیی آ ۱۷ ةدین بایید مایابق بیا میاد     ةدیأخیر تأدر حال حاضر نر  وجه الت ام ت»بانک مرک ی 

 ۱۸4۸4۷/۹4 ةشمار ةوصول ماال ات غیرجاری مؤسسات اعت اری )ارزی و ریالی( موضوع بخشوام

اعت اری موظ  اسیت   ةدارد: مؤسس مصوب شورای پول و اعت ار که اشعار می 0۷/0۷/۱۳۹4مور  

دیین را بیه صیورت شیرط      ةدیأخیر تأدر قراردادهای اعاای تسهیالت بانکی دریافت وجه الت ام ت
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بیدهی، عیالوه    ةضمن عقد برای تمامی تسهیالت ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نس ت به ماند

رمشارکتی با نیر  بیازده میورد    در قالب عقود غی ،بر نر  سود مودرج در قرارداد تسهیالت اعاایی

 «.انتظار تسهیالت اعاایی در قالب عقود مشارکتی معادل شیش درصید درج نمایید، تعییین گیردد     

ماالعات و مقررات بانکی بانک مرک ی جمهیوری   ةادار ۲۵/0۱/۱400 ی  00/۱۹0۳۸ ةشمار ة)نظری

 اسالمی ایرا (.

بیا ایین    ؛شود اهایی است که مارح میغرری بود  عقود تسهیالتی و جهل در معامله از دیگر ادع

 را زییا   پیذیرش  عیدم  و سیرمایه  تضیمین  مالکییت  در اشیاعه »در عقود مشیارکتی   مثال مضمو  که 

 زییا   بیود   نامشیخص  دلییل  بیه  نیی   شریک اموال از زیا  پرداخت آنکه ضمن، سازد می غیرممکن

. در ایین  (۶۷: ۱۳۹4میرادی   و )کریمیی  «نیست پذیر امکا  و بوده شرط مورد به جهل باعث احتمالی

و  ،اقیدام  ةبیوی بود  عقد و شیروط ضیمن آ  بیرای مشیتری، قاعید      میا ، دفاع بانک اظهار قابل پیش

توا   هم در نظر گرفته شود و نمی توسل به سایر بودهای قرارداد و این ادعاست که کل قرارداد باید با

 پوشی کرد. از بودهای دیگر آ  چشمبودی را که ظاهرا  به نفع بدهکار است به کار گرفت و 

 د( تقلب در اعتبارات اسنادی

استفاده از قراردادهای بانکی که به طور معمول با ت انی برخی از کارکوا   یکی از مصادیق بارز سوء

نفع  در مواردی که ذیشود تقلب در اعت ارات اسوادی است.  گیرنده( محقق می بانک و مشتری )وام

به نادرستی عمل خود یا بدو  علم به درستی آ  ییا بیدو  توجیه بیه آثیار فعیل       اعت ارنامه با علم 

ییازد مرتکیب تقلیب     خویش به تمهیداتی نامتعارف برای دریافت وجه اعت ارنامه از بانک دست می

 (.Cranston 2018: 423شده است )

 ICCهیای مسیتقل )   نامیه  ضیمانت  ة، قواعد متحدالشکل اتاق بازرگیانی دربیار  ۶00یو.سی.پی. 

Uniform Rules on Demand Guarantees (URDG)   هیای تضیمیوی    (، عیرف و عیادات اعت ارنامیه

( به موضوع تقلب نپرداخته و موضوع تقلب International Standby Practices (ISP98)المللی ) بین

به نظم شود تقلب موضوعی مربوط  اند. گفته می دار حاکم بر اعت ارنامه وانهاده را به قانو  صالحیت

همییو  اتیاق بازرگیانی     ،آید و همین امر مانع از آ  است کیه مرجیع صیوفی    عمومی به شمار می

 (.۲۹۳: ۱۳۸۷استوفله گذاری در خصوص آ  را داشته باشد ) المللی، اختیار قانو  بین
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ای برای تقلیب ت یدیل شیود. زییرا      تواند به وسیله وجود اصل ل وم رعایت دقیق مفاد اسواد می

نفیع   در اعت ارنامه برای پرداخت بیه ذی  ذکرشدهها با اسواد  ک به ظاهرِ اسواد و ماابقت آ وقتی بان

نفع خواهد توانست با جعل اسواد و مدار  یا تقلب در اجرای تعهدات اعت ارنامیه   کود، ذی اکتفا می

 مقدمات دریافت وجه اعت ارنامه را فراهم سازد.

و برخی مقیررات اسیتواد بیه     ،نفع نیت( ذی )حسنوجود اصل استقالل اعت ار، اصل عدم تقلب 

سیازد. در میورد اسیواد غیرمایابق بیا مفیاد        تقلب را در اعت ارات اسوادی به امری دشوار بیدل میی  

ظیاهر بیا آنییه در     شده بیه  ئهارااما اگر اسواد و مدار   .ها را دارد اعت ارنامه، بانک صالحیت رد آ 

، خیودداری بانیک از پرداخیت وجیه مقیرر در اعت ارنامیه       اعت ارنامه قید شده انا اق داشیته باشید  

بانیک  »نفیع در پیی خواهید داشیت. در واقیع،       ولیت بانیک را در مقابیل ذی  ئو مس استغیرموجه 

 ۷ ةماد «ب»بود « )ناپذیر پذیرش پرداخت را دارد اعت ار از تاریخ گشایش آ  تعهد برگشت ةگشایود

« ناپذیر برگشت»اعت ارات اسوادی  ۶00یو.سی.پی.  در ۵00( و برخالف یو.سی.پی. ۶00یو.سی.پی. 

های تجاری  (. تسریع و تسهیل در پرداخت۶00یو.سی.پی.  ۳ ةقسمت یکم مادشوند ) محسوب می

اعت یار مویع    ةنی  بانک را از تأخیر ناموجه در پرداخت با هدف بررسی اسواد یا مکات یه بیا گشیایود   

 (.۱۹4 ی ۱۹۲ :۱۳۹۹ )حقوق بانکی( )السا  کود می

در صورتی که تقلب در اسواد یا تقلب در اجرای تعهدات مقرر در قیرارداد پاییه بیرای دادگیاه     

تواند دستور فوری صادر کود و بانک مل م به ت عیت از آ  خواهید بیود.    ، این مرجع میدشومحرز 

و هیم بیر    اشخاص دخیل در قرارداد اعت ار اسیوادی  ةتوا  هم بر م وای اراد این اختیار دادگاه را می

اعت یار و   ةشخص گشیایود  ةاساس قانو  توجیه کرد. به لحاظ قراردادی، این شرط ضموی در رابا

 Czarnikow-Rionda Sugarنفع وجود دارد که در صورت تقلب م ل  اعت ارنامه پرداخت نشود ) ذی

Trading Inc v Standard Bank London Ltd [1999] I All ER (Comm) 890)ا  حتیی اگیر نتیو    ؛

طرفین نس ت داد. در تحلیل قانونی، قانو  اسیتفاده از ییک فرایوید مزجیاز      ةچوین توافقی را به اراد

اعت یار   )اعت ار اسوادی( را برای مقاصد غیرقانونی )تقلب( ممووع کرده و توافیق بیرخالف آ  را بیی   

 Montrod Limited v Grundkotter Fleischvertreibs GmbH & Standard Charteredدانید )  میی 

Bank [2002] 1 All ER (Comm) 257.) 
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 نتيجه و راهکارها

 تمصیوبا وییژه در میورد    ها مکل  به رعایت قوانین و مقررات بانکی هستود. این تکلی ، به بانک

ها معلوم نیست، در  و در برخی موارد ناسخ و موسو  آ  استشورای پول و اعت ار که بسیار متعدد 

اجیرای روشیوی بیرای     ها، ضمانت ها، بانک گاهی از نظر دادگاهعالوه،  ای از ابهام قرار دارد. به هاله

. بررسی شد که اقدام نکرد  بانیک بیرای   های پولی و بانکی وجود ندارد ها و دستورالعمل بخشوامه

کود که رأسیا  بیرای ایفیای     اد میوصول ماال ات خود در زما  مقتضی این حق را برای مشتری ایج

شیود   رو میی  ههرچود این اقدام نی  در برخی موارد با عدم همکاری بانک روب ؛دکودیو  خود اقدام 

 ای ج  مراجعه به دادگاه و طی کرد  راه طوالنی دادگستری ندارد. که در این صورت بدهکار چاره

گذاری مستقیم ندارنید، عمیال  ایین کیار را بیا تأسییس        ها امکا  سرمایه همیوین، هرچود بانک

های زودبازده ییا بیه    این امکا  وجود دارد که در قالب اعاای وام به بوگاهو  دهود میشرکت انجام 

از جملیه  در قالب مقیررات حمیایتی دیگیر،    و ها در خدمت تولید هستود  ادعای ایوکه این شرکت

 ی قیانو  به یود مسیتمر محی    و  کشیور  ینظیام میال   یو ارتقیا  یرپیذ  رقابیت  یدقانو  رفع موانع تول

. وید کوخیود   ةهیای زیرمجموعی   ها و بوگاه های کال  به شرکت اقدام به اعاای وام ،... و وکار کسب

نظیارتی   یی  یضیواب  سیاسیت  برای کاستن از چوین تخلفاتی، هرچود شورای پول و اعت ار در قالیب  

شفاف و  و کود، وضع قوانین و مقررات دقیق از این دست تالش می ر و مقرراتیبانکی کشو ةش ک

 رسد. سختگیرانه ضروری به نظر می

استفاده از قراردادهای بانکی توس  طرفین قیرارداد و   توا  برای کاهش سوء راهکارهایی که می

 ه داد به شرح زیر است:ئاشخاص ثالث ارا

قیوانین و   ةدر حیوز  ۱سیازی  ، مجموعیه ودپراکویدگی و سیردرگمی موجی    ت وه تشتبا توجه ب یک.

قوانین و مقررات پولی و بانکی مرت   در قالب ییک قیانو  جیامع     همةو  گیردصورت مقررات بانکی 

که در فرایود تصویب قرار دارد، عمیال    ،با این توضیح که قانو  جامع بانکداری. دشوتدوین و تصویب 

مقیررات   ةپیردازد و حیوز   به تجمیع قانو  پولی و بانکی کشور و قانو  عملیات بانکی بیدو  ربیا میی   

 گیرد. نمی ی را در برو بانکدار ،مرت   با پول، ارز مصوب شورای پول و اعت ار و سایر مقررات

                                                                                                                            
1. Codification 



22 1401بهار و تابستان  ،1 ، شمارة19دورة ، حقوق خصوصی  

کود، دادگاه  دعوای ورشکستگی طرح می ،اعم از حقیقی یا حقوقی ،که شخصی  در مواردیدو. 

سسات مالی و اعت اری تحت نظارت بانک مرک ی باشد ؤها و م بانک با الیه مکل  به مکات ه مرجوع

ای برای اعالم فهرست اشخاص ورشکسیته و   یا ایوکه سامانه کوودتا اگر دعوا یا دفاعی دارند طرح 

از طرییق  اییرا     عیدل  ةبخشیی از سیامان  د و به عووا  ومدعی ورشکستگی طراحی شاشخاص نی  

 قابل دسترسی برای عموم مردم باشد.ایوترنت 

فرم  ،... ای و م ادله و اعم از مشارکتی ،از قراردادهای تسهیالتی یک بانک مرک ی برای هر سه.

هیا   ها نی  مکل  به اسیتفاده از همیین فیرم    و بانک کودها ابالغ  قراردادی یکوواختی تهیه و به بانک

ها که موجیب افی ایش    و از گسترش بدو  دلیل آ  شودعالوه، تعداد عقود بانکی محدود  باشود. به

 شود پیشگیری به عمل آید. تشریفات و نی  صوری شد  قراردادها می

استفاده این اسیت کیه در عقیود مشیارکتی هرگیاه       یکی از راهکارهای جلوگیری از سوء چهار.

 ةطلب، دعوای ماال ی  ةبه جای دعوای ماال  ،وژه باشد بانک بتواندده بود  پر گیرنده مدعی زیا  وام

قضایی باید این دعوا را مسموع  ة. رویکودمابین طرح  خود را وفق قرارداد مشارکتی فی ةالشرک سهم

 ماهیت آ  رسیدگی کود. بهو  بداند

بدهکاری که  ،مثال . دشودر صورت امکا ، مرور زما  مشخصی برای دعاوی بانکی تعیین پنج. 

نتوانید   یا ملک وی به جهت عدم پرداخت دیو  توس  بانک تملک شیده  دین خود را تصفیه کرده

یه یا باال  قرارداد شود. به طور کلی، احیای میرور زمیا    یمدعی باال  اجرا از آ  پان ده سال بعد

 استفاده خواهد بود. یکی از راهکارهای مواقی برای کاستن از دعاوی واهی و سوء
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هیار تیا   ، ب۳4 ی  ۳۳ ، ش(بهشیتی  دانشگاه شیهید ) حقوقی تحقیقات، تجاوز از حق» .(۱۳۸0) ییییییییی

 .۶4 ی ۳۱ص  ،زمستا 

 در قیراردادی  شیروط  بیود   وجیدا   خالف و بود  غیرموصفانه ةنظری» .(۱۳۸۱) ع دالحسین شیروی،

 ، شقیم  عیالی  آموزش مجتمع ةمجل، «استرالیا و ،مریکاا، انگلستا  حقوق بر کیدأت با ال کامن حقوق

 .44ی  ۵ص ، ، پایی ۱4

 پژوهش، «کووده مصرف قراردادهای در غیرموصفانه شروط» .(۱۳۹۷) الهی شمس محسن ؛عادل، مرتضی
 .۲۳۳ ی ۲0۵ص  ،زمستا ، ۵۲ ش، ۷ س، خصوصی حقوق

 بانکیداری  در میدنی  مشارکت قراردادهای شروط از سوءاستفاده» .(۱۳۹4) مرادی یاسر ؛کریمی، ع اس
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 .۷0 ی ۳۹ص  ،تابستا ، ۱
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