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 مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریات :8بخش 

 (مازاد بر مقررات پولی و بانکی جریمهاخذ سود و  )دعاوی مرتبط با بطالن 

 

هر نوع  وربا از اصول حاکم بر بانکداری اسالمی بوده غرر،، ضرر و ضرار ،ممنوعیت اکل مال به باطل

بانکداری اسالمی ضوابط حاکم بر و تجاوز،تقلب ،خدعه در تنظیم قراردادها بانکی و عدم رعایت قوانین 

 پنج فصل تصویب قالب در 89۳۱در سال قانون عملیات بانکی بدون ربا ممنوع بوده که در همین راستا 

نامه اجرایی این  آیینبود  ارت امور اقتصادی و دارایی موظفوز ،ز قانون مذکورا(۱2)حسب ماده که شد

به مرحله تصویب هیأت دولت  قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و پس از

قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه ، تنظیم و  (دوم،سوم،چهارم وپنجم)که آئین نامه فصول اجرا بگذارد

 .به مرحله اجرا رسید هیأت دولتتصویب  اب

های پولی، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و سطح  های کالن اقتصادی و سیاست سیاستهدف مهمترین 

به را بانک مرکزی ، قانون پولی و بانکی کشور  (81) ماده )الف(بند قانونگذار درو  بودهمطلوب اشتغال 

 واعتباری پول هایسیاست اجرای و تنظیم مسئول ،شور عنوان سیاستگذار انحصاری پولی و بانکی ک

سیاست اعتباری و تسهیالت اعطایی  ربا بدون بانکی عملیات قانون (83)ماده مطابق باو  نمودهتعیین 

ساله( به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده  یک کوتاه مدت )

ساله و  های عمرانی پنج ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه جسیاست اعتباری و تسهیالت اعطایی پن و

 )الف( بند حسبدر این راستا .شود شورای اسالمی تقدیم می درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس

بدون  یبانک اتیفصل چهارم قانون عمل اجرائی نامه نییآ (۱)ماده و  و بانکی و پولی قانون (81) ماده

حداکثر تا پایان آبان ماه موظف است در اجرای وظیفه محوله ،ورای پول و اعتبار بانک مرکزی و ش ،ربا 

تنظیم و برای پیشنهاد جهت تصویب هیئت وزیران به مجمع  را (یکساله)مدت کوتاه های سیاست هر سال

مقررات هر سال ،بانک مرکزی کوتاه مدتسیاستها  پس از تصویب .نمایدعمومی بانک مرکزی ارسال 

به  (نظارتی  –مفاد بسته های سیاستی ) نظارتی - سیاستی ضوابطعنوان  با تصویبی را یسیاستها

  می نماید. ابالغ کشور بانکی شبکه

و  اعمال سیاستهای پولی و اعتباریقانون عملیات بانکی بدون ربا، ( ۱) ماده(3و  ۳)بندهای مقنن در

بانک و برشمرده وظایف نظام بانکی به عنوان  اتطبق قانون و مقرر ،بهره(  اعطای وام و اعتبار بدون ربا )

قانون  (02)ماده  از سویی طبق.ه استشد شناخته  و اعتباری های پولی به عنوان نهاد مجری سیاست

مداخله در امور پولی و ،  نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی آیین (۱)ماده  و عملیات بانکی بدون ربا

از جمله ابزارهایی است که ل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی بانکها بانکی از جمله تعیین میزان حداق



تنها در ، که با توجه به مقررات مربوطه، می تواند در تاثیرگذاری سیاست های پولی نقش مهمی ایفا کند

 صالحیت و اختیار  بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می باشد.

نوع ابزار سیاست پولی مستقیم )عدم اتکا بر شرایط  ودبا د توان در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می

کنندگی خود استفاده نموده و یا  مستقیماً از قدرت تنظیمیا بازار( و غیرمستقیم )مبتنی بر شرایط بازار( 

به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت )اسکناس 

 های نزد بانک مرکزی( استفاده نماید.  جریان و سپرده و مسکوک در
و کشوربوده سیاستهای پولی  ابزارهای مستقیم جمله از بانکی)سود سپرده و سود تسهیالت( سود نرخ

در جهت کنترل های انقباضی و انبساطی پولی  یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای اعمال سیاست

 .ی مختلف اقتصادی است ها ن حداکثر نرخ تسهیالت بخشدر اقتصاد ایران تعییحجم پول 

قانون برنامه پنجم توسعه کشور صورت  (3۱)ها و تسهیالت بانکی بر اساس ماده  تعیین نرخ سود سپرده

های  الحساب سپرده گیرد. بر اساس این ماده قانونی، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی می

بینی سال مورد عمل، تعیین کند. نرخ  میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش ساله را حداقل به میزان یک

ها، توسط شورای پول و اعتبار  ها و سود مورد انتظار بانک سود تسهیالت متناسب با نرخ سود سپرده

 شده و به شبکه بانکی ابالغ می گردد.تعیین 

بانکی بدون ربا و تبصره های آن و  اصالحی قانون عملیات (81)با توجه به اعتبار مفهوم مخالف ماده 

قانون مذکور، عقود و قراردادها  بانکی و شروط ضمن آنها تا زمانی  از آئین نامه فصل سوم(3)ماده ماده 

و آئین نامه های اجرائی   مقررات  طبقالزم االجراء می باشد که منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و 

 سوی دیگراز .و سیاستهای پولی و بانکی کشور تنظیم شده باشد  انونق این و دستورالعملهای مربوطه

قانون عملیات بانکی  پنجمفصل  اجرائی نامه آیین (2)و ماده  قانون پولی و بانکی کشور (92)ماده طبق 

های متکی بر آن و  نامه مکلفند مقررات این قانون و آیینو موسسات اعتباری بانکها  ،بدون ربا 

متکی بر آن  های نامه بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین و بخشنامه های  العملهادستور

بانکها و و  و به موقع به اجرا بگذارندشود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت  می صادر

ارچوب می بایست در چه  شان می باشند که بر اساس اساسنامهحقوقی  هایشخصیتموسسات اعتباری  

قانون پولی و بانکی کشور،قانون عملیات بانکی بدون ربا،مصوبات شورای پول و اعتبار،بخشنامه های 

  بانک مرکزی اقدام به فعالیت بانکی از جمله اعطای تسهیالت به مشتریان خود اقدام نماید.

 

یه ای از فقهای ، به نظرتسهیالتی در قرارداد  مقرارات پولیدر توجیه نرخ سود خالف  برخی بانکها

اداره کل نظارت  11/4/1811مورخ  1201محترم شورای نگهبان در خصوص موضوع بخشنامه شماره ب/



اشاره نموده که جهت تبین این موضوع باید گفت که اساسا  می باشد، بر بانکها و موسسات اعتباری

دو توسط زدهی معین عقود مبادله ای با با درسود و میزان بخشنامه مذکور در خصوص نحوه محاسبه 

نمی باشد و رئیس دیوان عدالت موضوع بخشنامه مذکور بوده و نرخ سود تسهیالت فرمول جدید و قدیم 

محاسبه شده  بیشترمیزان سود  اداری از شورای نگهبان در خصوص شرعی بودن یا نبودن اختالف جزئی

فقهای محترم شورای دالل استنموده که قدیم تقاضای اظهارنظر  فرمول جدید نسبت به فرمولدر 

در دو  ایجاد شده میزان سود اختالف جزئیشرعی بودن یا نبودن  بخشنامه مذکور و  نگهبان در خصوص

هرچند فرمول و نحوه محاسبه سود تسهیالت توجیه صحیح و "که  بودهچنین  فرمول جدید و قدیم

مقداری تسهیالت می گیرد و  معقولی نداشته،اال اینکه هنگام گرفتن تسهیالت شخص می داند که چه

ماهه پرداخت می نماید و جهلی وجود نداشته و تصور او داعی در اخذ  12چه مقداری طی اقساط مثال 

 "تسهیالت بوده و موجب جهل و ایراد نمی شود،بنابراین خالف موازین شرعی نمی باشد.

الف جزئی تاخه مذکور و بخشنامدر خصوص با توجه به این اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان 

بانکها و موسسات  برخی از،در عقود مبادله ای در دو فرمول جدید و قدیم  میزان سود ایجاد شده 

تسهیالت به  ،می توانند با هر نرخ سودیمی دارند که  نظر بیان اظهار  با توسل به این  اعتباری

لی که اظهار نظر شورای محترم نگهبان مالک می باشد ،در حاتنها و رضایت طرفین متقاضیان اعطا کنند 

 اساسا در خصوص میزان نرخ سود خالف سیاستهای پولی و اعتباری نبوده است. 

 

ذکر این نکته ضروریست که برخی بانکها و موسسات اعتباری در زمان اعطای تسهیالت ،اقدام به بلوکه 

تسهیالت اعطایی در قالب عقود نمودن بخشی از تسهیالت اعطایی به مشتریان نموده که از آنجا که 

اسالمی ،باید درموضوع تسهیالت صرف گردد،این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده 

و موجب باال رفتن نرخ موثر و واقعی سود تسهیالت و ماالَ تخطی از نرخ های مقرر توسط شورای پول و 

 اعتبار می شود.

یکی از اعضای شورای پول دادستان کل و یا معاون وی ،بانکی  و پولی نونقا (11) ماده )ب( بند  مطابق

دادستانی کل کشور خطاب  پیوست()  20/811/0/2180/142و اعتبار می باشد که در بخشنامه شماره

به رئیس شورای عالی کانون کارشناسان در انجام محاسبات بانکی بر اساس مقررات و مصوبات شورای 

که در صورتی که کارشناسان  بر اعالم می دارد خ سود اعالمی از سوی بانک مرکزی پول و اعتبار و نر

خالف قوانین و مقررات بانکی که جملگی از قواعد آمره و الزم االجرا می باشد،اظهارنظری نمایند مرتکب 

 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات و ماده 211و 242جرم گزارش خالف واقع گردیده و مشمول مواد 

ن کانون کارشناسان رسمی دادگستری،و از حیث ضرر و زیان وارده دارای مسئولیت مدنی و قانو 83

 .ضامن در جبران خسارت خواهند بود



ذکر این نکته ضروریست که برخی معتقدند ، خواسته ابطال اجرائیه یا ابطال قرارداد بانکی به تنهایی را 

ود که با توجه به اینکه اساسا قرارداد اعطای تسهیالت می توان به صورت دعوی غیر مالی نیز مطرح نم

،قرارداد مالی بوده و از سویی در دعوی بانکی در خصوص قرارداد اعطای تسهیالت ،معموال خواسته های 

دیگری نظر مطرح می گردد که عمدتا مالی تلقی شده، لذا بهتر آنکه دعوی بانکی در خصوص قرارداد 

ی و تقویم خواسته ها مطرح گردد چرا که حتی به فرض پذیرش غیر مالی اعطای تسهیالت به صورت مال

 بودن دعوی از طرف برخی مراجع ،قابلیت فرجام خواهی از خواهان سلب می گردد

قانون مدنی  مقرر   1011ماده قانونگذار در که  بوده   قابل تحصیل استنتیجه  این بنابر مطالب معونه 

عتبر است که مخالف قوانین نباشدو حسب مفهوم مخالف ماده مذکور داشته که مفاد سند در صورتی م

نامعتبر تلقی می گردد ضمن اینکه حسب کل یا بخشی از آن سند در صورت مغایرت قرارداد با قانون، 

قراردادها تا زمانی دارای حمایت اصول صحت و آزادی  ،قانون مدنی008،012،12مفهوم مخالف مواد 

شد که طبق قانون واقع شده باشد در غیر این صورت در فرض عدم رعایت قانون قراردادی و لزوم می با

قانون آئین دادرسی  1نامعتبر و نامشروع و بی اعتبار تلقی می گردد ضمن اینکه حسب صراحت ماده 

مدنی قانونگذار مقرر داشته است عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی و یا خالف اخالق حسنه که 

قانون مدنی نیز متضمن همین 232زین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و ماده مغایر موا

به شروط اخذ سود و جرائم مازاد بر مقررات پولی و بانکی در قراردادهای تسهیالت بانکی   لذا معناست

ر این محکوم به بطالن بوده که دلحاظ مغایرت با قوانین و مقررات و سیاستهای پولی و بانکی کشور،

 به شرح ذیل آمده است: در این خصوصقوه قضائیه  حقوقی اداره کلنظریات مشورتی  راستا 

 

  88/1/8931 مورخه  712/31/2شماره نظریه مشورتی 

 : موضوع نظریه

آیا دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت با نکها و موسسات اعتباری تحت عناوین بطالن قراردارد 

یفاء ناروا ، بطالن شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در قرار مطالبه وجه بابت است

داد و الزام بانک و موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعالم تسویه مطالبات 

بانکی بطالن اسناد صلح ، بیع شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع را دارد و ایا طرح هر گونه دعوی 

قانون پولی و بانکی کشور با  44لیه بانکها و موسوسات اعتباری منوط به اثبات تخلف حسب ماده ع

و بند پنجم الیحه قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشور در هیات  20/12/01اخرین اصالحات مصوب 

ت مبادرت انتظامی بانکها خواهد بود یا خیر؟ ضمنا اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیال

به طرح دعاوی فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند آیا چنین دعاوی قابلیت 



قانون مدنی محکوم به بطالن است و یا اینکه همه دعاوی  011استماع را خواهد داشت و یا به استناد 

نرخ مصوب شورای پول و اعتبار  منوط به اثبات تخلف در هیات انتظامی فوق الذکر می باشد؟ آیا رعایت

 الزامی است یا خیر؟

 

 : نظریه پاسخ

بایست با رعایت این  های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی می با عنایت به آمره بودن سیاست اوال،

ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شورای پول و اعتبار  سیاست

ب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا قراردادهای داخل در مصوبات و در قال

گردد. بر این اساس، در  شود و آثار قانونی بر آن مترتب می االجرا تلقی می مذکور بین طرفین نافذ و الزم

وجه بابت استیفای گیرندگان برخی دعاوی تحت عناوین بطالن قرارداد، مطالبه  فرض سؤال که تسهیالت

ناروا، بطالن شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، بطالن اسناد صلح و نظایر آن را مطرح 

نمایند، تشخیص صحت یا بطالن هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده  می

نطباق یا عدم انطباق آن با کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز ا قاضی رسیدگی

 های آمره پولی و بانکی کشور است؛ سیاست

صحت یا بطالن قرارداد بانکی با وقوع یا عدم وقوع تخلف از سوی کارکنانی که در انعقاد قرارداد  ثانیا،

ای ندارد. لذا رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطالن  اند، مالزمه دخالت داشته

ی بانکی و احراز صحت یا بطالن قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک در قراردادها

با اصالحات و الحاقات  1821قانون پولی و بانکی کشور مصوب  44ها موضوع ماده  هیأت انتظامی بانک

 باشد؛ بعدی آن نمی

رغبت، مؤثر در مقام گیرندگان مبنی بر تسویه تسهیالت بدون رضایت و  صرف ادعای تسهیالت ثالثا،

های پولی  باشد؛ اما در صورت احراز بطالن قرارداد اعطای تسهیالت به سبب عدم رعایت سیاست نمی

بانکی کشور، مبالغ پرداخت شده مازاد بر نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی و به طور  و

 .های مذکور قابل استرداد است کلی برخالف سیاست

 

 ۱1/2/893۱مورخه   87۱۳/3۱/2 شمارهی نظریه مشورت

بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند 

که یکی از موارد این دخالت و نظارت تعیین نرخ رسمی سود وامهای بانکها و موسسات اعتباری می 

های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی باشد و نظر به اینکه مقررات مربوط به سیاست



تلقی می شود، لذا توافق و تراضی اشخاص و بانک ها بر خالف مقررات مذکور فاقد اثر حقوقی می باشد 

 و در فرض شرط خالف مقررات و مصوبات یاد شده شرط خالف مقررات آمره بوده و نافذ نیست.

 

 

  ۱2/۱/8939 ورخهم  813/39/2 شمارهنظریه مشورتی 

قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به  اوالً:

مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است. نتیجتاً 

 دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطالن است.

قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن به مؤسسات اعتباری غیر بانکی تسری  12ماده  ثانیاً: 

 دارد و تبصره های آن استثناء نگردیده است.

 

             87/1/8938مورخه 397/2 شمارهنظریه مشورتی 

احده قانون کلیه بانک های تحت نظارت بانک مرکزی و نیز موسسات مالی اعتباری با توجه به ماده و

مکلف به رعایت  03/1/11تسری امتیازات خاص بانک ها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مصوب 

ضوابط و مصوبات شورای پول و اعتباری از جمله در تعیین حداقل و حداکثر سود تسهیالت اعطائی بوده 

قانون  12مت اخیر ماده و تنطیم قرار دادهای مذکور بر خالف مصوبات شورای پول و اعتبار مشمول قس

 مدنی است.

 

    91/8/8938مورخه  8۱1/2شماره نظریه مشورتی 

چنانچه مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی در زمان اعطای وام به مشتری مبادرت به انعقاد قرارداد 

پولی  مبنی بر اخذ سود و جریمه مازاد بر مقررات پولی و بانکی نمایند، چون توافقشان بر خالف مقررات

و بانکی )آمره (است در صورتی مازاد بر اخذ سود و جریمه توسط مشتری قابل مطالبه می باشد که بدواً 

مشارالیه تقاضای ابطال قرارداد اخیرالذکر را از مرجع ذی صالح حسب مورد) بانک مرکزی یا دادگاه 

 عمومی( درخواست نماید.

 

     8۳/8۱/8931  مورخه  737۳/2  مشورتی شمارهنظریه 

با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانکها از جمله در  ( 8

قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر  12تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده 

ر میزان تعیین شده در مصوبه میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده نسبت به مازاد ب



بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطالن 

 است.  

با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیر بانکی مصوب  (۱ 

ی بدون ربا و تبصره های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و قانون عملیات بانک 12، ماده 1811سال 

 تبصره های آن استثناء نگردیده است.

 

  ۱1/8۱/8932 مورخه  ۱973/39/2شماره نظریه مشورتی 

با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ سود مورد انتظار را بین حداقل و حداکثر تعیین نموده است و (8

باشد، بنابراین به نظر  ات آمره و توافق بر خالف آن فاقد آثار حقوقی میمقررات پولی و بانکی از مقرر

توانند نرخ سود مورد انتظار را بیشتر از حد مورد اعالم بانک  رسد طرفین حتی با توافق نیز نمی می

 .مرکزی تعیین نمایند

 

ایند، تابع مصوبات های تعاونی مورد سؤال مبادرت به عملیات پولی و بانکی نم که شرکت با فرض این (۱

 .باشند شورای پول و اعتبار می

 

  91/1/8911مورخه 2/ ۳11۱ شمارهنظریه مشورتی 

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون  (8

 نباشد نافذ است  

مورد با قانون با دادگاه رسیدگی تشخیص اینکه رابطه طرفین دارای چه عنوان حقوقی است و انطباق  (۱

 کننده است.

 

   89/9/891۳مورخه 2/ 8127شماره نظریه مشورتی 

در خصوص عملیات بانکی پرداخت وام و دریافت مبلغ اضافی به عنوان سود بانکی چون مطابق مقررات 

 قانونی صورت میگیرد باید وفق قانون عمل شود.

 

 ۱۳/3/8931مورخه 89۱1/31/2شماره نظریه مشورتی 

 موضوع نظریه:



از قانون مدنی چنانچه در قرارداد  082قانون آیین دادرسی مدنی و ماده  200احتراما با توجه به ماده 

طرفین با توافق یکدیگر وجه التزام از نوع وجه نقد و یا خسارات تاخیر تادیه ناشی از تخلف از مفاد 

مات کاالها و خدمات اعالمی از طرف بانک تعیین قرارداد را مازاد بر سقف نرخ تورم بهای کاالها و خد

باشد یا آن که توافق مزبور به لحاظ تجاوز آن از سقف  کند آیا توافق مذکور صحیح و نافذ معتبر و می

 باشد نرخ تورم باطل و بالاثر می

 نظریه: پاسخ

قررات قانون توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب م

ها  با اصالحات بعدی، برای وجوه و تسهیالت اعطائی بانک 1810عملیات بانکی بدون ربا مصوب 

بینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و  پیش

ی و انقالب در های عموم قانون آئین دادرسی دادگاه 200پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 

شود و  شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می انجام می 1832امور مدنی مصوب 

 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است 082وجه التزام موضوع ماده 
 

 3/3/893۱مورخه 8272/3۱/2شماره نظریه مشورتی 

ت مالی در زمان های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدا

ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم 

 پرداخت به اصل مبلغ تعلق می گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

ادیه دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر ت

با اصالحات بعدی برای وجوه و تسهیالت اعطائی بانک ها پیش بینی شده  10بانکی بدون ربا مصوب 

است، ولی در تمام دعاوئی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر 

درسی مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قانون آئین دا 200تادیه بر اساس ماده 

قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و  082قرضی محسوب می شود. وجه التزام موضوع ماده 

قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به  200قسمت اخیر ماده 

م است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر مصالحه به کمتر از شاخص تور

 بیشتر از آن بی اعتبار است.

  ۱1/3/8938مورخه  8133/2  شماره نظریه مشورتی 

شرط مندرج در قراردادهای بانکی مربوط به اعطای وام)در صورت تاخیر در پرداخت بدهی و تعلق  

خیر تادیه را محاسبه و سپس اقدام به تصفیه اصل بدهی می جریمه مطالبات بانک ابتدا خسارت تا



قانون نحوه وصول مطالبات  0و 1نمایند(، مطابق با قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور از جمله مواد 

قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب  12به ماده  1831الحاقی سال  1و تبصره  1811بانکها مصوب 

 قانون مدنی نیست. 080ماده  8بند  ( می باشد و مشمول1810

 

 ۱/88/893۳مورخه ۱۳۱9/3۳/2شماره نظریه مشورتی 

در فرضی که در قرارداد راجع به ضمانت نامه بانکی مقرر شده باشد مبنای احتساب وجه التزام تخطی از 

ه اعالمی قرارداد به نفع بانک، مجموعی از نرخ سود تسهیالت بانکی و نرخ مقرر برای خسارت تأخیر تأدی

 از سوی بانک مرکزی باشد، شرط مذکور مغایرتی با موازین قانونی ندارد

 

  88/81/8913مورخه ۳832/2 شماره نظریه مشورتی 

قانون مدنی قرارداد  080اگر قرارداد صحیحی با شرط خالف شرع منعقد نمایند با توجه به مقررات ماده 

بت به ابطال نس دادگاه به مراجعه با تواند می صحیح و شرط باطل است و ذینفع در مورد فرض نخست

 قرارداد و در مورد فرض دوم نسبت به اعالم باطل بودن شرط، طرح دعوی نماید.

 

  81/9/8931مورخه ۱881/32/2 شماره نظریه مشورتی 

 است؛ غیرمالی دعوای آن(، غیر یا بانکی قراردادهای از )اعم قرارداد از بخشی یا تمام ابطال دعوای (8

 است. منتفی مطروحه سؤال بنابراین

 ممنوع مرکزی بانک سوی از قبلی های بدهی تسویه منظور به بانکی تسهیالت اعطای آنکه فرض با (۱

 صرف وگرنه است؛ باطل مذکور تسهیالت اعطای قرارداد مذکور، مقررات بودن آمره به توجه با باشد،

 باشد. نمی اردادقر بطالن موجب سرمایه، عنوان به مشتری بدهی لحاظ

 این سپس و باشد کرده دریافت سود و منعقد قراردادی اسالمی، عقود چارچوب در بانک چنانچه (9

 شده دریافت مبلغ شود، ابطال کال یا جزئا کشور بانکی و پولی های سیاست رعایت عدم لحاظ به قرارداد

 است. مجرمانه وصف فاقد اما شود، دمستر باید گرچه مرکزی بانک اعالمی نرخ بر مازاد یا سود عنوان به

 

 

 

 

 

 

 



خطاب به ،بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار ،دستور دادستان کل کشور  :8پیوست

اسی دعاوی بانکی بر اساس مقررات  مصوب رئیس شورای عالی کانون کارشناسان در انجام محاسبات کارشن

 کزیراعالمی از سوی بانک م سود های و نرخ شورای پول و اعتبار 
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 مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: نظریات ۱بخش 
 ،عقد مضاربه،مشارکت مدنی تقسیطی...()دعاوی مرتبط به عقود مشارکتی، عقد مشارکت مدنی

 

ذیل )پیوست(عقودی که نهادهای بانکی کشور می توانند در قالب آنها به اعطای تسهیالت اقدام نمایند 

 توسعه پنجم پنجساله قانون برنامه 21 مادهو  1810قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  8ماده تبصره 

  گانه عبارتند از: 14که این عقود به طور حصری ،احصاء و مشخص شده ایران  اسالمی جمهوری

 

 عقد قرض الحسنه 

اجاره به شرط  -2، بیع سلف -4 ،جعاله -8فروش اقساطی، -0)عقود مبادله ای یا غیر مشارکتی:

 (خرید دین -1 استصناع -3مرابحه ، -1،تملیک 

مساقات،  -18مضارعه، -10،مضاربه  -11مشارکت حقوقی،  -12مشارکت مدنی،  -2:) عقود مشارکتی

 ( سرمایه گذاری مستقیم -14

 

،عقدی غیر انتفاعی بوده که دریافت سود در این عقد ممنوع و حرام بوده و فقط  عقد قرض الحسنه

 ریافت کارمزد مجاز می باشد.د

قطعی در زمان انعقاد این عقود معین می باشد و نرخ سود  که  عقودی با بازدهی ثابت، عقود مبادله ای

حداکثر نرخ سود در این عقود هر ساله توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی در قالب بسته های 

 نظارتی به شبکه بانکی ابالغ می گردد-سیاستی

 در این عقود در نرخ سود قطعی و بوده انتظاری سود دارای که با بازدهی متغیر عقود، عقود مشارکتی

 به توان نمی   راتا پایان دوره مشارکت عقود این سود بنابراین، نبوده معین قرارداد انعقاد هنگام

 مشخص نمود قطعی صورت

در زمان انعقاد قرارداد بجای  قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی و مضاربه، در

سود محقق شده  -حداقل نرخ سود مورد انتظار -سود انتظاری ))از عناوین  "نرخ سود قطعی "عنوان

 استفاده می شود. (( نسبت سهم سود -یا ارزش افزوده طرح  اصل بر مترتب فوایدیا سود حاصله یا

 مشارکت موضوع جهت توجیهی رحط در شریک کهنرخی تخمینی  مشارکتی، عقود در سود انتظاری

 مشارکت صورتیکه در مشارکت ی دوره پایان در رود می انتظار که دارد می اعالم بانک به و بینی پیش

  گردد. حاصل انتظاری سود این پذیرد انجام توجیهی طرح طبق و واقعی



ایی جهت ، که هر ساله توسط بانک مرکزی مشخص می شود ،صرفا مبنحداقل نرخ سود مورد انتظار

با این توضیح که  اخذ تصمیم از سوی بانکها در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش طرح مشارکتی می باشد 

بانک جهت ورود یا عدم ورود به موضوع شراکت چنانچه طبق برآوردها، نرخ سود انتظاری پروژه 

تواند وارد شراکت مشارکتی باالتر از حداقل نرخ سود مورد انتظار ابالغی بانک مرکزی باشد، بانک می 

ود و بانک مرکزی،شبکه بانکی را از ورود به طرح های مشارکتی که با شریک در موضوع مشارکتی ش

 سود مورد انتظار آن از حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک مرکزی کمتر باشد، منع نموده است.

 ها هزینه تمامی کسر از بعد ،یمشارکت ی پروژه اتمام از بعد که سودی سود محقق شده یا سود حاصله،

 و )بانک طرفین بین نهایی تسویه و سود تقسیم مبنای مشارکتی تسهیالت در سود این و شود می حاصل

نسبتی است که در ابتدای انعقاد قرارداد مشارکتی به نسبت سهم نسبت سهم سود،  و باشد می شریک(

 در پایان قرارداد،مشخص می گردد.الشرکه و آورده طرفین ،جهت تعیین نحوه تقسیم سود محقق شده 
بر خالف تسهیالت اعطایی در قالب عقود مبادله ای که سود قطعی در زمان  انعقاد  قرارداد مشخص و 

معین می باشد، در عقود مشارکتی، تعیین نرخ سود قطعی در زمان انعقاد قرارداد ،از منظر قانون 

توجیه بوده و پس از پایان مدت قرارداد و بهره عملیات بانکی بدون ربا ،فاقد موضوعیت و غیر قابل 

برداری از طرح موضوع مشارکت، با کارشناسی طرح ، سود قطعی بر اساس سود محقق شده واقعی از 

تفاضل میزان سهم الشرکه طرفین و هزینه های انجام شده در طرح و یا اینکه بر اساس ارزیابی نهایی 

ی انجام شده در طرح،محاسبه و به تناسب سهم الشرکه و طرح،از تفاضل ارزش روز طرح و هزینه ها

آورده طرفین ،سود هریک از طرفین تعیین می گردد که سود محقق شده پایان طرح می تواند با سود 

 مورد انتظار اولیه و انتظاری ابتدای قرارداد متفاوت باشد. 
 

عقد  شبکه بانکی ایران بوده کهعقود مشارکت مدنی و مضاربه دو تا پرکاربردترین عقود مشارکتی در 

آئین نامه تسهیالت اعطایی مصوب  01و02، 11قانون مدنی و مواد  231با استناد به ماده  ،مشارکت مدنی

شورای  12/1/1818دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب  4و  8هیأت وزیران و مواد  14/12/1810

ون منطقی کردن نرخ سود تسهیالت بانکی متناسب با ماده واحده قان 1پول و اعتبار ، و همچنین تبصره 

نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی، جزء عقود مشارکتی بوده که شرکا به نسبت سهم الشرکه 

نقدی یا غیر نقدی خود در موضوع مورد مشارکت ،از سود محقق شده و قطعی پایان مشارکت منتفع می 

یست که حکایت از مدیون بودن شریک را داشته باشد و تنها شوند. قرارداد مشارکت مدنی،سند دینی ن

یک تاسیس جهت اداره اموال مشترک که از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی شرکا به نحوه 

مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد می باشد.شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که 



رکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می ،شرکاء طبق قرارداد سهم الش

گردد، واریز نمایند و در صورتی که تمام و یا قسمتی از سهم الشرکه غیرنقدی باشد،طبق مقررات 

( 4مطابق ماده ) مشارکت مدنی،این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل میگردد.

به سود قطعی محقق شده در پایان دوره مشارکت مدنی، قابل محاسبه بوده  دستورالعمل مشارکت مدنی،

این صورت که در با کارشناسی طرح یا بر اساس سود محقق شده واقعی از تفاضل میزان سهم الشرکه 

طرفین و هزینه های انجام شده در طرح و یا بر اساس ارزیابی نهایی طرح،از تفاضل ارزش روز طرح و 

( همین دستور العمل،فروش اقساطی 12( ماده )0و  طبق تبصره)ام شده در طرح،محاسبه هزینه های انج

سهم الشرکه بانکها از زمان خاتمه قرارداد مشارکت مدنی مجاز می باشد و تقسیطی کردن مشارکت به 

 (دستور العمل مشارکت مدنی می باشد.12و4صورت ماهیانه مخالف صریح مواد )

ی مبتنی بر عقود مشارکتی ، در صورتی که ات محاسبه سود در قراردادهکارشناسان امور بانکی جه

بانک مدارکی مبنی بر کارشناسی واقعی طرح موضوع مشارکت در پایان دوره مشارکت جهت تعیین 

سود واقعی و محقق شده و یا ارزش روز طرح ارائه ننمایند ،مبنای محاسبه سود دوران مشارکت را 

ار مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد، قرار می دهد و از سویی  اگر حداقل نرخ سود مورد انتظ

شریک)متقاضی تسهیالت مشارکت(نیز مدارک یا دالیلی مبنی بر عدم تحقق سود حتی به میزان 

 تفریط یا تعدیحداقل نرخ سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار یا زیان وارده به طرح به دلیل 

 این بجهت شریک شدن متضرر  و مشارکت موضوع طرح تحقق عدم و خود تعهدات مانجا در بانک

را ارائه نماید کارشناس امور بانکی می تواند به صالحدید و دستور مرجع قضایی به  بانک تفریط و تعدی

محاسبه میزان سود دوران مشارکت به میزان کم تر از حداقل نرخ سود مورد انتظار مصوب شورای پول 

 بار یا حتی خسارت وارده به سهم الشرکه شریک  نیز اقدام نماید .و اعت

انعقاد قرارداد تحت عنوان غقد  در زمینه عقود مشارکتی ،برخی از بانک ها از تخلفات دیگر یکی 

می باشد و  عقد نوع ممنوعیت شبکه بانکی جهت انعقاد اینمشارکت مدنی تقسیطی)کاهنده( علیرغم 

اقدام به اقساطی نمودن عقد بظاهر مشارکتی  ،بر خالف مقتضای ذات مشارکت ،ددر زمان انعقاد قراردا

در واقع اقدام بانک در تقسیطی نمودن عقد مشارکت از همان زمان انعقاد، اساسا تبدیل ماهیت و نموده 

و در این نوع عقد حتی محاسبه سود بر اساس فرمول  عقد مشارکتی به ماهیت عقود مبادالتی می باشد

مراجع قضائی وکارشناسان امور بانکی ،و در همین راستا  به سود در عقود مبادله ای صورت گرفته محاس

نیز در دعاوی مرتبط با عقد مشارکت مدنی تقسیطی ،مبنای محاسبه سود را نرخ سود در عقود مبادله 

 ای در زمان انعقاد قرارداد قرار می دهند . 

اداره کل قوه قضائیه درخصوص دعاوی مرتبط به قرارداد نظریات مشورتی با توجه به مطالب معونه،

 تسهیالت بانکی در قالب عقود مشارکتی  به شرح ذیل آمده است:



 88/9/8931مورخه 81/31/2شماره نظریه مشورتی 

 اعطای اگر است، عمومی نظم به مربوط و آمره قواعد از بانکی و پولی های سیاست که این به توجه با (8

 و قیود درج باشد، شده اعالم ممنوع مرکزی بانک سوی از )تقسیطی(، کاهنده مدنی تمشارک سهیالتت

 نماید، تبدیل )تقسیطی( کاهنده مدنی مشارکت قرارداد به را آن که مدنی مشارکت قرارداد در شروطی

 باطل منعقده مدنی مشارکت قرارداد اصل که نیست معنا آن به این اما است، باطل و حقوقی اثر فاقد

 اشد.ب

 ممنوع مرکزی بانک سوی از قبلی های بدهی تسویه منظور به بانکی تسهیالت اعطای که آن فرض با (۱

 صرف وگرنه است؛ باطل تسهیالت این اعطای قرارداد مذکور، مقررات بودن آمره به توجه با باشد،

 باشد. نمی قرارداد بطالن موجب سرمایه عنوان به مشتری بدهی محاسبه

 اگر است، شده معین بانکی تسهیالت اعطای قرارداد در که را توافق مورد سود باید یرندهگ التتسهی (9

 تحقق عدم ادعای و کند پرداخت تعهد ایفای لزوم به توجه با نباشد، مرکزی بانک اعالمی نرخ از بیش

 است. اثبات نیازمند توافق مورد سود

 حداقل عنوان به ولو مقطوع سود تعیین نی،مد مشارکت عقد جمله از مشارکتی عقود در که آن ضمن (7

 عقد این های ویژگی ترین مهم از سود بودن متغیر و زیان و سود در طرفین مشارکت و باشد نمی صحیح

 لذا است؛ مجاز «انتظار مورد سود» تعیین قرارداد، قسم این در بانکی، مقررات و قوانین از مستفاد است،

 حداقل از کمتر نرخ با سود مطالبه و محاسبه امکان مصوب، اقلحد از کمتر به سود اثبات صورت در

 دارد. وجود

 بانک نظارت عدم و گیرنده تسهیالت سوی از بانکی تسهیالت اعطای قرارداد مفاد اجرای عدم اوال، (1

 عمومات برابر قرارداد، مفاد از گیرنده تسهیالت تخلف صورت در ثانیا، باشد. نمی قرارداد بطالن باعث

  شود. می اعمال قرارداد در شده بینی پیش خاص اجراهای ضمانت و دارد مسئولیت ونیقان

 

 1/9/8931مورخه 8293/32/2شماره نظریه مشورتی 

 است، شده معین بانکی تسهیالت اعطای قرارداد در که را توافق مورد سود باید گیرنده تسهیالت (۱ و 8

 عدم ادعای و کند پرداخت تعهد، ایفای لزوم به وجهت با نباشد مرکزی بانک اعالمی نرخ از بیش اگر

 است. اثبات به نیازمند توافق مورد سود تحقق

 «است. امین حکم در اوست ید در الشرکه مال که شریکی» مدنی قانون 214 ماده برابر (9

 

 ۱1/8۱/8932مورخه 9979/32/2شماره نظریه مشورتی 

 در معمول طور به  مقررات، بر عالوه گفت توان یم کلی طور به ولی است، مجمل سؤاالت(9 و ۱ ،8

 آن امثال و خسارت تپرداخ فسخ، تعهد، انجام به الزام مانند؛ خاص اجراهای ضمانت مربوط قرارداد



 صرف حال هر در و شود می بینیپیش مشارکت قراردادهای جمله از قرارداد موضوع اجرای عدم برای

 شود. نمی آن بطالن باعث قرارداد اجرای عدم

 و داده انجام را مشارکت قرارداد مدیر شریک که صورتی در مدنی، قانون 214 ماده به عنایت با(7

 مرتکب نیز اعتباری موسسه یا بانک آورده به نسبت و کرده تأمین را قرارداد موضوع از خود قدرالسهم

-)پیش قراردادی سود پرداخت به تکلیفی باشد، شده متضرر وجود این با و باشد نشده تفریط یا تعدی

 در بانکی قراردادهای بر حاکم امری قواعد رعایت با است ذکر شایسته ندارد. قرارداد( در شده بینی

 سرمایه اصل ضمان مثل قراردادی اجراهای ضمانت درج و طرفین اراده اعمال برای مجال وسیعی قلمرو

 مدنی( قانون 221 ماده دارد)مالک وجود قرارداد، طرف شخصی اموال از

 

   83/8/8932مورخه  99/32/2 نظریه مشورتی قوه قضائیه

 از آنچه نیست. صحیح مقطوع سود تعیین مشارکت، عقود جمله از ایمبادله غیر عقود با ارتباط در(8

 و پول شورای 1/4/1822 مورخ مصوبه جمله از مرکزی بانک های بخشنامه و بانکی مقررات و قوانین

 است. مجاز «انتظار مورد سود» تعیین که است آن ت،اس استنباط قابل اعتبار

-بخش  در بازدهی با متناسب بانکی تسهیالت سود نرخ کردن منطقی قانون واحده ماده 1 تبصره برابر(۱

 قانون 1 وماده 81/0/1812 مصوب ،(ربا بدون بانکی عملیات قانون بر تأکید با)اقتصادی مختلف های

 شافزای و تولیدی های طرح اجرای در تسریع و طرح های هزینه اهشک و بانکی تسهیالت اعطاء تسهیل

 )اعم تولیدی هایطرح در طرح، از خارج وثیقه دریافت 2/4/1811 مصوب هابانک کارآیی و مالی منابع

 بانکی عملیات قانون 8 ماده ب بند تبصره در مذکور تولید برای مشارکت امور عقود و خدمت( یا کاال از

 اخذ فوق، مقررات با استعالم موضوع قراردادهای شمول صورت در لذا است باطل و نوعمم ربا، بدون

 است. باطل و ممنوع طرح از خارج وثیقه

 

 81/1/8913مورخه 732۳/2شماره نظریه مشورتی 

 قانون مدنی خارج و الزام آور نمی باشد. 12تعهد ابتدائی از شمول ماده

 

 8۳/81/893۳ مورخه ۱773/3۳/2شماره  نظریه مشورتی 

 یکی ورشکستگی صرف مدنی، قانون 211 ماده از استنباط با مدنی، مشارکت عقد ماهیت از صرفنظر(8

 شد. نخواهد مدنی مشارکت عقد ابطال موجب شرکا از

 اصلی مدیون تعهد میزان از تواندنمی دارد، تبعی و فرعی جنبه چون ضامن تعهدات االصول علی(۱

 در که نماید بیشتری تعهد است ممکن ضامن مدنی قانون 314 ماده مفهوم به توجه با ولی باشد، بیشتر

 نیز رهن مورد در است. اضافه پرداخت مسؤول لهمضمون برابر در و است مستقل تعهدی صورت این



 اینکه مگر ندارد؛ کرده تعهد مدیون که مقداری از بیش مسؤلیتی مدنی قانون 311 ماده به توجه با راهن

 باشد. نموده تعهد مرتهن قبال در را بیشتری تعهدات اردادقر موجب به

 و ندارد ضامن دین شدن حال در تأثیری تاجر ورشکستگی تجارت، قانون 401 و 422 مواد به توجه با(9

 به ارتباطی مقتضیه تخفیفات از ورشکسته استفاده و بپردازد را تعهد مورد مبلغ باید سررسید در ضامن

 استقالل به توجه با همچنین نماید. استفاده یادشده تخفیف از تواندنمی ضامن نبنابرای ندارد. ضامن

 سررسید در صرفاً مرتهن و ندارد وی  تعهد در تأثیری او دین شدن حال و تاجر ورشکستگی راهن، تعهد

 دارد. را تعهد مورد مبلغ به نسبت مرهونه عین از خود حق استیفاء و وی به مراجعه حق

 

 8۳/۱/893۱مورخه  9۱1/2شماره  ی نظریه مشورت

درصورتی که انجام تعهد یک طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات طرف دیگر باشد ودادگاه احرازنماید 

که به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده 

ر قبال ایفای تعهدات از سوی خواهان بالمانع است است صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد د

 ونیاز به دادخواست تقابل ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجاز در بانکداری بدون رباعقود تقسیم بندی نمای کلی از  :8 پیوست

 

 



 نحوه محاسبه سود در عقود مشارکتی: ۱پیوست

 محاسبه سود محقق شده و سود قابل توزیع:

از تفاوت  ا سود محقق شده یا ارزش افزوده طرح  در پایان دوران مشارکتحاصله ی سود

هزینه . بدست می آیدانجام شده  هزینه هایو مشارکتی  پروژه یا ارزش روز ارزش نهایی

انجام شده اعم از آورده غیر نقدی )یا نقدی( شریک با در نظر گرفتن ارزش افزوده ، های 

سود تحقق یافته مشارکت بین شریک و بانک .اشدتسهیالت بانک و تعهدات شریک می ب

 مشترک می باشد. 

نجا که بانک فقط تامین کننده سرمایه می باشد و سایر عملیات اجرایی پروژه بر آاز البته 

مبلغی تحت عنوان در صورتی که  عهده شریک می باشد، به منظور جبران این خدمات

از سود تحقق  باشد این هزینه عاملیت تعیین شده در قرارداد برای شریک هزینه عاملیت

آنچه به جا می ماند سود .تعلق می گیرد )شریک(کسر و به ویپایان دوران مشارکت یافته 

قابل توزیع یا سود مشاع می باشد که از کسر هزینه عاملیت از سود تحقق یافته بدست می 

 .آید

 :محاسبه نرخ سود قطعی مشارکت

سود قطعی زمان انعقاد قرارداد مشخص می باشد ،در عقود برخالف عقود مبادله ای که نرخ 

در پایان  قرارداد مشخص می گردد به این صرت کهمشارکتی نرخ سود قطعی در پایان 

ن نرخ آنرخ سود قطعی بدست آید تا محاسبات مشارکت بر اساس  مشارکت ابتدا باید

نه های انجام شده پروژه باید تمام هزیدر پایان انجام شود. برای محاسبه نرخ سود قطعی 

تسهیالت بانک( اعم از سهم الشرکه میزان )چه هزینه های انجام شده توسط شریک و چه 

های پرداخت شده بانک، آورده غیر نقدی یا نقدی وتعهدات انجام شده شریک در نظر 

 به شرح ذیل بوده: مشارکتدوران  پایان نرخ سود قطعیفرمول محاسبه .گرفته می شود

 
 این فرمول که در



a =  ضربدر مدت به روز بانکمیزان سهم الشرکه پرداختی  

b = آورده نقدی و یا غیر نقدی شریک همراه با ارزش افزوده ضربدر مدت به روز 

c = تعهدات انجام شده شریک ضربدر مدت به روز 

 مشارکتشریک(در  پایان دوران -هر یک از طرفین )بانک قطعی سود محاسبه میزان

میتوان از توسط فرمول فوق الذکر  دست آوردن نرخ سود قطعی مشارکتبعد از ب

و روزهای شریک( -)بانک هر یک از طرفین  حاصلضرب این نرخ در مبلغ سهم الشرکه

  ید .آمقدار سود بدست می  81222مورد نظر تقسیم بر عدد 

 

       

R = میزان سود قطعی هر یک از طرفین موضوع مشارکت 

C =   هریک از طرفین سهم الشرکه 

I =  نرخ سود  قطعی محاسبه شده در پایان قرارداد مشارکت  

d= تعداد روز از زمان پرداخت سهم الشرکه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه : نظریات9بخش 

 ( )دعاوی مرتبط به  تسویه یا امهال تسهیالت قبلی با اعطای تسهیالت جدید

 

 دسته از آن متفرعات و سود محاسبات قرارداد تسهیالت بانکی ،بخشی از دعاوی در خصوص 

 تسهیالت مورد موضوع در و نشده گیرنده آن تسلیم تسهیالت سرمایه که است تسهیالتی قراردادهای

 و گذشته بدهی های بابت بازپرداخت را آن وجه، واریز محض به بانک بلکه است، نگرفته مصرف قرار

 سود و اصل، تجمیع اخیر قرارداد مبلغ واقع در نماید، می تسویه بق راسا قرارداد و برداشت معوق

و افزودن سود جدید نسبت به بدهی تجمیع شده که در برخی  سابق قراردادهای تادیه تاخیر خسارت

 موارد حتی تخلف از نرخ سود و وجه التزام در قراردادهای سابق و اخیر نیز صورت می گیرد.

موافقت طلبکار با مهلت  "امهال "ار برای مهلت دادن پرداخت بدهی ، و، تقاضای بدهک"استمهال"

با توجه به چالشهای شرعی جدی چون شبهه ربای جاهلی ،امهال دادن پرداخت بدهی بوده که 

زمان انعقاد  غیرجاری مطالبات وصول آیین نامه می بایست وفق تسهیالت غیرجاری توسط شبکه بانکی

، امهال بدهی سررسید گذشته مشتری در تسهیالت قبلی با مالحظه ور کلیبطصورت پذیرد که قرارداد 

 به سه روش ذیل با رعایت مقررات و ضوابط خاصی  انجام پذیر است : منعقده ماهیت عقود 

 :و ادامه دادن قرارداد قبلی تمدید قرارداد الف(

در  وضوع قرارداد باقی باشد.برخی از عقود بانکی از طریق تمدید، قابل امهال بوده مشروط به اینکه م

این حالت قرارداد جدیدی بین بانک و مشتری منعقد نگردیده و شرایط قرارداد موجود ادامه می یابد و 

حسب شرایط مشتریان و توافق طرفین،صرفا مطالبه بدهی مشتری برای مدت معینی به تعویق می 

سبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام افتد.همچنین در صورتی که مشتری پس از دوره امهال کماکان ن

  ننمود، بانک می تواند به مطالبه وجه التزام تاخیر تادیه دین بر اساس شرایط قرارداد اولیه اقدام نماید

 :تجدید قرارداد قبلی ب(

برخی عقود بانکی ظرفیت تجدید دارند که در حالت امهال از طریق تجدید قرارداد،قرارداد اولیه فسخ و 

 ییراتی برای مدت دیگر منعقد می شود  سپس با تغ

 ، با انعقاد قرارداد جدید  تبدیل قرارداد قبلی ج(



در حالت امهال از طریق انعقاد قرارداد جدید،بانک می تواند مانده بدهی مشتری را،به صورت تسهیالت 

سه  با توجه به ماهیت حقوقی این)اجاره به شرط تملیک،سلف و خرید دین(جدید در قالب سه عقد

عقد حسب شرایط و مقتضیات مشتری امهال نماید.با عنایت به آن که در روش یاد شده قرارداد جدیدی 

فی ما بین بانک و مشتری منعقد می شود،لذا تمامی ضوابط و شرایط حاکم بر قرارداد از جمله نرخ سود 

اعتبار،تابع زمان  تسهیالت اعطائی با توجه به عقد مربوط و مطابق با نرخ های مصوب شورای پول و

انعقاد قرارداد جدید می باشد.بدیهی است که در  حالت مزبور و با توافقات طرفین مبنی بر امهال بدهی 

از مجرای انعقاد قرارداد جدید، محاسبه و اخذ مبلغی به عنوان وجه التزام تاخیر دین نسبت به قرارداد 

 قبلی موضوعیت ندارد.

به عنوان خصوص امهال تسهیالت غیرجاری بر خالف مقررات امهال ،)قضائی در رویه های در این بخش 

تسویه قرارداد مشارکت مدنی سابق با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی صوری جدید(  را مطرح و  مثال

 سپس به تحلیل آن می پردازیم:

 دیدگاه اول:

با  تسهیالت اعطای و دگیر صورت قانونی مقررات وفق باید امهال برخی مراجع قضائی معتقدند اگرچه 

 ولی است بانک هر نوع عقدی جهت تسویه دیون تسهیالت سابق بدون رعایت مقررات امهال ، تخلف

 و قصد از کاشف بین طرفین، تنظیمی قرارداد امضای چون نیست؛ قرارداد اخیر بطالن باعث موضوع این

 مدنی عقد اخیر باطل نمی باشد،لذا قانون 12و به استناد ماده  است عقد انعقاد زمان در آنان اراده ی

در .نمیکند وارد اخیر قرارداد به خللی سابق تسهیالت تسویه ی و برداشت اصل در بانک بعدی اقدامات

 به عقد انعقاد قصد که است مطرح ایراد این چه اگر بانک از حساب مشتری ، توسط وجوه برداشت

 ایجاد عمل برای ذهنی تصمیم قصد، لیکن رد،ندا وجود قراردادها صحت اساسی از شرایط یکی عنوان

 نسبت و ضررها منافع سنجش و حقوقی عمل تصور از پس تسهیالت گیرنده ی رضایت لذا است؛ حقوقی

 قصد از کاشف که امضای قرارداد با و گردیده حاصل سابق بدهی تسویه ی انگیزه ی با و  عقد تحقق به

  .است نموده ایجاد را متصور امر است، درونی

 و شرایط وجود لزوم بر اصل عقود، همه ی در ذکر نکاتی ضروریست  که تحلیل چنین استداللی در

 می باشد،دقت الحاقی قراردادهای از که نیز بانکی قراردادهای در مسلماً و است عمومی قراردادها قواعد

 دو مشتری وقحق ازتضییع جلوگیری جهت رضا و قصد وجود جمله از قراردادها، صحت شرایط وجود در

 ندارد؛ وجود شکی مورد این و در کند وارد خدشه ای عقد صحت به نمیتواند انگیزه اگرچه است؛ چندان



 معنای به قصد با را غایی علت به معنای قصد که است اساسی ایراد این متضمن موصوف استدالل اما

 منظور میشود، بیان ایقاع و عقد در شرایط قصد حقوقی متون در وقتی واقع، در. است کرده خلط انشا

 قرارداد، طرفین وقتی. می آید وجود به تصور فرد و انشا با که است اعتباری امر یک قصد. است انشا

 تا نمیگیرد صورت انشایی نمیدانند، را آن یامعنای و ندارند را میکنند اعالم که معامله ای انشای قصد

 ایشان انعقاد قصد و نداشته اند واقعی عقد را  قصد عقد اخیر، انعقاد زمان در طرفین.شود واقع عقدی

  121و 121 توجه مواد با اگرچه. است بوده سابق بدهی تسویه ی منظور به تسهیالت اخذ جهت قراردادی

رابطه  تا زده اند دست تدلیس به طرفین که مواردی در اما است حاکم باطنی اراده ی مدنی، قانون 418و

 فرض این اما نمی باشد؛ عقدصوری چند هر کنند، اشتباه دچار را دیگران و نددار پنهان را خود واقعی ی

می  قرارداد تفسیر با اخیر فرض زیرادر میباشد؛ متفاوت است شده توصیف غلط به عقدی که جایی با

 از و است پنهانی عقد برای ایجاد سرپوش عقد اخیر نقش مسئله فرض در. برد پی عقد ماهیت به توان

 افراد که است درست زمانی ماهوی، وجود شرایط فرض به نیز پنهانی عقد و نمیشود ایجاد یالتزام آن

 با و مدنی قانون 232 ماده به بزنند و مستند به هم را عمومی نظم اخالق، و قانون به تجاوز با نخواهند

 هدایت ادیاقتص عمومی نظم از جمله  عمومی نظم و قانون قرارداد بیع صوری ،مخالف اینکه به توجه

 می باشد. است ملی اقتصاد تنظیم آن هدف که ارشادی کننده یا

 عقدی طرفین اگر ذکر این نکته الزم است که  مدنی نیز قانون 12 ماده ی به خصوص استناد  در همچنین

 مدنی قانون 12 ماده ی قرارداد به آن نامگذاری است، معین عقود از ،عقدی آن ماهیت کنند که انشا را

  12 ماده ی مشمول اختصاصی، شرایط فاقد معین عقود که عقیده این و نمی دهد تغییر را آن حقیقت

 معامله بطالن عقد، اختصاصی شرایط فقدان اجرای ضمانت زیرا نیست؛ صحیح هستند، قانون مدنی

 هک طور دانست و از سویی همان صحیح 12 ماده ی استناد به را معامله ای چنین نمی توان هرگز است و

 و عمومی نظم حفظ به محدود آزادی این است و  ،قانون قراردادها آزادی اصل موانع از یکی می دانیم

 به این راجع متعددی قوانین موضوع، اهمیت به توجه با قراردادهای بانکی است. در حسنه اخالق رعایت

 آنها حکومت در و تدول دخالت و گردیده تصویب ربا بدون بانکی عملیات قانون جمله از قراردادها،

 هر دخالت و نظم عمومی تعریف گسترش با زیرا است؛ مدنی قانون در مندرج عقود مدنی از بیشتر بسیار

 نوع این انجام عدم انجام یا که مواقعی در مخصوصاً خصوصی قراردادهای در حکومتها بیشتر چه

 آثار تعیین و تنظیم شرایط رد اشخاص اختیار دارد، ارتباط جامعه نظم با کالن سطح در قراردادها

 است شده کاسته معامالت

 



 دیدگاه دوم:

 برخالف علتی هر به بانک و از سویی اگر است قراردادها صحت برخی مراجع قضائی معتقدند اصل،

انعقاد قرارداد اخیر  لذا نمیباشد؛ قرارداد ،ابطال بانک تخلف این ضمانت اجرای کرد، اقدام بانکی مقررات

یون قرارداد سابق هر چند که بر خالف مقررات بانکی باشد ,اما به عنوان یک قرارداد جهت تسویه د

 میباشد و خللی به صحت عقد وارد نیست.   از قرارداد سابق صحیح مستقل

 صورت در است که ،ضمانت اجرا ،عکس العملیذکر این نکات الزم است که  خصوص این استدالل در

 ضمن که حقوقی و نظم حفظ عمومی برای قدرت به توجه با جامعه دافرا از نفر یک توسط قانون نقض

 باشد جزایی و مدنی اداری، است ممکن قانونی اجرای می افتد و ضمانت کار به شده نقض قانون آن نقض

 .باشد اجرا ضمانت سه دارای حتی و اجرا ضمانت دو دارای اقدامی است البته ممکن که

 آیین نامه های و بانکی مقررات و قوانین مکلفند بانکها کشور، انکیب و پولی قانون 83 اساس ماده بر

بوده  عام سهامی شرکت یک مذکور قانون 81 ماده اساس بر بانک طرفی از کنند؛ رعایت را بانک مرکزی

 کلیه ی اختیارات دارای خاص موارد در جز به که طور همان و است مستقل حقوقی شخصیت دارای که

 .باشند جوابگو باید قانون خالف اقدامی انجام صورت در شد،می با حقیقی اشخاص

 فرض در اما نمی باشد؛ قرارداد ابطال مسلماً تخلفی هر ضمانت چه اگر که گفت می توان بنابراین

 کرده پیش بینی مدنی ضمانت آن برای قانونگذار و می باشد مقررات برخالف بانک اقدام که سؤال

 .کرد محسوب اداری تخلف یک را نکبا اقدام صرفاً نمیتوان است؛

 به عقد دوم. است قرارداد بطالن نیز معین عقود از هریک شرایط اختصاصی وجود عدم اجرای ضمانت

 فقهی قاعده ی به توجه با نشده و همچنین محقق است، عقد ارکان از یکی قصد واقعی که دلیل نبودن

 اساسی شرایط از یکی بمضمونه(، الوفاء ذربتع عقد کل )بطالن آن اجرای تعذر صورت در بطالن عقد

 قابل خارج عالم در قرارداد موضوع اگر بنابراین است؛ عالم خارج در آن اجرای امکان معامالت صحت

 زیرا می شود؛ منحل خود به خود انعقاد صورت در و منعقد نمی گردد قراردادی چنین نباشد، تحقق

 .است آن به ذات عمل مقتضی عقد یک صحت

 اصل معتقدند فقها از برخی چه اگر و می باشد فقهی مهم قواعد از ،یکی اصل صحت چه اگر راینبناب

 مدنی قانون 008 ماده مفاد حتی و میباشد جاری نیز معامله اصلی ارکان وجود در صورت شک در مذکور

می  وجود به اییقصد انش وجود با عقد اوالً می کننداما اعالم مدنی حقوق در نظر این مؤید پذیرش نیز را

 ماده و داشت وجود نخواهد صحت اصل اجرای زمینه ی باشد نداشته وجود خارجی کاشف تا زیرا آید؛

 در شک صورت در شود تا واقع معامله ای باید زیرا دارد؛ نظر این تأیید بر داللت نیز مدنی قانون 008

 یا صحت در شک که است جایی رد اصل، استناد به طرفی از کنیم و استناد مذکور اصل به آن شرایط

 . باشد داشته وجود عقد بطالن



 دیدگاه سوم:
استدالل دیگری در خصوص عملکرد بانک جهت انعقاد قرارداد اخیر جهت تسویه دیون سابق بر خالف 

مشتری جهت تسویه دیون  به مهلت دادن طرفین قصد درقرارداد اخیر که مقررات امهال،  این است

 بنابراین کند؛ اقدام ، شده دیون تسهیالت سابق که معوق پرداخت به نسبت بتواند ات سابق  خود بوده ،

که با رضایت تصمیم با تسویه دیون  است مشتری به مهلت اعطای و قرارداد سابق تمدید اخیر قرارداد

 سابق خود با انعقاد قرارداد جدید را گرفته است. 

 تمدید یا قرارداد بانکی امهال بانک  واقعی دقص مطروحه، موضوع در این خصوص باید گفت که در

سابق سرسید  تسویه ی قرارداد و امهال شرایط به عقد، انعقاد در بانک زیرا است؛ نبوده قبلی قرارداد

آیین نامه  و مشخص فرآیند دارای تسهیالت، امهال و مشتری به مهلت و دادن است آشنا گذشته کامالً

 . می باشد اعتباری موسسات غیرجاری وصول مطالبات ین نامه یآی مانند خاصی بخشنامه های و ها

در امهال از طریق  تبدیل قرارداد و انعقاد قرارداد جدید،بانک می تواند مانده بدهی مشتری را،به صورت 

حسب شرایط و مقتضیات  )اجاره به شرط تملیک،سلف و خرید دین(تسهیالت جدید در قالب سه عقد

مهلت نیاز به انعقاد قرارداد  سویی در روش امهال به روش تمدید قرارداد، اعطای مشتری امهال نماید .از

کمیسیون  تصویب جمله از متعددی اقدامات و مقدمات انجام به جدید ندارد و مهلت دادن منوط

است  تولید موانع رفع و تسهیل کارگروه مانند خاص کارگروهها یا و ها هیئت تصویب یا بانک اعتبارات

 خسارت سود و اصل، تجمیع اخیر قرارداد مبلغبیشتر  از آنجا که  سود کسب جهت رخی  بانکها بهب ،ولی

و افزودن سود جدید نسبت به بدهی تجمیع شده بوده که در برخی موارد  سابق قراردادهای تادیه تاخیر

ابق و اخیر حتی صرفنظر از سایر تخلفات ،تخلف از نرخ سود اعالمی بانک مرکزی در هر دو قرارداد س

باعث کسب سودهای نا مشروع و خالف قانون برای بانکها در هر دو قرارداد اخیر و سابق می گردد لذا 

 قبول را امهال شرایط مشتری است ممکن حتی اینکه امهال و شرایط نبودن فراهم جهت بهبرخی بانکها 

بر اساس مقررات   قرارداد ه یتسوی یا امهال ،قصد واقعی جهت قرارداد اخیر انعقاد زمان در ننماید؛

 دانست  وام استمهال یا قرارداد سابق تسویه ی را طرفین واقعی قصد بتوان تا نداشته بانکی را 

 دیدگاه چهارم:

برخی مراجع قضائی از جمله دیوان عالی کشور )برخی از آرای شعب دیوان عالی به پیوست آمده(   

واقعی جهت انعقاد عقد،قرارداد اخیر باطل می باشد.این  معتقدند که در عقد اخیر به دلیل نبود قصد

گروه معتقدند که طرفین قصد انجام معامله بر خالف قانون از جمله قوانین و مقرارات پولی و بانکی 

کشور را داشته و از آنجا که توافق بر خالف قانون باطل است،لذا عقد اخیر باطل می باشد.آنچه در این 



نظر است تنها معنی خاص آن نبوده و اخالق حسنه و نظم عمومی را نیز شامل می دیدگاه از قانون مد 

شود.در قراردادهای بانکی با توجه به اهمیت موضوع،قوانین متعددی راجع به این قراردادها،از جمله 

قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب گردیده و دخالت دولت و حکومت در عقود بانکی بسیار بیشتر از 

د مندرج در قانون مدنی است و جهت نظم عمومی از جمله نظم اقتصادی ،دخالت هر چه بیشتر عقو

حکومتها در قراردادهای خصوصی مخصوصا در مواقعی که انجام یا عدم انجام این نوع قراردادها در 

ه شده سطح کالن با نظم جامعه ارتباط دارد،اختیار اشخاص در تنظیم شرایط و تعیین آثار معامالت کاست

جهت حفظ نظم عمومی از جمله های پولی و بانکی کشور با عنایت به آمره بودن سیاستاست.از سویی  

ها و ضوابط و مقررات مصوب از  بایست با رعایت این سیاست ، قراردادهای بانکی میحفظ نظم اقتصادی

راردادهای داخل در سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شورای پول و اعتبار منعقد شود. لذا ق

امهال . گردد شود و آثار قانونی بر آن مترتب می االجرا تلقی می مصوبات مذکور بین طرفین نافذ و الزم

صورت  غیرجاری مطالبات وصول آیین نامه می بایست وفق تسهیالت غیرجاری توسط شبکه بانکی

ات قانونی صورت گرفته و اگر قرارداد اخیر جهت تسویه دیون قرارداد سابق خالف مقرر پذیرد

 باشد،باطل می باشد.

 نتیجه گیری 

تحقیقات نشان می دهد قراردادهای فروش اقساطی)مرابحه(،مشارکت مدنی،مضاربه،اجاره به شرط 

تملیک،جعاله،سلف و خرید دین به ترتیب بیشترین کاربردها را در اعطای تسهیالت دارند و برای امهال 

 قرارداد نیاز به رعایت ضوابط و مقررات خاصی دارند از طریق تمدید،تجدید یا تبدیل 

مراجع قضائی در مورد اعطای تسهیالت جدید، جهت تسویه دیون تسهیالت سابق  نظرات متفاوتی 

 داشته که بطور کلی این نظریات را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد:

ق منعقد شده است،صحیح می باشد و عده ای معتقدند که قرارداد اخیر که جهت تسویه ی قرارداد ساب

 عده ای دیگر قرارداد سابق را باطل می دانند.

 :الف(قائلین به صحت قرارداد اخیر جهت تسویه تسهیالت سابق

این گروه هر یک به دلیلی قرارداد اخیر را صحیح می دانند و هر یک با توجه به استدالل خود آثار 

ند و به همین جهت نیز آرای متفاوتی را صادر نموده اند.در گروه متفاوتی برای اقدام بانک در نظر می گیر

قائلین به صحت قرارداد اخیر برخی معتقدند قرارداد صحیح می باشد ولی چون بانک با برداشت وجه 



واریزی به حساب مشتری در واقع مانع اجرای واقعی قرارداد اخیر شده و به همین جهت فقط استحقاق 

 رداد اخیر را دارد.دریافت اصل مبلغ قرا

برخی دیگر با اعالم مستقل بودن عقد دوم ،اقدام بانک را فقط یک تخلف دانسته که ضمانت اجرای آن 

را استحقاق بانک فقط به دریافت نرخ سود در عقود مبادله ای یا حداقل نرخ سود در عقود مشارکتی 

 اعالمی بانک مرکزی می دانند 

ل که دادن تسهیالت به منظور استمهال بدهی مشتری می باشد همچنین عده ای نیز با این استدال

،امضای قرارداد اخیر را تمدید قرارداد قبلی با رضایت طرفین می دانند و بانک را مستحق دریافت 

 اصل،سود و  همچنین خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ های اعالمی بانک مرکزی می دانند.

  :خیر جهت تسویه تسهیالت سابقب(قائلین به باطل بودن قرارداد ا 

طرافداران این گروه با دالیل واحد که مهمترین آن عدم وجود قصد واقعی جهت انعقاد عقد اخیر و 

صوری بودن آن ،قرارداد اخیر را باطل دانسته اما آثار بطالن قرارداد اخیر ،در این گروه متفاوت    می 

 باشد.

شتری مبنی بر ابطال قرارداد اخیر به دلیل عدم تحقق عقد عده ای معتقدند با طرح دادخواست توسط م

،احراز می گردد که مشتری بر فساد عقد علم داشته و به لحاظ بالاثر بودن عقد فاسد استحقاقی نسبت 

به تصرف در وجوه واریزی به حساب او بابت تسویه تسهیالت قبلی ندارد و بدین جهت قصور وی در باز 

مشخص است  .در  این حالت برخی ید مشتری را ضمانی و مشتری را از  پرداخت وجوه استیال شده

زمانی که بر این وجوه استیالء پیدا کرده است ،ضامن و بانک را فقط مستحق دریافت خسارت تاخیر 

 تادیه از تاریخ پرداخت تسهیالت اخیر می دانند.

ن معامله و اینکه انتقالی صورت نپذیرفته برخی با توجه به اینکه بانک با اختیار خود و با علم به باطل بود

،مال خود را به مشتری داده و لذا ید مشتری را امانی و بدین جهت بانک را از تاریخ سررسید وام محق 

 دریافت خسارت دانسته اند

              عده ای با استناد به قاعده ی اقدام و اینکه با باطل شدن عقد اخیر شروط ضمن آن هم باطل

 ود،پرداخت خسارت تاخیر را از تاریخ مطالبه توسط بانک،یعنی تقدیم دادخواست می دانندمی ش

عده ای دیگر معتقدند هر چند عقد اخیر باطل است اما قدر متقین اراده طرفین انعقاد قرارداد قرض 

ین نرخ الحسنه با نرخ سود اعالمی بانک مرکزی در زمان انعقاد عقد است،زیرا یقینا طرفین حداقل به ا



سود رضایت دارند چرا که در عقد قرض الحسنه اصال بحثی از سود وجود ندارد و مبلغی که از وام 

 درصد می باشد 4گیرنده اخذ می شود بابت کارمزد اعطای تسهیالت است که حداکثر 

جوه البته در خصوص نظرات قائلین به بطالن قرارداد اخیر و پرداخت خسارت تاخیر  ازباب استیالء بر و

قرارداد اخیر ذکر این نکته الزم است که اگر چه استدالل به پرداخت خسارت تاخیر به علت بطالن 

قرارداد و غاصب بودن مشتری خالی از وجه نمی باشد،اما در فرض مذکور مشتری هیچگاه استیالیی بر 

 وجه تسهیالت پیدا نکرده است.

دن قرارداد اخیر ،قرارداد اول همچنان به قوت و اعتبار عده ای نیز با این استدالل که با توجه به باطل بو

خود باقی است بر این نظرند که مشتری باید به تعهدات خود طبق قرارداد اول،البته با رعایت مقررات 

بانک مرکزی عمل کند و از این رو محاسبه باید بر اساس قرارداد اول انجام و حکم به محکومیت مشتری 

ذکور در جایی است که بانک ،خواهان دعوی باشد و مسلما در جایی که مشتری صادر شود.البته فرض م

 خواهان دعوی و خواسته خود را ابطال قرارداد اعالم کرده است،مطرح نیست.

با توجه به مطالب معونه ، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مبحث فوق  به شرح 

 ذیل آمده است :  

  81/9/8931مورخه ۱881/32/2شماره نظریه مشورتی 

 است؛ غیرمالی دعوای آن(، غیر یا بانکی قراردادهای از )اعم قرارداد از بخشی یا تمام ابطال دعوای (8

 است. منتفی مطروحه سؤال بنابراین

 ممنوع مرکزی بانک سوی از قبلی های بدهی تسویه منظور به بانکی تسهیالت اعطای آنکه فرض با (۱

 صرف وگرنه است؛ باطل مذکور تسهیالت اعطای قرارداد مذکور، مقررات بودن آمره به توجه با باشد،

 باشد. نمی قرارداد بطالن موجب سرمایه، عنوان به مشتری بدهی لحاظ

 این سپس و باشد کرده دریافت سود و منعقد قراردادی اسالمی، عقود چارچوب در بانک چنانچه (9

 شده دریافت مبلغ شود، ابطال کال یا جزئا کشور بانکی و پولی های استسی رعایت عدم لحاظ به قرارداد

 است. مجرمانه وصف فاقد اما شود، مسترد باید گرچه مرکزی بانک اعالمی نرخ بر مازاد یا سود عنوان به

 ۱/88/893۳مورخه ۱۳۱1/3۳/2 نظریه مشورتی قوه قضائیه

دوم به موجب حکم قطعی باطل اعالم شده باشد با توجه به ماهیت حقوقی وجوه نقدی هر چند قرارداد 

وجهی که بانک بابت بدهی خود برداشت نموده است، موجب سقوط تعهد تسهیالت گیرنده در قرارداد 

باشد و تأثیری در صحت تسویه دیون سابق ندارد. بنابراین با تسویه دیون تسهیالت سابق،  اول می

 اق بانک در مطالبه وجه التزام قرار داد اول باشدتعهدی وجود ندارد که تخلف از آن موجب استحق



 نمونه آرای دیوان عالی کشور مبنی بر بطالن قرارداد تسهیالت جهت تسویه دیون سابق پیوست :

 پ



 
 



 
 



 مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریات: 7بخش 

 ("دستور اجرا و عملیات اجرائی" به اجرائیه ثبتی تبطدعاوی مر)

 

که کلیه ( اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن بر این امر داللت دارد 12ه )مفاد ماد

قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود 

زم االجرا بوده و در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختالفی نداشته باشند ال

( قانون 12با توجه به اعتبار مفهوم مخالف ماده )تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی می باشد.

ا قانون عملیات بانکی عملیات بانکی بدون ربا ،این عقود و قراردادها و شروط ضمن آنها که منطبق ب

مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی  و ضوابط و کشور یو بانک یپول ها با رعایت سیاستبدون ربا و 

منعقد شده باشد بین طرفین نافذ و الزم االجرا تلقی می جمهوری اسالمی ایران و شورای پول و اعتبار 

و   وجوه  بستانکار کلیه  بانک  و اعالم  پرداخت  عدم  در صورتشود و آثار قانونی بر آن مترتب می گردد که 

  و حقوقی  حقیقی  اشخاص  بهعملیات بانکی بدون ربا   قانون  اجرایبانکها در   که  اعطایی  تسهیالت

  و دفاتر اسناد رسمی ثبت   و دوایر اجرای  قضایی  مراجع  و کلیه  است  و وصول  مطالبه  قابل  نموده  پرداخت

و   صدور حکم  به  نسبتمنطبق بر قانون مذکور   تنظیمی  مفاد اسناد و قراردادهای  مکلفند بر اساس

 .نمایند  اقدام  قانون آن   مقررات  ، طبق بانک  مطالبات  و وصول  اجراییه

که بعد  اطالق می شودعلی االصول به کلیه عملیاتی که عملیات اجرایی و آغاز  اجرابعد از صدور دستور 

بت به اختالفاتی بوجود می آید که منجر به شکایاتی نس” معموال، از امضا دستور اجرا انجام می گیرد 

می شود که معترض ممکن است از اطراف دعوی عملیات اجرایی یا دستور اجرای صادره از مراجع ثبتی 

عملیات  ه، به دعاوی راجع به اعتراض بیقانونگذار جهت رسیدگاز آنجا که  و یا از اشخاص ثالث باشد.

آئین نامه  112ب ماده که از یک سو به موج مجزا پیش بینی کردهو دستور اجرا، دو مرجع  ی ثبتاجرای

اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ، صالحیت شکایت از عملیات اجرائی بر عهده اداره ثبت و از سویی 

قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، مرجع رسیدگی به دعاوی  0به موجب ماده 

لی است که در محل آن دستور اجرا داده ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صالحیتدار مح

 مسئولمحاکم دادگستری و  ،دستور اجراشکایت از مرجع رسیدگی کننده به لذا باید گفت که  شده،

اگر موضوعی  . البتهمعین شده است مراجع ثبتی ،شکایت نسبت به عملیات اجراییبه رسیدگی کننده 

نیاز به اظهار نظر قضایی باشد در صالحیت محاکم اجرایی باشد ولی رسیدگی به آن  تبه ظاهر جز عملیا

رد نیز در صالحیت ادارات مربوط به ثبت اقضایی است اگرچه بعضی از قضات معتقدند که اینگونه مو

 .است



 (قبل و پس از پایان عملیات اجرائی)الف(شکایت از عملیات اجرائی 

از سوی اداره ثبت،جهت اجرای سند  عملیات اجرائی ثبت،رشته اقداماتی است که پس از صدور اجرائیه

صورت می گیرد و مشتمل بر مواردی از قبیل اجرائیه و تقسیط و...بوده و تا انجام و اجرای سند اجرائی و 

 تحویل مورد مزایده را در بر می گیرد

، هر شخص اعم از متعهد سند یا ذینفع که از نحوه عملیات اجرائی تا قبل از پایان عملیات اجرائی ثبت

شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند 

و رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر نماید.نظریه رئیس ثبت به 

روز از  12شود و آنها در صورتی اعتراض به تصمیم رئیس ثبت،می توانند ظرف  اشخاص ذینفع ابالغ می

تاریخ ابالغ،شکایت خود را به ثبت محل یا هیئت نظارت صالحیتدار تسلیم نمایند تا موضوع برابر      

اصالحی قانون ثبت در هیئت نظارت مطرح و رسیدگی شود.البته تا صدور رای هیئت  02ماده ی   1بند 

اصالحی  02ت،مزایده متوقف می شود. رای هیئت نظارت در مورد بندهای یک،پنج و هفت ماده نظار

قانون ثبت اسناد و امالک قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت است و در سایر موارد قطعی               

ان عدالت اداری از قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیو 12می باشد.البته ذینفع  می تواند به استناد ماده 

رای هیئت نظارت و یا تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کند که در این صورت صرفا 

 شرایط قانونی و شکلی عملیات اجرائی رسیدگی مجدد می شود.

،اختالف نظر پس از پایان عملیاتدر خصوص مرجع صالح رسیدگی به شکایت نسبت به عملیات اجرائی 

 وجود دارد.

 عدم استماع شکایت از عملیات اجرائی ثبت پس از پایان عملیاتدیدگاه اول:

این گروه معتقدند،پس از پایان عملیات اجرائی،شکایت در این باره ، از کسی پذیرفته نمی شود و هیچ 

یک از مراجع ثبتی یا قضائی، صالحیت بررسی و ورود به دعوای در خصوص عملیات اجرائی را 

ل ذکر این دیدگاه این است که قانونگذار شکایت از عملیات اجرائی را در صالحیت ندارند.دلیل قاب

مراجع ثبتی قرار داده و حد زمانی این شکایت تا پایان عملیات اجرائی بوده و پس از این تاریخ شکایت 

س از آئین نامه نیز این مطلب را تایید نموده است ،بنابراین پ 130از کسی قابل استماع نیست و ماده 

پایان عملیات اجرائی مراجع ثبتی صالحیت دخالت در این حوزه را از دست می دهند و از سوی دیگر،با 

توجه به اینکه رسیدگی به دعوای فوق، از  صالحیت مراجع دادگستری منفک شده و در قلمرو مراجع 



د ندارد.ایراد اساسی ثبتی قرار گرفته لذا امکان رسیدگی دادگاه نیز پس از پایان عملیات اجرائی وجو

این دیدگاه، احتمال تضرر مدیون و ذینفع سند و خاصه اشخاص ثالث است زیرا این احتمال همواره 

وجود دارد که شخص مدیون یا ثالث از عملیات اجرائی و یا تخلفات صورت گرفته مطلع نبوده و پس از 

معترض در پی دارد و مغایر  پایان آن آگاه شده است،لذا توسل به دیدگاه فوق تضییع حقوق شخص

 قانون اساسی است 122و 84اصول 

 صالحیت مراجع ثبتیدیدگاه دوم:

برخی مراجع قضائی معتقدند که رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرائی،پس از اتمام این عملیات 

راضات نیز در صالحیت مراجع ثبتی است زیرا طبق آئین نامه ،صالحیت این مراجع در رسیدگی به اعت

اجرائی تصریح شده است و دلیلی وجود ندارد که پس از پایان عملیات اجرائی این صالحیت زایل شود و 

همچنین اصل استصحاب در صورت شک در صالحیت مرجع ثبتی حکم بر بقای صالحیت این مراجع  

 می کنند

 صالحیت مراجع قضائیدیدگاه سوم:

حیت اداره ثبت و هیات نظارت محدود به زمانی است که دیدگاه دیگری وجود دارد مبتنی بر اینکه صال

عملیات اجرائی ثبتی به پایان نرسیده و در صورت پایان عملیات اجرائی،رسیدگی به اعتراض به عملیات 

آئین نامه حد زمانی  130اجرائی در صالحیت محاکم دادگستری است.این گروه معتقدند که حسب ماده 

ی به شکایت از عملیات اجرائی، تاپایان عملیات اجرائی بوده و با صالحیت مراجع ثبتی جهت رسیدگ

قانون اساسی،فصل خصومت در این باره در صالحیت محاکم قضائی  122توجه به اصول حقوقی و اصل 

 است و از سوی دیگر هم در رسیدگی به دعاوی،اصل بر صالحیت محاکم دادگستری می باشد

 ب( شکایت از دستور اجرا

از حقوقی و حقیقی که دستور اجرای سند رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون  هر شخص اعم

بداند و یا از جهت دیگری،از دستور اجراء شکایت داشته باشد،می تواند به ترتیب مقرر در قانون آیین 

امه اق(دادگاه محلی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده)دادرسی مدنی نزد دادگاه صالحیت دار

دعوی کند.البته اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی ثبت نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطالن 

دستور اجرا داده یا قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر نماید و یا اینکه دادستان کیفر خواست جاعل را 

 صادر نماید. 



 

 ن ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر نموده استقانون اصالح بعضی از مواد قانو 3قانونگذار در ماده 

هرگاه مفاد سند قبل از صدور حکم ابطال دستور اجرا،اجرا شده باشد،پس از قطعیت حکم،عملیات "

به نظر می رسد محکوم له پس از قطعیت  3. با توجه به ماده  "اجرائی به حالت قبل از اجرا بر می گردد

نی بر اعالم بی اعتباری سند انتقال اجرائی ندارد زیرا مزایده حکم،نیازی به تقدیم دادخواست مب

قسمتی از عملیات اجرائی بوده و رابطه بطالن عملیات اجرا با بطالن مزایده  و سند انتقال اجرائی،عموم 

قانون دفاتر اسناد رسمی و  31و خصوص مطلق است. اما برخی معتقدند مادام که دادگاه مطابق ماده 

ان و دفتریاران بی اعتباری سند انتقال اجرائی را اعالن نکند،اداره ثبت نمی تواند اقدام کانون سردفتر

 به اعاده عملیات اجرائی نماید 

دعوی در خصوص دستور اجرا و ابطال اجرائیه صادره مرتبط با قرارداد اعطای تسهیالت بانکی در مراجع 

 قضائی می بایست به یکی از جهات زیر باشد:

 خالفت دستور اجرای سند رسمی با مفاد سندادعای م( 8

 ادعای مخالفت دستور اجرای سند رسمی با قانون( ۱

 ادعا به جهت پرداخت تمام یا قسمتی از موضوع سند الزم االجرا)برائت ذمه( (9

 ادعا به جهت باطل بودن مبنای صدور اجرائیه )مثال بطالن قرارداد بانکی(( 7

زاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی و قانونی ادعا به جهت دریافت سود ما( 1

 نسبت به تمام یا قسمتی از اجرائیه در زمان صدور دستور اجرا

ادعا به جهت اینکه اجرائیه بر مبنای عقد یا سندی صادر گردیده که در مراجع قضائی حکم قطعی  (۳

 نسبت به بطالن عقد با بطالن سند صادر گردیده است

 یف عملیات اجرائی مراجع ثبتی همزمان با دعوای ابطال اجرائیه در مراجع قضائیتوق

عملیات جریان اقامه دعوی مانع از ، اسناد و امالک ثبتبعضی از مواد قانون قانون اصالح  4مطابق ماده 

ادر اجرائی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطالن دستور اجرا داده یا قرار نسبت به توقیف عملیات ص

فقط در صورتی که دادگاه دالیل شکایت را موجه بداند یا در مذکور قانون  2مطابق با ماده  از سوییکند.



قرار توقیف  ،اجرای اسناد رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین

 عملیات اجرائی را می دهد و ترتیب تأمین مطابق مقررات آئین دادرسی است. 

در جائی  اسناد و امالک ثبتبعضی از مواد قانون قانون اصالح  2دقت در قانون معلوم می شود ماده  با

اگر دالیل شکایت قوی و یعنی دعوا در ماهیت امر باشد ،است که شکایت نسبت به دستور اجرا شده

ف عملیات باشد یا این که اجرای سند موجب خسارت جبران ناپذیر شود با تقاضای خواهان قرار توقی

عملیات اجرائی را قبل از شکایت به دستور  توقیفاجرائی صادر می شود و این ماده اجازه صدور قرار 

آمده قانون مذکور  4در اینجا مدعی می تواند تقاضای توقیف عملیات نماید. زیرا در ماده و اجرا نداده 

اجرائیه صادر یا قرار دایر بر توقیف اقامه دعوی مانع از عملیات اجرائی نیست مگر اینکه حکم به ابطال 

عملیات اجرائی بدهد و اگر مراد قانون غیر از این بود قاعدتاً می بایستی، قانون مشخص نماید که در چه 

تقاضای توقیف عملیات اجرائی در خصوص مدت نسبت به اقامه دعوی در اصل موضوع باید اقدام شود. 

 802و812وری در قانون ایین دادرسی مدنی موضوع موادمی بایستی طبق مقررات مربوط به دادرسی ف

عمل نماید و دادرسی فوری مشمول تمام دعاوی است مگر اینکه قانون خاص استثنایی بر شمول عام 

 این قانون باشدعمل نماید. 

 هزینه دادرسی در دعوی ابطال اجرائیه ثبتی

به این دعاوی  رسیدگی  1800مصوب  کاسناد و امال ثبتبعضی از مواد قانون قانون اصالح  1ماده طبق

ق. آ. د. م در دادخواست تسلیمی باید بهای  21که مطابق ماده  بودهمطابق مقررات آئین دادرسی مدنی 

در خصوص ابطال اجرائیه که موضوع سند مالی است  خواسته به ترتیب مصرح در این ماده ذکر شود .

سی به میزان سند الزم االجرا خواهد بود و در خصوص مثالمهریه،چک،اقرارنامه رسمی و ...هزینه دادر

دعوای ابطال اجرائیه که موضوع آن قرارداد اعطای تسهیالت بانکی و همچنین اجرای سند رهنی 

باشد،دعوا مالی بوده و به میزانی که خواهان در دادخواست تقویم و اعالم کرده ،هزینه دادرسی تعیین 

قانون وصول برخی از  8از ماده  10منقول باید وفق بند ج از شق در خصوص دعاوی مالی غیر می گردد.

خواسته خود را تقویم نماید که این قیمت گذاری ارتباطی به تمبر قانونی ه و درآمدهای دولت اقدام نمود

ندارد. فقط قابل تجدید نظر بودن یا نبودن دادنامه را معلوم می کند ولی از نظر هزینه دادرسی مطابق 

 .مالتی امالک در هر منطقه در نظر گرفته می شودارزش معا

ابطال اجرائیه یا ابطال قرارداد بانکی به تنهایی را می توان به صورت دعوی  خواستهبرخی معتقدند که 

غیر مالی نیز مطرح نمود که با توجه به اینکه اساسا قرارداد اعطای تسهیالت ،قرارداد مالی بوده و از 

 دیگری نظر مطرح میهای خصوص قرارداد اعطای تسهیالت ،معموال خواسته سویی در دعوی بانکی در 



به  در خصوص قرارداد اعطای تسهیالت دعوی بانکیآنکه  لذا بهتر شده،گردد که عمدتا مالی تلقی 

پذیرش غیر مالی بودن دعوی از طرف به فرض صورت مالی و تقویم خواسته ها مطرح گردد چرا که حتی 

 ت فرجام خواهی از خواهان سلب می گرددبرخی مراجع ،قابلی

 از تسهیالت گیرنده:وکالت بال عزل  ممنوعیت دریافت

بر مبنای نصوص قانونی،بانکها حق ندارند از مشتریان خود برای انتقال وثیقه بدون رعایت تشریفات 

 0مطابق بند مزایده،وکالتنامه انتقال ملک رهینه دریافت نمایند. قانون ثبت و برگزاری 84اصالحی ماده 

بجز موارد استثناء در موارد وسط بانکها قانون پولی و بانکی کشور،انجام معامالت غیر منقول ت 84ماده 

و  1821قانون بودجه  3-3همچنین به استناد بند قانون عملیات بانکی بدون ربا،ممنوع است. 10و  12

هیات تخصص اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری و  12/8/1821مورخ  022دادنامه شماره 

قانون  12ب ماده  و بر اساس بند اصالحی قانون ثبت 84و ماده  11/4/1821مورخ  21/21301بخشنامه 

رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دریافت وکالت بالعزل از تسهیالت گیرندگان و 

 وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانکها ممنوع است

با توجه به مطالب معونه ، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مبحث فوق  به شرح 

 ذیل آمده است :  

  82/81/8931مورخه 7798/2شماره نظریه مشورتی 

نامه اجرایی قراردادهای موسسات مالی و اعتباری در حکم اسناد الزم االجراء بوده و تابع مفاد آئین (8

 اسناد رسمی است. 

رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در صالحیت رئیس ثبت محل و هیات نظارت موضوع بند غ  (۱

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است ولی اگر شکایت به ادعای مخالفت اجرائیه ثبتی با مفاد  1ماده 

اشد، در صالحیت دادگاه عمومی محل صدور سند یا قانون یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت ب

 اجرائیه ثبتی است.

 ۱/88/8938مورخه۱۱1۳/2شماره نظریه مشورتی 

شکایت از عملیات اجرایی صرفاً در صالحیت رسیدگی رئیس اداره ثبت محل است ولی اگر شکایت  (8

یگری از دستور اجرای به ادعای مخالفت اجرائیه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا ازجهت د

ثبت شکایت داشته باشد ، رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است که 

لزوماً باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی 



رخواست دستور موقت برجلوگیری تقدیم وضمن آن درخواست توقیف عملیات اجرائی ثبت را بنماید ود

از انجام عملیات اجرائی ثبتی فاقد وجاهت وموقعیت قانونی بوده و قابل پذیرش نیست . درخواست 

 توقیف عملیات اجرائی نیز بدون اقامه دعوی ماهیتی قابل پذیرش نیست.

طه قابل قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت قطعی و غیر قابل اعتراض است ودر مقررات مربو (9و۱ 

اعتراض شناخته نشده است ولی دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه 

بدوی بر بطالن دعوی یا بی حقی خواهان در دعوی ابطال اجرائیه ثبتی باتوجه به محتویات پرونده به 

 تشخیص خود وفق مقررات قانونی به ادلّه تجدیدنظرخواه رسیدگی می کند.

 

 

  1/۳/893۳مورخه  8۱71/3۳/2شماره ه مشورتی نظری

شود، طبق شکایت متضرر یا شخص ذی نفع از عملیات اجرایی که پس از صدور دستور اجرا شروع می

 رسیدگی صالحیت در صرفاً 11/1/1813 مصوب االجرا الزم  آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 112ماده 

 با مخالفت یا سند مفاد با اجرا دستور مخالفت ادعای هب شکایت اگر ولی است محل ثبت اداره رئیس

 قانون  0و  1هت دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت شده باشد، مطابق مواد ازج یا باشد قانون

 در آن به رسیدگی 03/1/1800 مصوب رسمی اسناد دفاتر قانون و ثبت قانون مواد از بعضی اصالح

 عملیات اجرای از جلوگیری برای باید لزوماً که است ثبتی جرائیها صدور محل عمومی دادگاه صالحیت

خواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم وضمن آن درخواست صدور قرار توقیف داد ثبتی

 قانون اخیرالذکر را بنماید. 2عملیات اجرائی ثبت به استناد ماده 

  1/3/893۳مورخه  ۱113/3۳/2شماره نظریه مشورتی 

تواند به اقتضای مورد قانون اجرای احکام مدنی که تصریح نموده است دادگاه می 11توجه به ماده  با

که اشتباه در صدور اجرائیه به نحوی باشد که با مفاد حکم اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید، در صورتی

در نشده است، اصالح آن دادگاه در تعارض قرار داشته باشد، چنین اجرائیه ای چون منطبق با قانون صا

ممکن نیست و باید ابطال گردد و اجرائیه دیگری منطبق با رأی دادگاه صادر شود، اما اگر اشتباه در 

صدور اجرائیه به نحوی باشد که با مفاد رأی دادگاه متعارض نباشد از قبیل اشتباه در محاسبه یا سهو 

 اقدام صادره اجرائیه اصالح به نسبت تواندیم دادگاه و ندارد ضرورت آن ابطال  قلم در نوشتن آن،

 کندنامه معمولی کفایت نمی یادشده قانون 1 ماده به توجه با حال هر در. نماید



  9/81/8931مورخه 31۳/31/2شماره نظریه مشورتی 

 موضوع  نظریه:

قانون برنامه  118ماده « ب»آیا مقرره بند -1احتراما این دادگاه را در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمائید: 

با توجه به ماده  -0ساله توسعه ششم با موضوع مراجعه به اداره اجرای ثبت الزامی است یا اختیاری؟  2

قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی و .. قراردادهای بانکی در حکم سند رسمی است با توجه به این  3

« ب»ای بانکی نیز مشمول مقررات بند های بانکی آیا قرارداده قید و ضرورت رسیدگی سریع به پرونده

ساله توسعه ششم بوده و یا اینکه مقررات اخیر اختصاص به اسناد رسمی دارد  2قانون برنامه  118ماده 

 .نه اسناد عادی در حکم سند رسمی

 جواب نظریه:

 نامه آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی )آیین 0ماده  -8

ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  ساله پنج برنامه قانون 118 ماده «ب» بند یک تبصره موضوع

ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص  00/4/1821فرهنگی جمهوری اسالمی ایران( مصوب 

 .کرد مراجعه آن به توان صراحت دارد و می

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم ساله  پنج برنامه قانون 118 ماده «ب» بند در گذار قانون -۱ 

این بند، اصطالح  0و در تبصره « االجرا اسناد رسمی الزم»، اصطالح 1822ان مصوب ایر اسالمی جمهوری

  را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطالح شناخته« االجرا اسناد الزم»

، «ب»که بالفاصله بعد از ذکر متن بند  ویژه آن ذار را حمل بر تسامح نمود؛ بهگ توان عمل قانون شده، نمی

 و 0 های¬نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین

 آن، یک تبصره و یادشده 118 ماده «ب» بند متن که دارد آن از حکایت مجموع در که است آورده را 8

این ماده ناظر به تمام اسناد  8 و 0 های تبصره اما است؛ «االجرا الزم رسمی اسناد» به ناظر رفاص

اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  12االجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده  الزم

تسریع در های طرح و  قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینه 3و ماده  01/10/1812

باشد. ضمنا مفاد  می 2/4/1811ها مصوب   های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک اجرای طرح

آن که دادگاه صالح به رسیدگی به  08و از جمله ماده  18/1/1823قانون اصالحی صدور چک مصوب 

 .باشد می فوق نظر یدصدرالذکرمؤ نامه آیین 0اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته است و ماده 



  8۱/7/8931مورخه  898۱/31/2شماره نظریه مشورتی 

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  118با عنایت به مفهوم ذیل بند ب ماده 

فرهنگی جمهوری اسالمی، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا 

یاد شده، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجرائیه اداره ثبت  118مقرر در بند ب ماده  های پایان مهلت

 در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع صادر شود

  7/۱/8932مورخه 8۳1/32/2شماره نظریه مشورتی 

 )اراده درونی انشاء قصد سازد یم را عقد آنچه که یدآ می بر چنین مدنی قانون 121 ماده مفاد از(8

 عالمیا عبارات مبنای بر توافق حصول و اراده اعالم .لزوم شود اعالم اینکه بر مشروط است باطنی(

 عبارات است، نظر مورد شده، اعالم انچه از غیر مفهومی که نباشد ای قرینه اگر که کندمی ایجاب مزبور

 بنابراین است عقد تنظیم در طرفین ظاهری اراده بر اصل چون و بود خواهد مالک ظاهری( )اراده اعالمی

 نماید. ثابت را آن خالف مقررات مطابق باید مدعی شود مطرح سند ظاهر خالف ادعای چنانچه

 الزام تقاضای که مواردی در باشد استرداد حق با عادی نامه بیع چنانچه اول؛ سوال پاسخ به توجه با(۱

 صادر خواهان حقی بی بر حکم ماهوی رسیدگی ضمن باید دادرس میشود مطرح رسمی سند تنظیم به

 کند

 ید خلع دادخواست تواند می و است خوردار بر مالکیت حقوق کلیه از مالکیت سند دارنده بانک (9

 با دارد حق نیز مذکور مالکیت سند قبلی دارنده  استعالم فرض در ولی سازد مطرح را متصرف علیه

 واهد.بخ کننده رسیدگی دادگاه از را بانک مالکیت سند ابطال ستدادخوا تقابل دعوای طرح

 

  ۱/۱/893۱مورخه 899/2 شمارهنظریه مشورتی 

فروش اقساطی دعوی مالی است ولی چون خواسته مستقیماً مطالبه وجه رایج عقد دعوی ابطال قرارداد 

وش اقساطی و ابطال هزینه نیست خواهان یاد شده ملزم به تعیین بهای خواسته مطابق مبلغ قرارداد فر

دادرسی به همان ماخذ نیست و قانون به وی اختیار تقویم خواسته به مبلغ کمتر از قرارداد فروش 

اقساطی که تقاضای ابطال آنرا نموده ، داده است . چنانچه دعوی ابطال قرارداد فروش اقساطی به عنوان 

ارداد یاد شده نیز اقامه شده باشد تقویم دعوی متقابل در مقابل دعوی اصلی مطالبه وجه موضوع قر

 خواسته ابطال قرارداد به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در قرارداد به شرح یاد شده فاقد منع قانونی است.

 

  82/2/8931مورخه 373/31/2شماره نظریه مشورتی 



 موضوع نظریه:

ه ثبتی دستور اجرای اسناد ها و دعاوی دیگر با دادخواست ابطال اجرایی آیا طرح توأمان خواسته(8

 رسمی و قرار توقیف عملیات اجرایی قابلیت استماع دارد؟ 

ای که درخواست ابطال آن گردیده است مستند به چک سند رهنی به لحاظ اخذ  چنانچه اجراییه(۱

 تسهیالت بانکی باشد، معیار و نحوه محاسبه و میزان هزینه دادرسی چگونه است؟

 پاسخ نظریه:

 رسیدگی جایک توانمی را شده اقامه دادخواست یک موجب به که متعددی دعاوی کهنای مالک (8

 امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون 12 ماده به توجه با گردد، تفکیک باید یا نمود

 دیگری بر دعوی یک در صادره رأی تأثیر علت به شده طرح دعاوی کامل ارتباط ،1832 مصوب مدنی

 این وظایف از خارج و دارد قرار کنندهرسیدگی دادگاه صالحیت در مورد حسب آن تشخیص که است

 است. کل اداره

 اساس، براین داد. قرار توجه مورد را آن نتیجه باید دعوی بودن غیرمالی یا مالی تشخیص برای (۱

 یا مالکیت نفی معنای به یراز ندارد؛ مالی جنبه اجرائیه یا اجرایی عملیات ابطال بر حکم صدور خواسته

 یا برده سؤال زیر را اجرایی عملیات صحت یا خواهان دعوا، این در حقیقت، در نیست. تعهد شدن منتفی

 ندارد. مالی جنبه بنابراین، نماید. ایجاب را اجرا دستور که نبوده قانونی شرایط در سند که است مدعی

 

 ۱/88/8931مورخه 8۳۱1/31/2 نظریه مشورتی قوه قضائیه

 : موضوع نظریه

دعوی ابطال اجراییه ثبتی در فرضی که موضوع اجرا و جه نقد است مالی است یا غیر مالی؟ در فرضی 

 .که مالی است امکان تقویم آن به جهت اینکه ناظر به وجه نقد به میزان مشخص است وجود دارد

 : جواب نظریه

یجه آن را مورد توجه قرار داد. براین اساس، برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوا باید نت (8

خواسته صدور حکم بر ابطال اجرائیه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن 

تعهد نیست. درحقیقت، در این دعوا، خواهان مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور 

با توجه به پاسخ سؤال فوق، پاسخ به این سؤال  (۱به مالی ندارد. اجراء را ایجاب نماید. بنابراین، جن

 .منتفی است

  82/81/8913مورخه 8۳97/2شماره نظریه مشورتی 



باشد چنین  03/1/1800چنانچه منظور از استعالم دعوی ابطال دستور اجرای مفاد سند رسمی مصوب 

 .دن آن به اعتبار موضوع اجرائیه استدعوی ممکن است مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی بو

 88/۱/893۳مورخه 917/3۳/2شماره نظریه مشورتی 

اجرائیه ای که به تقاضای محکومٌ له، صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ له هیچگونه مراجعه ای به دایره 

تجویز  سال از تاریخ صدور اجرائیه، به 2اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، با گذشت 

قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بالاثر می شود. بدیهی است با رجوع مجدد  111ماده 

گردد؛ ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، له، اجرائیه جدید صادر میمحکومٌ

غیر آن، مورد از شمول ماده فوق  اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکومٌ له باشد و یا

 باشد.الذکر خارج می

 2/3/8932مورخه8319/32/2شماره نظریه مشورتی 

طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این  اوالً:

یات اجرایی ندارد و باید شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عمل دعوا نزد آن مطرح می

 .قانون آیین دادرسی در امور مدنی، آن را مردود اعالم کند 0به استناد ماده 

 مغایر اجرایی عملیات تداوم و شده اشتباه دچار مزایده، جریان صحت احراز در دادگاه  هرگاه ثانیاً: 

 تابع عدول، این و نماید می عدول مستدالً قبلی، دستور از اشتباه احراز از پس دادگاه باشد، بوده قانون

یز مانع عدول از دستور یاد شده ن بعدی انتقاالت و سند انتقال و نیست مدنی دادرسی آیین تشریفات

 .باشد نمی

 88/1/8913مورخه 7193/2شماره  نظریه مشورتی 

نیات چنانچه پس از خاتمه عملیات اجرائی وانتقال ملک به برنده مزایده معلوم شود ملک جزء مستث

دین بوده هیچ گونه مجوز قانونی جهت ابطال عملیات اجرائی وابطال سند انتقال توسط دادگاه صادر 

کننده اجرائیه وجود ندارد و منحصراً محکومٌ علیه می تواند درصورت تمایل با ارائه دالیل، دادخواست 

ه باشد و سند انتقال بنام برنده ابطال سند انتقال را تقدیم نماید ولی چنانچه عملیات اجرایی خاتمه نیافت

مزایده نشده باشد هرگاه دادگاه ادعای محکومٌ علیه را، وارد تشخیص داد مجازاست عملیات اجرائی را 

توقیف و از ملک مورد ادعا رفع اثر به عمل آورد . مرجع رسیدگی به دادخواست سند انتقال لزوماً دادگاه 



کور وهم دادگاههای عمومی دیگر صالح به رسیدگی می صادر کننده اجرائیه نیست، هم دادگاه مذ

 باشند.

  ۱۳/8/8932مورخه  22/32/2شماره نظریه مشورتی 

، پرداخت پنج درصد 1821قانون اجرای احکام مدنی مصوب  112( و 1)بند 84،121، 4با عنایت به مواد 

صورت عدم اجرای حکم ظرف به پس از انقضای ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه و در  )نیم عشر( محکومٌ

این مهلت بر عهده محکوم علیه است. بنابر این در فرض سؤال اوالً: بر ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و 

نمی شود. ثانیاً دراین موارد صدور اجرائیه و اعطای مهلت به عمل نمی  "به محکومٌ"وجه التزام، اطالق 

اعمال باشد با توجه به مراتب و اینکه اخذ هرگونه آید تا ضمانت اجرای آن )پرداخت نیم عشر( قابل 

 .وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است، اخذ نیم عشر اجرایی در فرض سؤال مجاز نیست

  ۳/۱/893۳مورخه  839/3۳/2شماره نظریه مشورتی 

 به است، دیگری قضائی درحوزه که علیه محکوم ملک فروش برای  چنانچه دادگاه صادرکننده اجرائیه،

 احکام اجرای مقررات طبق مزایده انجام مستلزم ملک فروش چون دهد، نیابت ملک وقوع محل دادگاه

 .است نیابت مجری دادگاه عهده به نیز  دستور انتقال سند صدور و مزایده صحت احراز لذا است، مدنی

 81/8931/ ۱1مورخه 7111/2شمارهنظریه مشورتی 

ر خلع ید خوانده و مطالبه اجرت المثل منوط به انتقال رسمی در فرض مطروحه، استماع دعوی بانک ب

ملک به بانک است و صرف جانشینی بانک از شرکت شهرکهای صنعتی که مالک رسمی ملک بوده بابت 

بدهی های آن شرکت بدون رعایت ترتیبات و مقررات ثبتی که از قواعد آمره است کافی برای اینکه 

 می شناخته شود نیست.توسط مرجع قضائی بانک، مالک رس

 81/۱/8939مورخه ۱97/39/2شمارهنظریه مشورتی 

آگهی مزایده در روزنامه کثیر االنتشار کشوری به جای روزنامه محلی،عدم رعایت مقررات مربوط  -8

 محسوب و از موجبات ابطال مزایده می باشد.  

امات به عمل آمده بی اطالع چنانچه محکومٌ علیه به جلسات مزایده دعوت نشده و از انجام اقد -۱ 

باشد، می تواند تقاضای ابطال عملیات اجرائی مزایده و ابطال سند انتقال را بنمایدو نظریه شماره 

 این اداره کل تایید می گردد. 04/2/1831مورخ  1411/3



 1/9/8931مورخه 9231/2شمارهنظریه مشورتی 

قال اجرایی پس از انجام مزایده مشمول دعوی شخص ثالث بخواسته بطالن مزایده و ابطال سند انت

 قانون اجرای احکام مدنی است. 143قسمت اخیر ماده 

 ۱1/1/8939مورخه8۱19/39/2شمارهنظریه مشورتی 

پس ازصدورقرار وثیقه و معرفی ملکی به عنوان وثیقه، بازپرس باتوجه به میزان وثیقه صادره وارزش -8

لی وثیقه صادر می نماید. ولی درصورت عدم پذیرش آن، ملک اعالم شده درصورت قبول آن ، قرار قبو

تصمیم بازپرس الزم نیست در چارچوب قرار باشد، لیکن مراتب عدم قبولی درصورتی که معرفی وثیقه 

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  000با تقاضای کتبی وثیقه گذار باشد، باید باتوجه به ماده 

 درپرونده درج شود. 4/10/1820

، 1820قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  013باتوجه به این که مطابق بند خ ماده  -الف -9و  ۱

وثیقه باید وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد واز آنجا که در مال رهنی، رهن 

به وثیقه که  نسبت به عین مال )اصل مال( صورت می پذیرد ، بنابراین مبلغ ارزش مازاد ملک نسبت

تنها ایجاد اولویت نسبت به اصل مال  1821قانون اجرای احکام مدنی مصوب 24توقیف آن مطابق ماده 

 می کند، مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری نبوده و قابل پذیرش نمی باشد.

قررات درخصوص معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هریک از شرکاء ، پذیرش آن با رعایت م -ب

مربوط و به میزان حصّه متقاضی بالاشکال است .همچنین دوری ملک مورد وثیقه از شهر و مانند آن که 

ممکن است تأثیرمنفی بر فروش احتمالی آن در آینده و کاهش قابلیت انجام مزایده داشته باشد، هرچند 

مجوز قانونی برای عدم پذیرش  این موارد باید از لحاظ تعیین قیمت کارشناسی مورد لحاظ قرار گیرد، اما

 آن به عنوان وثیقه نمی باشد.

 81/۱/8931مورخه8۳92/1شماره نظریه مشورتی 

قانون ثبت و اسناد و امالک،از قوانین آمره است و بانک مرتهن  02/11/1811اصالحی مورخ  84ماده 

ک مرتهن به نحوی برای وصول طلب خود باید طبق قانون مذکور تقاضای اجرا نماید و وصول طلب بان

است که در ماده مذکور مقرر گردیده و اقدام مغایر با آن وجاهت قانونی ندارد بنابراین اخذ وکالت 

بالعزل از وام گیرنده به منظور فروش مال مرهونه توسط بانک و برداشت طلب خود از آن به جهت عدم 

مازاد بر بدهی ارزش داشته باشد و نیز اصالحی مرقوم و یا تملک آن ولو اینکه  84طی مسیر قانونی ماده 



شرط عدم اعتراض و ادعای موکل نسبت به تملک ملک بدهکار،مازاد بر میزان بدهی و یا تصاحب 

باقیمانده ثمن مازاد بر بدهی،خالف قواعد امری یاد شده بوده و صحیح نیست و در قانون عملیات بانکی 

 نی نشده استبدون ربا نیز چنین اختیاری برای بانکها پیش بی

 

 

 8۳/2/8931مورخه 82/31/2شماره نظریه مشورتی 

 موضوع نظریه:

برداری نسبت به در اختیار  ای تحت عنوان دفترچه بهره های صنعتی در قالب دفترچه شرکت شهرک

نماید و هیچ گونه  گذاشتن قطعات موجود در شرکتهای صنعتی به واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام می

گیرد.در نتیجه پس از آغاز اقدامات حقوقی و قانونی  ه عین و منافع قطعات صورت نمیانتقالی نسبت ب

بانکها در راستای وصول مطالبات خویش، شرکت شهرکهای صنعتی پیرو درخواست بانکها نسبت به 

نماید که این عمل تحت عنوان دفترچه  برداری از قطعه مربوطه اقدام می جانشین نمودن بانک در بهره

های صنعتی  شود فلذا به هیچ عنوان مالکیت عین یا منافع توسط شرکت شهرک نی شناخته میجانشی

های صنعتی به موجب حق  به واحدهای تولید و متعاقبا بانکها منتقل نمیگردد و صرفا شرکت شهرک

دهد که با  برداری می مالکیت خود بر قطعات به واحدهای تولیدی و صنعتی اذنی جهت انتفاع و بهره

نایت به اصول حقوقی، اذن عمل حقوقی یک طرفه بوده و قابلیت رجوع دارد. با توجه به مراتب باال آیا ع

قانون تامین اجتماعی که به موجب نص آن انتقال حق مالکیت مد نظر قانونگذار بوده است،  83ماده 

 ع نیز میشود یا منصرف از آن است؟شامل اذن در انتفا

 پاسخ نظریه:

های صنعتی ایران، اذن در انتفاع که به صورت  د واگذاری زمین از سوی شرکت شهرکاوالً، قراردا

 .باشد دهنده قابل رجوع است، نمی جانبه از سوی اذن یک

نامه شماره  نامه تسهیالت اعطایی بانکی موضوع تصویب آیین 1الحاقی به ماده  0ثانیاً، با عنایت به تبصره 

های فناوری  های صنعتی فناوری و پارک شهرک»اصالحات بعدی هیأت وزیران با  11102-01/10/1810

ها بنا به درخواست بانک یا  موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیالت اعطایی بانک



برداری از زمین و خدمات  ها را به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهره نفع آن مؤسسه اعتباری، ذی

برداری از زمین و  یرد و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد حق بهرهبنایی شناخته و بپذ زیر

بنایی را به بانک یا مؤسسه اعتباری منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استناد قرار  خدمات زیر

بنابراین در صورتی که وفق تبصره یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول «. گیرد

 .باشد قانون تأمین اجتماعی مصوب نیز می 83ه ماد

 

 81/2/8931مورخه 9۱21/32/2شماره نظریه مشورتی 

 موضوع نظریه:

« د»و بند  1800قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب  2ا توجه به ماده ب

،آیا تامین مذکور 1832ی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدن 121ماده 

قانون صدرالذکر در جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی میبایست وجه نقد باشد یا اینکه  2در ماده 

 میتوان وثیقه اخذ نمود؟

 پاسخ نظریه:

برای توقیف عملیات اجرایی ثبتی که موضوع تعهد سند الزماالجرا وجه نقد است، تأمین مناسب موضوع 

،وجه نقد معادل  1800ن اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب قانو 2ماده 

مبلغ اجراییه ثبتی است؛ اما در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک 

ی را متعهدله سپرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبت

بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابهالتفاوت، تأمین وجه نقد 

 .یا غیر نقد باید اخذ شود

 81/2/893۳مورخه8۳92/3۳/2شماره نظریه مشورتی 

ابراین قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن الزم است و بن 313برابر ماده  اوالً:

تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمیمرتهن می

، بنابراین در دعوای الزام به فک رهن دارد مسترد را رهن شود بری آن از  و یا به نحوی از انحاء قانونی

رت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد، اصوالً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صو



میتواند هر گونه دفاع یا ادعایی را برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مطرح کند و دادگاه النهایه با توجه 

کند و اگر رأی دادگاه مبنی بر به مجموع محتویات پرونده و از جمله موضع مرتهن رأی صادر می

آید و ادعای بعدی مرتهن مانع م برابر مقررات به اجرا در میمحکومیت مرتهن به فک رهن باشد، این حک

 االجرا دادگاه نخواهد بود.اجرای حکم قطعی والزم

قانون مدنی  081قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده  43ماده  ثانیاً: 

است، اگر آن عمل را انجام ندهد یا  به انجام عملی شده است که در نتیجه اعمال آن، کسی که محکوم

باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی راهن به مرتهن نه 

قانون اجرای  43شود و نه بدل عمل)فک رهن( و در هر حال از شمول ماده هزینه انجام عمل تلقی می

ن آنکه مرتهن )بانک( طرف دعوا قرار گیرد، دعوای فک رهن احکام مدنی خارج است، ثالثاً: هرگاه بدو

 است مکلف راهن که است آن معنای به حکمی چنین شود، صادر حکم نحو همین به و  علیه راهن طرح

دیگری رضایت مرتهن جهت فک رهن را به دست آورد و اگر از این کار  نحو هر به یا بدهی پرداخت با

ند نسبت به پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت وی برای فک رهن تواله میخودداری کند، محکوم

اذن در شی اذن در »اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی الزمه اجرا ی حکم دادگاه است، از باب 

 تلقی اجرایی های دعوای مطالبه آن را از راهن طرح کند. اما در هر صورت جزء هزینه« لوازم آن است

 پس است بدیهی. است خارج 1824 مالی محکومیت های اجرای نحوه قانون 8 ماده شمول از و شود نمی

قانون اخیرالذکر  8نون اخیرالذکر، امکان اعمال ماده قا مقررات رعایت با قطعی حکم صدور و مطالبه از

 وجود خواهد داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهنظریات : 1بخش 

 بانکها و موسسات اعتباری بدون مجوز(با قرارداد تسهیالت  )دعاوی مرتبط 

 

         و  ( قانون پولی و بانکی  کشور82بند) الف ( و )ج( ماده )به موجب قوانین مختلف کشور از جمله 

قانون برنامه  14ماده  (ب)بند  وکشور توسعه های برنامه دائمی احکام قانون (21) مادهبند ) الف( 

(قانون تنظیم بازار 1)مادهو   توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانپنجساله ششم 

(آئین نامه اجرائی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی 0و خصوصا ماده) 1818غیر متشکل پولی مصوب 

 تاز بانک مرکزی و رعای دریافت مجوزات الزم بدون هر گونه عملیات بانکی به اشتغال، 1811مصوب 

( قانون تنظیم 1. الزم به توضیح است که مطابق ماده )می باشد ،ممنوعمقررات قانون پولی وبانکی کشور

 ،اعطای تسهیالت یکی از موارد عملیات بانکی محسوب می شود1818بازار غیر متشکل پولی مصوب 

 

هیات  1828مصوب  "آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی"حسب فصل ششم 

محترم وزیران،بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی جهت مبادرت به هر گونه عملیات بانکی می بایست 

 را از بانک مرکزی دریافت نمایند : مجوز 4

 اجازه نامه فعالیت د( اجازه نامه تاسیس، ج( اجازه نامه اولیه، ب( موافقت اصولی، الف( 

ر بانکهای غیردولتی یا موسسه اعتباری غیر بانکی، پیش از اخذ ( آئین نامه مذکو43از سویی طبق ماده )

مجاز به انجام هیچگونه  عملیات بانکی به عنوان بانک غیردولتی یا }مورد )د({، اجازه نامه  فعالیت

 موسسه اعتباری  نمی باشد

 

قدام به نصب برخی بانکها و موسسات اعتباری پیش از  دریافت اجازه نامه فعالیت از سوی بانک مرکزی ا

تابلو با عنوان بانک یا موسسه اعتباری در سطح کشور نموده و شروع به فعالیت بانکی از جمله  اعطای 

تسهیالت به اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده اند که در ادامه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه 

آمده  قد مجوز با مشتریان خودها و موسسات مالی و اعتباری فا قراردادهای بین بانکقضائیه در خصوص 

 است:  

 

 

 

 



  83/1/8931مورخه 32/2/ ۱727شماره نظریه مشورتی 

 (ب و الف

 بعدی، الحاقات و اصالحات با 1821 مصوب کشور بانکی و پولی قانون 81 ماده «الف» بند موجب به اوال، 

 مقررات بنابراین بود؛ خواهد ممکن بانام سهام با عام سهامی هایشرکت قالب در فقط بانک تشکیل

 قواعد از بانکی و پولی های سیاست به مربوط مقررات طرفی از است. حاکم آن بر سهامی هایشرکت

 غیرمتشکل بازار تنظیم قانون 1 ماده به عنایت با ها بانک بنابراین است؛ عمومی نظم به مربوط و آمره

 لذا و است بانکی عملیات ها، آن موضوع و دارند اشتغال بانکی عملیات به 00/12/1818 مصوب پولی

 نموده تصریح قانون که مواردی در مگر نمایند؛ اقدام خود موضوع از خارج های فعالیت به توانندنمی

 عملیات واقع در و هستند ممنوع اند،شده منع قانون تصریح به که عملیاتی انجام در همچنین باشد.

 الیحه 111 ماده مالک به عنایت با و بنابراین .است رجخا ها آن اهلیت حدود و فعالیت موضوع از ممنوعه

 است. باطل موضوع از خارج تصمیم و عملیات ،1843 تجارت قانون از قسمتی اصالح قانونی

 برنامه قانون 14 ماده «ب» بند و 1818 مصوب پولی غیرمتشکل بازار تنظیم قانون 1 ماده وفق ثانیا،

 احکام قانون 01 ماده و 1822 مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم

 بانک از مجوز دریافت بدون بانکی عملیات به اشتغال ،1822 مصوب کشور توسعه هایبرنامه دایمی

 به راجع اما است؛ کرده مشخص را امر این از تخلف اجرای ضمانت گذار قانون است؛ ممنوع مرکزی

 است؛ ساکت خود، مشتریان با مجوز فاقد اعتباری و مالی موسسات و ها بانک بین قراردادهای وضعیت

 و پولی های سیاست با مخالف که شرطی به و مدنی قانون 12 ماده حدود در قراردادها گونه این بنابراین

 به است. االجرا الزم و نافذ طرفین بین نباشد، آمره قواعد دیگر خالف همچنین و نباشد کشور بانکی

 تابع بلکه نیست؛ باطل اشخاص و یادشده مؤسسات و بانک بین شده منعقد قراردادهای دیگر، عبارت

 بانکی و پولی های سیاست و آمره مقررات مخالف که باشد می نافذ حدی تا و ها آن اراده و طرفین تراضی

 نباشد. کشور

 (ج

 حقوقی عمل که این ماعال صرف به زیرا است؛ غیرمالی دعوای قرارداد، بطالن اعالم دعوای صرف اوال، 

  ندارد. خواهان برای مالی نتیجه  است، بوده باطل اساسی ارکان و شرایط فقدان دلیل به

 موسسات و ها بانک تمام برای مرکزی بانک بانکی و پولی مصوبات رعایت بودن  الزامی به توجه با ثانیا،

 قانون 12 ماده به توجه با و ردادهاقرا در جریمه و سود تعیین در جمله از غیردولتی، اعتباری و مالی

 نسبت شده، تعیین جریمه و سود مرکزی بانک شده تعیین میزان بر مازاد آن، در که قراردادهایی مدنی،

 است. مطالبه قابل غیر و اعتبار فاقد مرکزی بانک مصوبه در شده تعیین میزان بر مازاد به

 باشد، شده ذکر صدور منشأ خصوص در قیدی سند، متن در چه چنان تجاری اسناد با ارتباط در ثالثا، 

 امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 122 ماده راستای در کننده رسیدگی قاضی

 سند متن در چه چنان والّا آورد؛ عمل به خصوص این در را الزم تحقیقات تواند می 1832 مصوب مدنی



 اصول به توجه با باشد، نداشته خصوص این در دفاعی نیز واندهخ و باشد نشده قید صدور منشأ تجاری،

 نیست. ضروری کارشناس به امر ارجاع جمله از تحقیقات انجام تجاری، اسناد بر حاکم

 

 

  2/8۱/8932مورخه 9812/32/2شماره نظریه مشورتی 

پنجساله ششم توسعه  قانون برنامه 14قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و بند ب ماده  1برابر ماده 

های توسعه قانون احکام دائمی برنامه 01اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و ماده 

کشور، اشتغال به عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مقنن ضمانت اجرای 

یت قراردادهای بین بانکها و تخلف از آن را در موارد فوق مشخص کرده است، لکن راجع به وضع

موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز با مشتریان خود، سکوت کرده است، بنابراین اینگونه قراردادها در 

قانون مدنی و به شرطی که مخالف با سیاستهای پولی و بانکی کشور نباشد و همچنین  12حدود ماده 

باشد. به عبارت دیگر قراردادهای الزم االجرا می خالف سایر قواعد آمره نیز نباشد، بین طرفین نافذ و

منعقد شده بین بانک و مؤسسات یادشده و اشخاص باطل نیست، بلکه تابع تراضی طرفین و اراده آنها 

 .باشدتا حدی که مخالف مقررات آمره و سیاستهای پولی و بانکی کشور نباشد، نافذ می

 

  ۱1/1/8938مورخه 8173/2شماره نظریه مشورتی 

جلوگیری از ادامه فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی و یا در 

صورت احراز تخلف آنها توسط بانک مرکزی، به عملیات بانکی مبادرت می نمایند، بنا به درخواست این 

نصب پلمپ در بانک، به عهده نیروی انتظامی است، بدیهی است چنانچه جلوگیری از کار آنها مستلزم 

 محل کارشان باشد فاقد منع قانونی است.

 

  8۳/3/8913مورخه 1۳۱1/2شماره  نظریه مشورتی 

چنانچه مؤسسه ای جواز فعالیت اقتصادی مشابه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موضوع مقررات 

ین اشخاص اعم قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین حاکم را نداشته باشد،قراردادهای منعقده ب

قانون مدنی  12ازحقیقی و حقوقی با موسسات مالی مذکور در چارچوب اراده طرفین و در حدود ماده 

 باشد. و مقررات آمره و سیاستهای پولی و بانکی معتبر است مگر آن که خالف صریح قانون
 

 



 مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریات: ۳بخش 

 سهیالت بانکی(ضمانت تبه  تبطدعاوی مر)

 

  ۱9/۳/8931مورخه ۱339/32/2 نظریه مشورتی قوه قضائیه

 موضوع نظریه:

وفق مقررات قانون مدنی تا دینی محقق نشده باشد، اساساً عقد رهن منعقد نمیگردد؛ این در حالی است 

رداخت که در تسهیالت اعطایی از سوی بانکها، هنگام تنظیم قرارداد و نیز سند رهنی هنوز تسهیالتی پ

نشده تا دینی بر عهده گیرنده تسهیالت قرار گرفته باشد لذا این پرسش این است که آیا چنین عقد 

رهنی صحیح است و در صورت مثبت بودن پاسخ، استدالل یا مستند قانونی آن چیست؟ با توجه به 

به پرداخت آن اینکه در زمان تنظیم قرارداد صرفاً اصل تسهیالت و سود آن معین و تسهیالت گیرنده 

متعهد میگردد، اما خسارت تأخیر تأدیه زمانی تعلق میگیرد که در پرداخت اصل دین تأخیر صورت گیرد 

و در نتیجه در زمان انعقاد قرارداد و سند رهنی هنوز خسارت تأخیر تأدیه تحقق نیافته و به عبارت دیگر 

داشته باشد، آیا چنین رهنی صحیح  چنین دینی وجود ندارد تا امکان قرار دادن رهن برای آن وجود

است و در صورت ترهین آیا میتوان خسارت تأخیر تأدیه را از محل عین مرهونه وصول کرد؟ در صورت 

قانون مدنی  121مثبت بودن پاسخ، استدالل یا مستند قانونی آن چیست؟ ضمناً در این خصوص ماده 

 قابل توجه است

 پاسخ نظریه:

 سبب یا و است ثابت که دینی بابت مدنی قانون 121 ماده مفهوم جمله از ضوعهمو قوانین به توجه با (8

 داد. رهن توانمی است، شده ایجاد آن قراردادی یا قانونی

 است. مشخص نیز سوال این به پاسخ یک، سوال به پاسخ اساس بر (۱

  ۱/88/893۳مورخه۱۳۱۳/3۳/2شماره نظریه مشورتی 

قانون مدنی ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده است، درست  121 هبا توجه به مفهوم مخالف ماد

باشد یعنی چنانچه مقتضی ایجاد دین بوجود آمده باشد،  باشد و مفهوم سبب به معنای مقتضی می می

باشد و در قراردادهای بانکی نیز بدواً با توجه به اینکه بانک تسهیالتی را به  ضمان از آن فاقد اشکال می

نماید، قبل از پرداخت جهت بازیافت آن تسهیالت مبادرت به اخذ وثیقه با ضامن  می اشخاص پرداخت



قانون مدنی نافذ  12باشد و در محدوده ماده  می نماید و این خود به معنی ایجاد شدن سبب دین می

 .باشد می

 ۱1/8/8939مورخه 17/39/2شماره نظریه مشورتی 

 

مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه بانک ها و مؤسسات اعتباری در جهت دریافت 

تکلیفی به ارسال و ابالغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر اینکه در قرارداد مربوطه 

 چنین شرطی لحاظ شده باشد.

 

 ۱1/81/8931 مورخه 8191/31/2شماره مشورتی نظریه 

 موضوع نظریه:

به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به  ای بانک دادخواستی در پرونده

طرفیت وام گیرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان 

دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عالوه خسارت دادرسی به 

رده است وام گیرنده خوانده ردیف اول در مهلت واخواهی کرده و پس از امر به صورت غیابی صادر ک

کارشناسی مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است لکن خوانده 

ردیف دوم ضامن از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خویش استفاده نکرده و همان مبلغ محکوم به 

با توجه به این که ضمان ضامن تابع ضامن -1مورد وی قطعیت یافته است. سئوال: دادنامه بدوی در 

باشد آیا دادگاه مجوز و یا تکلیفی در خصوص کاهش محکومیت ضامن در زمان صدور  عنه می مضمون

دادنامه مربوط به واخواهی وام گیرنده اصلی داشته یا خیر؟ و در صورت وجود چنین مجوز و یا تکلیفی 

انونی آن چیست؟ آیا از موارد صدور رأی اصالحی به استناد اشتباه در محاسبه محسوب مستند ق

در صورت عدم تعیین تکلیف نسبت به موضوع قطعیت دادنامه اولیه آیا پس از اطالع -0شود یا خیر؟  می

ین قانون آی 3یا  4و بند  482تواند به استناد ماده  ضامن از دادنامه صادره در مرحله واخواهی می

 .دادرسی مدنی نسبت به موضوع درخواست اعاده دادرسی نماید

 جواب نظریه:

در فرض سوال که ضامن و مضمون عنه به صورت تضامنی غیاباً محکوم شده اند و پس از  -0و  1

واخواهی مضمون عنه محکومیت وی کاهش یافته است، به نظر می رسد از آن جا که مسئولیت ضامن از 



قانون آیین دادرسی دادگاه  821عنه قابل تجزیه نمی باشد، موضوع مشمول ماده دین )اصلی( مضمون 

است و کاهش میزان محکومیت مضمون عنه به ضامن  1832های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

هم تسری پیدا می کند و چون این امر حکم قانون است، نیاز به تصریح در رأی اخیر دادگاه ندارد و از 

 دور رأی تصحیحی یا اعاده دادرسی نیز خروج موضوعی داردموارد ص

 8۳/81/893۳ مورخه ۱773/3۳/2شماره مشورتی نظریه 

قانون مدنی، صرف ورشکستگی یکی  211صرفنظر از ماهیت عقد مشارکت مدنی، با استنباط از ماده (1

 از شرکا موجب ابطال عقد مشارکت مدنی نخواهد شد.

تواند از میزان تعهد مدیون اصلی چون جنبه فرعی و تبعی دارد، نمیعلی االصول تعهدات ضامن (0

قانون مدنی ضامن ممکن است تعهد بیشتری نماید که در  314بیشتر باشد، ولی با توجه به مفهوم ماده 

له مسؤول پرداخت اضافه است. در مورد رهن نیز این صورت تعهدی مستقل است و در برابر مضمون

قانون مدنی مسؤلیتی بیش از مقداری که مدیون تعهد کرده ندارد؛ مگر اینکه  311ده راهن با توجه به ما

 به موجب قرارداد تعهدات بیشتری را در قبال مرتهن تعهد نموده باشد.

قانون تجارت، ورشکستگی تاجر تأثیری در حال شدن دین ضامن ندارد و  401و  422با توجه به مواد (8

ورد تعهد را بپردازد و استفاده ورشکسته از تخفیفات مقتضیه ارتباطی به ضامن در سررسید باید مبلغ م

تواند از تخفیف یادشده استفاده نماید. همچنین با توجه به استقالل ضامن ندارد. بنابراین ضامن نمی

تعهد راهن، ورشکستگی تاجر و حال شدن دین او تأثیری در تعهد وی ندارد و مرتهن صرفاً در سررسید 

 جعه به وی و استیفاء حق خود از عین مرهونه نسبت به مبلغ مورد تعهد را دارد.حق مرا

 ۱/8۱/8939 مورخه ۱33۳/39/2شماره مشورتی نظریه 

 موضوع نظریه:

در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانکها علیرغم ورشکستگی مدیون (8

 ی تاجر ورشکسته در بانکها می باشند یا خیر؟اصلی )گیرنده وام( مسئول پرداخت وام دریافت

در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم (۱

ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تاخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنین هست و یا ضامنین 

 د و دیرکرد و دیگر خسارتها.فقط مسئول پرداخت پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سو



در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام،ضامنین (9

 مسئول پرداخت اصل وام،دیرکرد و دیگر خسارتها هستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟

 پاسخ نظریه:

تاجر ورشکسته در هر حال مسئول پرداخت  با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت،ضامن(8

 اصل وام دریافتی وی می باشد

هیات عمومی دیوان عالی کشور،چون از  14/10/1843مورخ  122با توجه به رای وحدت رویه شماره (۱

مدیون اصلی)تاجر ورشکسته(نمیتوان مطالبه خسارت تاخیر و جریمه نمود،از ضامن هم نمی توان 

وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد ،بنابراین وقتی که  مطالبه خسارت کرد،زیرا

 مدیون اصلی نباید خسارت تاخیر بپردازد،ضامن هم از آن معاف می باشد.

چنانچه ضامن تسهیالت گیرنده تعهد نموده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون (9

قانون  012و  12و فرع را بپردازد،با توجه به مدلول مواد  عنه،مطالبات بانک طلبکار،اعم از اصل

مدنی،ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه گذار برای وصول اصل بدهی 

 قانون مدنی است 121و متفرقات آن در حدود تعهد انجام یافته نمی باشد و این فرض،منصرف از ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه  نظریات: 2بخش

 ()طرفیت دعوی و دادگاه صالح رسیدگی در دعاوی بانکی

 

 ۱9/8/8937 مورخه 89۳/37/2شماره مشورتی نظریه 

نماید تا با سپردن   چنانچه شخصی در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح میموضوع نظریه :

 :داد جداگانه منتفع شود. لطفا بفرماییدوجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرار

جداگانه  نرخ سود تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد که منشاء جداگانه و میزان  ـ آیا شخص می1

 دارند طرح دعوی نماید؟

تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای که در آن   ـ آیا شخص می0

 موده را طرف دعوی قرار دهد؟افتتاح حساب ن

ـ در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان )امور شعب یا سرپرستی( صحیح باشد، نحوه 8

 اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و... چگونه است؟

 پاسخ نظریه:

توان قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی، وقتی می 12ـ با عنایت به ماده 1

دعاوی متعدد را توأمان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد. 

بنابراین در فرض سؤال که دعاوی مطرح شده، حسب آنچه در استعالم ذکر شده است، دارای منشاء 

مل وجود باشد که بین آن، ارتباط کاقراردادی متفاوتی هستند، درصورتی توأمان قابل رسیدگی می

 .کننده است داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی

و اصالحات بعدی که مقرر داشته  1821قانون پولی و بانکی کشور مصوب  81ـ باتوجه به بند الف ماده 0

بنابراین شعبه بانکها « تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود»

باشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب  سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمییا دوایر 

بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد، بالاشکال است و 

 .باشدنیازی به طرف دعوا قراردادن شعبه بانک نمی



له از اموال همان شعبه یا سایر  تواند به تقاضای محکومٌه میـ درفرض محکومیت، اجرای حکم دادگا8

شعب بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطای نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام 

 .کند

 ۱1/۱/8912 مورخه  8883/2شمارهمشورتی نظریه 

تلف باشد دعاوی مربوط به هر در مواردی که بانک دارای شعب مختلف در نقاط مخ : موضوع نظریه

شعبه در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟ و اگر شعبه محکوم علیه امکان پرداخت وجه محکومٌ به را 

 نداشته باشد تکلیف محکوم له چیست؟

 پاسخ نظریه:

با اصالحات بعدی که مقرر  11/4/1821قانون پولی و بانکی کشور مصوب  81با عنایت به بند )الف( ماده 

و با توجه به « تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام، با سهام با نام ممکن خواهدبود» ه: داشت

که مقرر  01/1/1832قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  08ماده 

شعبه با اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر »... داشته: 

اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنکه شعبه 

، جواز «یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد

عنی جدا و مستقل شدن اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به م

شخصیت حقوقی شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از 

انجام تعهداتی که داشته در دادگاه محکوم شود لکن قادر به تأدیه محکوم به نباشد، اجرای دادگاه می 

موال مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت، تواند به تقاضای محکوم له از اموال شعبه دیگر همان بانک یا ا

 .نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند

 81/1/8911 مورخه 9۳92/2شمارهمشورتی نظریه 

قرارداد، دادگاه محل اقامتگاه خوانده  دادگاه صالح برای رسیدگی به اختالفات ناشی از : موضوع نظریه

در حوزه آن منعقد شده یا تعهد می بایست  ی که عقد یاقرارداداست یا دادگاههای دیگر از جمله دادگاه

 در آنجا انجام شود نیز صالح به رسیدگی می باشند؟

 



 پاسخ نظریه:

، 1832مصوب سال  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 11اگرچه طبق ماده 

ضائی آن اقامتگاه دارد، اما با عنایت به مفاد رأی دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه ق

هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی براینکه، در رسیدگی به  01/8/1822مورخ  2وحدت رویه شماره 

ناشی شده باشد از نظر تسهیل  قرارداد دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و

قانون مزبور که صراحتاً مقرر  18اختیار خواهان قرار دارد و همچنین ماده در رسیدگی انتخاب دادگاه در 

قراردادها ناشی شده باشد،  در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و» داشته: 

در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می  قرارداد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا

همان قانون، در فرض استعالم رسیدگی به  08و با توجه به مالک ماده« در آنجا انجام شود. بایست

قرارداد، محل  را می توان در هرکدام از دادگاههای محل اقامت تعیین شده در قرارداد اختالفات ناشی از

 .یا اجرای تعهد و یا اقامتگاه خوانده مطرح نمود قرارداد تنظیم

 81/8913/ 88مورخه ۳832/2  شمارهنظریه مشورتی 

قانون مدنی قرارداد  080اگر قرارداد صحیحی با شرط خالف شرع منعقد نمایند با توجه به مقررات ماده 

بت به ابطال نس دادگاه به مراجعه با تواند صحیح و شرط باطل است و ذینفع در مورد فرض نخست می

 شرط، طرح دعوی نماید. قرارداد و در مورد فرض دوم نسبت به اعالم باطل بودن

  ۱1/۳/8917مورخه 2/ 7889شماره نظریه مشورتی 

در مقابل خسارتی که در اثر عملیات بانکی از سوی بانک متوجه مشتریان میشود ذی نفع میتواند به 

 طرح دعوی اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 



 مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه  نظریات: 1بخش

 (استفاده از نماینده حقوقی یا وکالی دادگستریبانکهای خصوصی یا دولتی و )

 2/2/893۱مورخه 89۱9/3۱/2شمارهنظریه مشورتی 

 دادگاههای دادرسی آیین قانون 80ماده موضوع حقوقی های بانک های خصوصی از جمله شخصیت -8

 وکالی از براستفاده عالوه بتوانند که نیستند 1832 سال مصوب مدنی درامور وانقالب عمومی

اداره حقوقی خود یا کارمندان  از مربوطه دعاوی وتعقیب دفاع یا دعوا هرگونه طرح برای ستریدادگ

آن ماده به عنوان نماینده استفاده نمایند ؛  0و1رسمی خود با داشتن یکی از شرایط موضوع بندهای 

 بنابراین نماینده بانک خصوصی سمتی در پرونده ندارد.

این که مطالبه وجه چک باشدیا سایرمطالبات مالی، درهرحال مناط  در مورد مطالبه خسارت اعم از -۱ 

صالحیت شورای حل اختالف اصل خواسته است . خسارت تاخیر تادیه مورد مطالبه چنانچه زائد بر 

 صالحیت شورا باشد تاثیری در صالحیت شورا ندارد.

 83/1/893۱مورخه 8۳89/3۱/2شماره نظریه مشورتی 

% سهام آن ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره مندی از 22بانک هایی که بیش از 

قانون آیین دادرسی  80نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده 

 دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی از شمول آن ها خارج است.

 ۱1/1/893۱مورخه 8۳91/3۱شماره نظریه مشورتی 

درصد سهام بانک ملت به دولت تعلّق دارد،  22با توجه به اینکه بنا به بررسیهای به عمل آمده کمتر از   

قانون محاسبات عمومی کشور بانک ملّت در زمره مؤسسات غیر دولتی) خصوصی( می  4لذا نظر به ماده 

 باشد.

 ۱3/3/8931مورخه 7۱۳1/2شماره نظریه مشورتی 

حقوقی، شامل بانکهای خصوصی از جمله بانک صادرات که سهام دولت در چون جواز معرفی نماینده 

% است نمی شود چنانچه در فرض استعالم بانک صادرات بخواهد جهت اقامه دعوا یا 21آنها کمتر از 



دفاع از دعاوی به وکالی دادگستری وکالت بدهد باید به اساسنامه مراجعه نمود تا مشخص شود 

 باید وکالت نامه وکیل را امضاء کند. کدامیک از مسئولین بانک

 8/9/891۳مورخه   8۱27/2شماره نظریه مشورتی 

بانکها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه بانک محسوب نمیشوند تا بتوانند در اجرای 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مبادرت به تعیین و معرفی  80ماده 

 نماینده حقوقی نمایند.

 ۳/1/8931مورخه 81۳1/31/2شماره نظریه مشورتی 

تنها  1832قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  80مستفاد از ماده 

نهادها و سازمانهای مصرح در ماده مذکور و از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی 

مزایای این ماده در معرفی نماینده حقوقی استفاده نمایند و لذا در فرض سؤال موسسات و می توانند از 

شرکتهای وابسته به نهاد عمومی غیر دولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از نهاد عمومی غیر 

توانند از  قانون فوق الذکر خارج بوده و نمی 80دولتی می باشند از شمول مصادیق مذکور در ماده 

هیالت مقرر در این ماده استفاده نمایند، بدیهی است که واحدها و تشکیالت سازمانی نهاد عمومی تس

غیردولتی که فاقد شخصیت حقوقی مستقل از نهاد عمومی یاد شده باشند مشمول احکام مقرر مربوط 

 به نهاد عمومی غیر دولتی بوده و تابع قوانین مربوط به نهاد مزبور می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه  نظریات: 3بخش

 (در دعاوی بانکی عمومی نکات)

 

 ۱2/88/8921مورخه ۳23۳/2شماره نظریه مشورتی 

 اعطا تسهیالت بانکی درقبال وثیقه پولی وجاهت قانونی ندارد.

  7/81/8931مورخه ۱111/31/2شماره نظریه مشورتی 

قبیل مضاربه، مشارکت، اجاره به شرط تملیک ... در اختیار تسهیالتی که بانکها در قالب عقود از 

دهند هر یک دارای شرایط خاص مورد توافق طرفین است و ضمانت اجرای تخلف از اشخاص قرار می

بینی شده است بنابراین از شمول مقررات کیفری شرایط قرارداد و چگونگی جبران حقوق بانک هم پیش

 خارج است 1832قانون مجازات اسالمی  134ماده از جمله خیانت در امانت موضوع 

   ۱7/88/8938مورخه  ۱978/2شماره نظریه مشورتی 

درفرض پرسش که چند خواسته مرتبط طی یک دعوی مطرح شده جمع ارزش آنها مالک است که با 

 توجه به ان مشخص می شود که موضوع در صالحیت دادگاه است یا شورای حل اختالف.

 

 83/2/8931مورخه 2/ 9۳13ماره  شنظریه مشورتی 

مالک می  رح شده ، ارزش هردو خواسته جمعاًدرفرض پرسش که دوخواسته مرتبط طی یک دعوی مط

  باشد.

 ۱1/81/8931مورخه  7181/2نظریه مشورتی شماره 

افزودن خواسته تا جلسه اول دادگاه به معنای افزودن خواسته ای جدای از خواسته طرح شده در  -1

ت که ارتباطی به خواسته های قبلی ندارد و از یک منشاء نیست نمی باشد در غیر اینصورت دادخواس

 این امر مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.

منظور از تغییر خواسته یا تغییر نحوه دعوی به معنی تغییر دعوی بطور کلی نیست بلکه خواهان می  -0 

خواسته دیگری با همان منشاء را درخواست کند یا عنوان  تواند بدون تغییر در اصل دعوی خود، صرفاً

خواسته را اصالح کند ولی نمی تواند خواسته خود را مثالً ازخلع ید به مطالبه وجه ناشی از چک تغییر 



دهد زیرا منشاء این دوخواسته متفاوت است واین تغییر به معنی تغییر دعوی محسوب می شود که 

 تقدیم دادخواست جدید است.مستلزم استرداد دادخواست و

قانون آیین دادرسی درامور مدنی آنست که  141منظور از ارتباط کامل دو دعوی مذکور در ماده -8 

 رسیدگی واتخاذ تصمیم در هریک از دو دعوی در دیگری مؤثر باشد.

ر میزان قانون مرقوم نیز تابع قواعد کلی است لذا اگ 21تقویم خواسته در موارد مذکور در ماده  -4 

خواسته اضافه شود باید تمبر هزینه دادرسی به ماخذ قانونی ابطال شود واگر نحوه تغییر دعوی به گونه 

ای باشد که مستلزم هزینه دادرسی باشد مثل اینکه دعوی تخلیه به خلع ید تغییر کند که باید به ماخذ 

ویم خواسته نیز بشرحی است که قیمت منطقه ای تمبر هزینه دادرسی ابطال شود، موارد اعتراض به تق

 قانون یادشده بیان شده است. 18در ماده 

 ۱1/88/8938مورخه ۱922/2نظریه مشورتی شماره 

قانون آئین دادرسی در امور مدنی تغییردادن و اضافه کردن  21منظور از افزایش خواسته در ماده  -8

ه نخست دادرسی اشکالی ندارد خواسته نخستین مندرج در دادخواست است. افزایش خواسته تا جلس

ولی افزودن یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته در دادخواست باید با خواسته نخستین دارای منشاء واحد 

همین قانون  18باشند و افزایش خواسته موضوع این ماده غیر از افزایش بهای خواسته موضوع ماده 

 است   

خواسته خود را افزایش دهد مکلف است هزینه قانون یاد شده  21چنانچه خواهان طبق ماده  -۱

 نقص موارد از مذکور دادرسی هزینه پرداخت عدم کند پرداخت نیز التفاوت-دادرسی را نسبت به ما به

ف قانونی خود عمل نکند تکلی به خواهان نقص، رفع اخطار با که صورتی در و محسوب دادخواست

 دادخواست به طور کلی رد می شود.

 

 ۱1/۳/893۳مورخه871۳/3۳/2شماره ی نظریه مشورت

در مقررات و رویه بانکی وجود دارد و لحاظ اینکه « تسهیالت»هر چند با توجه به برداشتی که از واژه 

تواند مؤید شمول  اعطای تسهیالت غالباً مستلزم رعایت مقررات حمایتی بانکی است و این امر می

که  ها اعم از دولتی و خصوصی باشد، اما از آنجائی انکبه همه ب 1822قانون بودجه سال  82مقررات ماده 

نامه  باشد و آیین های دولتی و خصوصی از وظایف اصلی بانک مرکزی می هماهنگی در امور بانکی در بانک

قانون بودجه « و»کل کشور که به موجب بند  1822قانون اصالح قانون بودجه سال  82اجرایی تبصره 

قانون یاد شده تنفیذ گردیده نیز به پیشنهاد مشترک وزارت امور  82ره کل کشور حکم تبص 1821سال 

اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب هیأت 



نامه مذکور از بانک مرکزی  وزیران رسیده است، لذا اصلح است در خصوص چگونگی اجرای آیین

 داستعالم به عمل آی

  ۱2/2/8931مورخه  8222/31/2شماره نظریه مشورتی 

مجمع تشخیص مصلحت نظام که موخر  1811قانون نحوه وصول مطالبات بانکی مصوب  1با توجه به ماده 

بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است، مالک مطالبه و وصول را مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و 

وبات شورای پول و اعتبار هم معموالً نرخ هنگام عقد قرارداد را تسهیالت مقررداشته است و در مص

این مالک را به  03/11/1824و  01/0/1824مالک محاسبه اعالم می کنند ) از جمله مصوبات جلسات 

صراحت آورده است( که منطبق با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در خصوص مورد استعالم 

لتصویب شورای پول و اعتبار به قراردادهائی که قبل از این مصوبه با دلیلی بر تسری مصوبه اخیر ا

 گیرندگان تسهیالت منعقد شده است، به نظر نمی رسد

  98/۱/893۳مورخه  711/3۳/2شماره نظریه مشورتی 

اوالً کسانیکه توافق نامه ای را امضاء نکرده اند، اصالً نسبت به آنان توافقی انجام نشده است تا ادعای 

الن آن را بنمایند. ثانیاً: معامله باطل از ابتدا باطل است و صرف دعوی اعالم بطالن معامله ای که با بط

سند عادی و غیر رسمی انجام شده، غیر ترافعی بوده و قابل استماع نیست. ولی اگر اعالم بطالن معامله، 

رع بر احراز بطالن معامله است. مقدمه ابطال سند رسمی یا استرداد مال یا وجه باشد، رسیدگی به دعوا ف

بنابراین در فرض استعالم، صرف دعوی اعالم بطالن معامله انجام شده به موجب سند عادی غیر قابل 

 رسد.استماع به نظر می

  8/3/8938مورخه  823۳/2شماره نظریه مشورتی 

ابع قصد طرفین است در فرضی که فردی وام دریافتی از بانک را به دیگری داده نحوه باز پرداخت ان ت

 که احراز آن باید باتوجه به محتویات پرونده دردادگاه به عمل آید.

 

 


