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 چکیده

 در که معینی قراردادهای بردکاربه مکلف اقتصادی هایفعالیت جهت مالی تأمین نقش اجرای برای بانک
 سپرده عنوان تحت را پولی منابع ابتدا تا باشدمی است گرفته قرار تصریح مورد ربا بدون بانکی عملیات قانون

. نماید اعطا تسهیالت متقاضیان به منابع این از وکیل عنوانبه سپس و نماید جذب جامعه از گذاریسرمایه
 تا شد مکلف مرکزی بانک 1390 مصوب کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون 23 ماده تبصره در

 بانکداری اهداف از یکی زیرا شود حفظ قراردادی عدالت تا نماید تنظیم را یکنواخت بانکی الحاقی قراردادهای
 در اعتبار و پول صحیح گردش تنظیم منظوربه عدل و حق مبنای بر اعتباری و پولی نظام استقرار ربا بدون
 این مطالعه. است کرده عمل خود تکلیف این به مرکزی بانک. است بوده کشور اقتصاد و رشد و سالمت جهت

. است بوده مقاله این هدف ایران اقتصاد پیشرفت و عدالت به دستیابی میزان سنجش راستای در قراردادها
 زیرا نشده است رعایت قراردادی عدالت نمونه، قراردادهای این در که است این بیانگر مقاله این هاییافته
 هر به سود کسب هدف با که دارد وجود عقدی ضمن شروط و کرده است حفظ را خود برتر موقعیت بانک

 سود هر ربا. سازدمی دارخدشه را ربا تحریم حکمت شده است که در نتیجه گنجانده بانک نفع به طریقی
. اندکرده نهی را آن اساس همین بر ایران قوانین و اسالم مقدس شارع که باشدمی تعدی و اجحاف از ناشی
 واقعی طوربه بانکی یکنواخت الحاقی قراردادهای اقتصادی پیشرفت به دستیابی راستای در تا است الزم

 .شوند عادالنه

 

 بانک ربا، قراردادی، عدالت نمونه، قرارداد :کلیدي کلمات

 JEL: G31, G38بندي طبقه

 

                                                                                                                   
  (نویسنده مسئول) دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهراندانشجوی دکتری حقوق خصوصی . 1
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 تهران دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمیدانشجوی . 2
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 مقدمه 

آن  براساسای عمومی بر عهده دارد که یک شخص حقوقی با ماهیت خصوصی وظیفه عنوانبهبانک 

کند. تناسبی بین جایگاه بانک و متقاضیان وجود ندارد مالی نیازهای اقتصادی می تأمینمبادرت به 

در قانون عملیات بانکی  گذارقانونتوان مالی باال، اراده خود را تحمیل کند.  دلیلبهتواند و بانک می

ها را ملزم نمود تا از قراردادهای مشخصی برای فعالیت خود استفاده کنند که ، بانک1362بدون ربا 

تحمیل اراده در عمل، تضمینی برای عدم .نامید بانکی قراردادهای بودن توقیفی اصل را توان آنمی

، 1390کار مصوب و کسب محیط مستمر بهبود قانون 23بانک وجود نداشت. به همین خاطر، ماده 

های اجرائی را مکلف نمود تا قراردادهای خود را عادالنه کنند و تبصره این ماده، بانک همه دستگاه

ای مرکزی را مشمول این حکم قرار داد و مقرر شد تا بانک مرکزی، برای عادالنه شدن قرارداده

 باید که است این بیانگر تکلیفی، چنین بانکی، مبادرت به تهیه قراردادهای الحاقی و نمونه نماید.

 زیرا دارد؛ مقابل طرف به نسبت باالتری موقعیت که کرد تلقی عمومی نهادی عنوانبه را بانک

 مقابل طرف بر خود قدرتمند جایگاه پشتوانه به طرف یک که شودمی منعقد زمانی الحاقی قرارداد

بانک مرکزی به این تکلیف  . نماید تنظیم خود منافع مطابق را قرارداد شرایط و باشد داشته برتری

عمل کرده است و به همین خاطر، ضرورت دارد تا قراردادهای نمونه بانکی مورد مطالعه قرار گیرند 

تا میزان مطابقت آنها با قاعده عدالت و ممنوعیت ربا سنجیده شود. از منظر این پژوهش، قاعده 

ف کاهش یابد و انصاف، یعنی عدالت به این معناست که تا جای ممکن، فاصله بین قوی و ضعی

پذیر نیست، ولی باید تا حد امکان، از ضعیف در برابر برابری ایجاد شود و اگرچه، برابری مطلق امکان

قوی حمایت نمود تا فاصله کاهش یابد و به همین خاطر اگر در هر قراردادی شروطی با انگیزه 

شود. ربا نیز قرارداد غیرعادالنه میسوءاستفاده از موقعیت طرف ضعیف قرارداد درج شده باشد، 

 غیر راه از که شودمی گفته و سودی زیاده هر شود زیرا ربا بههمین دیدگاه تعریف می براساس

باشد و منع ربا، حکمتی جز  شده حاصل تعدی و تحمیل اراده قوی بر ضعیف و ظلم و عادالنه

 عدالتی ندارد.جلوگیری از تعمیق بی

شود. پرسش نخست این است که انتشار قراردادهای الحاقی بانکی مطرح میدر اینجا دو پرسش 

چه منبع قانونی و مبنای توجیهی اتفاق افتاده  براساستوسط بانک مرکزی با هدف ایجاد عدالت 

است؟ پرسش دوم این است که آیا قراردادهای الحاقی بانکی با هدف خود یعنی ایجاد عدالت 

 مطابقت دارد یا خیر؟
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منبع قانوني و مبناي توجیهي الزام بانک مرکزي به تدوین قراردادهاي الحاقي بانکي با  .1

 هدف تضمین عدالت

ی است که توسط مرجع صالحیتداری آوراز دیدگاه فلسفه حقوق، منظور از منبع قانونی، قاعده الزام

وجیه است که طی آن، که اختیار انشای قانون را دارد تصویب شده است و منظور از مبنا، چرایی و ت

 (.15: 1393 )خوئینی، شودن بر روابط اجتماعی ارائه میتوجیه عقالیی یک قانون و اثر آ

در این قسمت، ابتدا منبع قانونی الزام بانک مرکزی به تدوین قراردادهای الحاقی بانکی مورد 

 شود.شود و سپس به مبنا و چرایی این اقدام پرداخته میبررسی واقع می

 

 . منبع قانوني الزام بانک مرکزي به تدوین قراردادهاي الحاقي بانکي1-1

باشد می 1390 سال مصوب کار و کسب فضای مستمر بهبود قانون 23 منبع قانونی این الزام، ماده

 میان به سخن حکم علت عنوانبه «قراردادها نمودن عادالنه» از صراحت به گذارقانون که طی آن،

 عادالنه و تراضی ایجاد منظوربه مکلفند اجرائی هایدستگاه کلیه» دارد:مقرر میاین ماده . آورد

 تعاونی و خصوصی بخش هایشرکت  با قرارداد انعقاد در الحاقی قراردادهای و قراردادها نمودن

 هر برای را هافرم این از نسخه یک و نمایند استفاده یکنواخت هایفرم از خدمت، یا کاال خرید برای

 .«دارند ارسال هااتاق از کدام

 بانک آن، ذیل تبصره ولی است بوده اجرائی هایدستگاه مورد در ماده این ابتدایی حکم اگرچه،

 دستگاه مفهوم از بانک اگرچه یعنی، است؛ داده قرار حکم در مقرر تکلیف مشمول هم را مرکزی

 است شده وضع هادستگاه این برای که تکلیفی همان از باید ولی دارد، تخصصی خروج اجرائی

 قاعده مطابق است، آمده میان به سخن حقوقی استنباط مباحث در که گونههمان. نماید تبعیت

این نظر با  .است کرده پیدا توسعه تعبدی صورت به ماده حکم( 535: 1 ،1414 انصاری،)  حکومت

شود. تقویت می 1386قانون مدیریت خدمات کشوری   5عنایت به تعریف دستگاه اجرایی در ماده 

 مؤسسات ها،وزارتخانه کلیه» بیان کرده است:  گونهایناین ماده ابتدا مصادیق دستگاه اجرایی را 

 کلیه و »....عبارتسپس از « دولتی... هایشرکت غیردولتی، عمومی نهادهای یا مؤسسات دولتی،

استفاده نموده است و  «است... نام تصریح یا و ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که هاییدستگاه

 و گسترش سازمان ایران، نفت ملی شرکت قبیل از »...مصادیق آن را چنین بیان کرده است: 

احکام دستگاه اجرایی پس شمول  «دولتی... هایبیمه و هابانک مرکزی، بانک ایران، صنایع نوسازی

به مصادیق اخیرالذکر فقط در جایی است که بدان تصریح شود و این امر معنایی جز قاعده حکومت 

 ندارد.
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 است مکلف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک»: است کرده انشای حکم گونهاین 23تبصره ماده

 اسالمی عقود از یک هر برای یکنواختی هایفرم قانون این شدن االجراء الزم از پس ماه شش ظرف

 از نامهضمانت اخذ هایشیوه و تسهیالت اعطاء نحوه همچنین شود،می تسهیالت اعطاء به منجر که

 شورای تصویب به و کند تهیه را مشتریان اعتبارسنجی با متناسب تعاونی و خصوصی هایبخش

 .«نماید نظارت آن اجرای حسن بر و برساند اعتبار و پول

 زیرا، نیست دقیقی اصطالح که است شده استفاده یکنواخت فرم اصطالح از تبصره این در

 االمرینفس و طبیعی موجود یک که مادی یا کاغذی فرم با تواندنمی اعتباری، وجود دلیلبه قرارداد

 رودنمی کاربه خود حقیقی معنای در فرم اصطالح اینجا در دیگر، عبارتبه شود؛ تلقی یکسان است

 حقوقی، استنباط اصول مباحث در که است شده برده کاربه قرارداد یعنی مجازی معنای در بلکه

 کاربه چیز همان معنای در چیز یک قرارگیری محل یعنی شود؛می گفته محل و حال رابطه بدان

 (.54: 1391 زراعت،) شودمی برده

 شده گفته که گونههمان زیرا. ندارد شکلهم و استاندارد قرارداد از غیر معنایی یکنواخت فرم

 با تا پذیردمی انجام حقوقی روابط به بخشیسرعت و سازیساده برای قرارداد، استانداردسازی است؛

 قاسمی،) کرد حمایت خوبیبه را طرفین تعهدات و حقوق بتوان قرارداد، مندرجات و مفاد یکنواختی

1388 :318.)   

 تبصره این زیرا کرد؛ تعبیر الحاقی قرارداد معنای به باید را تبصره این در یکنواخت فرم اصطالح

 فرم اصطالح کنار در الحاقی قرارداد اصطالح از ماده متن در و است شده الحاق قانون 23 ماده به

 .است شده استفاده یکنواخت

این عبارت در قانون عملیات  در این تبصره از عبارت اعطاء تسهیالت سخن رفته است. شبیه

 نظر در بانکی نظام برای قرارداد چهارده قانون این رفته است. در کاربهنیز  1362بدون ربا  بانکی

 ورزیده اهتمام اقتصادی هایفعالیت جهت سرمایه اعطای به آنها چهارچوب در باید که شد گرفته

 .شود

 و دوم هایفصل گذارینام برای «بانکی اعطائی تسهیالت» و «پولی منابع تجهیز» عبارت دو

 که رفت کاربه قراردادهایی تعیین برای «منابع تجهیز» عبارت. است گرفته قرار استفاده مورد سوم

 باید بانک ربا، بدون بانکداری در زیرا کند؛می مبادرت جامعه از پول جذب به آنها وسیلهبه بانک

 هایپول وکیل عنوانبه که،یطوربه نماید؛ عمل اقتصادی هایفعالیت در واسطه و وکیل عنوانبه

 بین سود این تا نماید سود کسب و کرده تزریق اقتصادی هایفعالیت به را جامعه از شده جذب

 .شود تقسیم شودمی نامیده واسطه که بانک و شوندمی نامیده گذارسپرده که پول مالکان
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 سپرده قبول به ذیل عناوین از یک هر تحت توانند،می هابانک»: است گفته چنین قانون این 3 ماده

 :نمایند مبادرت

«. ...دارمدت گذاریسرمایه هایسپرده ـ ب  اندازپس -2 جاری -1: الحسنهقرض سپرده -الف

 گذارسپرده وکیل عنوانبه دارمدت گذاریسرمایه هایسپرده در فقط بانک ماده، این تبصره در

 گرفتن کاربه در بانک که دارمدت گذارییهسرما هایسپرده»: گویدمی تبصره این. است شده قلمداد

 مزارعه، اقساطی، معامالت تملیک، شرط به اجاره مضاربه، مشارکت، امور در باشد،می وکیل آنها

 سپرده در. «گیردمی قرار استفاده مورد جعاله و سلف معامالت مستقیم، گذاریسرمایه مساقات،

 اقتصادی و تجاری هایفعالیت در باید بانک بنابراین است سود کسب هدف گذاری،سرمایه

 بانکی عملیات قانون 5 ماده. شودمی تقسیم طرفین بین شد حاصل سودی اگر و کند گذاریسرمایه

 براساس قانون، این سه ماده تبصره در مذکور عملیات از حاصل منافع» : داردمی مقرر ربا بدون

 به بانک منابع سهم رعایت و گذاریسرمایه هایسپرده مبالغ و مدت با متناسب منعقده، قرارداد

 براین فرض. «شد خواهد تقسیم عملیات، این در شده گرفته کاربه وجوه کل در مبلغ و مدت نسبت

 چراکه، است نشده تعیین طرفین بین مقطوعی سود زیرا بود نخواهد ربا حاصله سود که است بوده

 شرط الحسابعلی سود توانمی البته (.91: 1386 باریکلو،) باشدمی ربا رکن مقطوع سود تعیین

 راستا، همین در. شودمی تعیین انتها در قطعی سود و نیست مقطوع الحسابعلی سود زیرا نمود

 از یکهیچ به» : داردمی مقرر چنین ربا بدون بانکی عملیات قانون اجرایی نامهآیین 10 ماده

 عنوانبه قبل از شده تعیین رقم دارمدت گذاریسرمایه هایسپرده عنوان تحت دریافتی هایسپرده

 متضمن منعقده، قرارداد براساس 9 ماده موضوع عملیات از حاصله منافع. شد نخواهد پرداخت سود

 وضع از پس گذاریسرمایه هایسپرده مبالغ و مدت با متناسب گذارسپرده و بانک بین وکالت،

 شده گرفته کاربه وجوه کل در و مدت نسبت به بانک منابع سهم رعایت و مربوط قانونی هایسپرده

. کرد خواهد اخذ الوکالهحق است گذارسپرده وکیل چون بانک. «شد خواهد تقسیم عملیات این در

 گذاریسرمایه هایسپرده گیریکاربه الوکالهحق»: است داشته مقرر چنین نامهآیین 10 ماده تبصره

 شورای تصویب به الوکالهحق حداکثر و حداقل میزان. شد خواهد کسر گذارانسپرده منافع سهم از

 عقد و است گذارسپرده وکیل بانک گذاری،سپرده قرارداد در چون .«رسید خواهد اعتبار و پول

 مدت انقضای از قبل تواندمی گذارسپرده بنابراین است فسخ قابل و جایز طرفین جانب از وکالت

 (.14: 1384 خرازی،) نماید استرداد را خود سپرده

 سپرده در زیرا .است نشده قلمداد گذاریسرمایه سپرده همانند الحسنهقرض سپرده

 پس، نیست، سود کسب گذارسپرده هدف چون طرفی از و شودمی سپرده مالک بانک الحسنه،قرض

 در طرفین بنای صریح، شرط وجودعدم صورت در حتی و شود منعقد سود شرط طرفین بین اگر
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: 1 ،1421 خمینی، امام) است باطل و بوده قرضی ربای باشد، سپرده از اضافه و سود کسب باطن

 گونهاین ربا بدون بانکی عملیات قانون اجرایی نامهآیین چهار ماده اندیشه این از تبعیت در(. 694

 . «شود می محسوب بانک منابع جزو الحسنهقرض هایسپرده» : است کرده حکم

 باعنوان کندمی اقتصادی هایفعالیت وارد را هاسپرده آن، مطابق بانک که قراردادهایی

. اندگرفته قرار حکم مورد ربا بدون بانکداری عملیات قانون سوم فصل در «بانکی اعطایی تسهیالت»

 قرار حکم مورد قانون اجرایی نامهآیین در آنها تعریف و برده نام را قراردادها این قانون 13 تا 7 مواد

 .است گرفته

 مدنی، مشارکت مضاربه، ،الحسنهقرض: از عبارتند که است عدد 13 قراردادها این تعداد

 آالت، ماشین اقساطی فروش اولیه، مواد اقساطی فروش مستقیم، گذاریسرمایه حقوقی، مشارکت

 برنامه قانون 98 ماده. مساقات مزارعه، جعاله، سلف، تملیک، شرط به اجاره مسکن، اقساطی فروش

 عنوان تحت دیگر، قرارداد سه 1389 مصوب ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم ساله پنج

 بانکی قراردادهای رسد،می نظر به .نمود اضافه قراردادها این به هم را مرابحه و دین خرید استصناع،

 .نمود تقسیم ایمبادله قراردادهای و مشارکتی قراردادهای یعنی کلی دسته دو به توانمی را

 عمل و مادی عمل از اعم معین، کار یک در همکاری طرفین هدف مشارکتی، قراردادهای در

 مال این. کندمی پیدا ظهور مال یک ایجاد در هدف، آید و این دستبه مالی نتیجه تا است، حقوقی

 غیرمنقول و منقول از اعم مادی مال یک تواندمی یا باشد پول با تجارت از ناشی پولی سود تواندمی

 دسته این در مساقات و مزارعه مضاربه، مستقیم، گذاریسرمایه مدنی، مشارکت قراردادهای. باشد

 .گیرندمی قرار

 و داشته قرار یکدیگر برابر در بلکه نیستند یکدیگر کنار در طرفین ای،مبادله قراردادهای در

 به متعهد متقاضی و کندمی تسلیم متقاضی به را منفعت یا عین از اعم مالی مالک، عنوانبه بانک

 سود. شودمی پرداخت اقساطی صورت به موارد اغلب در که شودمی آن قراردادی عوض پرداخت

 همین به و بوده مال معوض مبادله طرفین، هدف. شودمی گنجانده قراردادی عوض مبلغ در بانک

 سلف،. است شده ایجاد اموال مبادله برای آنها ماهیت که شودمی استفاده قراردادهایی از دلیل

 قرار دسته این در دین خرید و جعاله تملیک، شرط به اجاره مرابحه، اقساطی، فروش استصناع،

 .گیرندمی

 ماهیت ما، نظر به. است گرفته قرار مدنظر مقسم عنوانبه قرارداد ماهیت بندی،تقسیم این در

 با معیار این. است آمده وجودبه بدان دستیابی خاطر به قرارداد که دانست هدفی باید را قرارداد

 قرارداد زیرا، آیدمی دستبه فرضی و اعتباری موجودات از طبیعی و واقعی موجودات تمایز به توجه

 درک قابل انسانی حواس با واقعی، و طبیعی موجودات خالف بر اعتباری، موجود یک عنوانبه
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 از آن تفکیک برای طباطبائی، عالمه نظر از که است اعتباری و فرضی آن وجود بلکه نیست،

 طباطبائی،) شودمی استفاده حقیقی ادراکات برابر در اعتباری ادراکات اصطالح از واقعی، موجودات

 و کارا باید پس اندشده خلق آگاهانه و ارادی رفتار تنظیم برای ادراکات این چون،(. 143: 2 ،1393

: 2 ،1393 طباطبائی،) یابد کاهش ممکن میزان کمترین به جامعه اداره مشکالت تا باشند مفید

147.) 

 دانست هدفی همان باید را قرارداد ماهیت بنابراین، است ممزوج آن هدف با قرارداد وجود چون

 بیان خوبی به خمینی امام که گونههمان. است آمده وجودبه بدان دستیابی برای قرارداد که

 نفسههب و خود خودیبه و هستند عقالیی اغراض به وصول وسیله اعتباری، موجودات اند،کرده

 این بدون و هستند اهداف سایر و اموال به وصول آلت و ابزار بلکه  نیستند، عقالیی اغراض متعلق

 مثال، عنوانبه(. 281: 5 ،1421 خمینی، امام) بود نخواهند زبان لقلقه و شوخی جز چیزی هدف،

 بیع قرارداد ماهیت مبیع تسلیم نتیجه، در و است توافق مورد مال به دستیابی بیع قرارداد از هدف

 دستیابی برای مقدمه نقش مالکیت مانند اموری و بوده قرارداد غایی طلب و اقتضا تسلیم زیرا است؛

 (.95: 1380 لنگرودی، جعفری) دارند را هدف این به

 

 . مبناي توجیهي الزام بانک مرکزي به تدوین قراردادهاي الحاقي بانکي 2-1

 وجود تردید جای باشد داشته مطابقت بانک ماهیت با گوناگون، قراردادهای از استفاده اینکه در

 خود، اصلی خاستگاه در و است شده ایران وارد غرب از که است اعتباری موجودی بانک،. دارد

 قرض دیگران به وام طریق از را پول که نحو بدین. دارد عهده بر را اقتصاد در پول خلق وظیفه

(. 194: 1395 آبادی، دولت حسینی) کندمی کسب درآمد سود و بهره اخذ طریق از و دهدمی

 صناعت، تجارت، فروش، و خرید و کنندمی تجارت وام و اعتبار دیون، با اساساَ غربی هایبانک

 موارد، اکثر در که است این تجاری یهابانک اصلی کار. نیست آنها اصلی کار ساز و ساخت و زراعت

 مثالَ  بیشتر بهره با را آنها سپس و بگیرند درصد دوازده مثالَ مشخصی بهره با مشتریان از را وجوه

 (.21: 1401 صدر،) است بانک سود همان نرخ دو این تفاوت. بدهند دیگر مشتریان به درصد پانزده

را عادالنه سازد. در بند نخست ماده یک قانون بعد از انقالب تالش نمود تا کارکرد بانک  گذارقانون

 و پولی نظام استقرار»عملیات بانکی بدون ربا، یکی از اهداف این قانون چنین ذکر شده است: 

 در عتبارا و پول صحیح گردش تنظیم منظوربه( اسالمی ضوابط با)  عدل و حق مبنای بر اعتباری

های حقوق شود که یکی از غایتدر منطق حقوق گفته می .«کشور اقتصاد و رشد و سالمت جهت

اجرای عدالت است و هنرمندی قانون این است که بین استقرار نظم و اجرای عدالت هماهنگی 

یکی از اوصاف  عنوانبه. هدف قانون تا جایی مهم است که از آن (105: 1393 الشریف،)ایجاد کند 
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 صفری، و مهرپور) تفسیر شود روح این براساس قانون شود که باید الفاظروح قانون نام برده می

ها تا جای ممکن کمتر شده و انصاف یعنی برابری عدالت به این معناست که فاصله(.  217: 1397

ریزی شود اید طوری برنامهتمایز امکان ندارد ولی بگرچه، برابری واقعی به معنای عدمنهادینه شود؛ ا

 (. 235: 1397که تا حد امکان، فاصله ضعیف و قوی کاهش یابد ) رالز، 

بدون ربا آسان نیست؛ زیرا در عمل، بانک  بانکی مدارانه قانون عملیاتدستیابی به هدف عدالت

 گونههمانهمیشه به دنبال کسب سود است چراکه فلسفه آن چنین اقتضایی دارد. از طرف دیگر 

که گفته شد ماهیت قراردادهای بانکی تفاوت زیادی با یکدیگر دارد و جمع بین هدف بانک و اجرای 

 عدالت از طریق این قراردادها مشکل است. 

ارداد توان مالی خود نسبت به متقاضی، در جایگاه باالتری قرار دارد و طرف قوی قر دلیلبهبانک 

ی اراده خود را تحمیل کند. پس، ضرورت داشت که فاصله طرف راحتتواند بهشود و میتلقی می

 قوی با طرف ضعیف تا جای ممکن کاهش یابد تا مفهوم عدالت محقق شود.

تصویب شد  1390 سال مصوب کار و کسب فضای مستمر قانون بهبود 23به همین خاطر، ماده 

 و اصطالح قرارداد الحاقی عادالنه به میان آمد.

شود که طی آن، یک طرف قرارداد که در ادبیات حقوقی به قراردادی گفته میقرارداد الحاقی 

نماید و دارای موقعیت برتر نسبت به طرف مقابل است، کلیه توافقات مدنظر خود را از قبل تهیه می

دهد و وی مکلف است برای تری دارد ارائه میرا به طرف دیگر قرارداد که موقعیت ضعیفسپس آن

صورت، از انعقاد قرارداد صرف نظر نماید )قافی، اینیرد و در غیراد تمام شرایط را بپذانعقاد قرارد

1383 :61.) 

های اجرائی را ، دستگاه23قرار گرفته است؛ زیرا، در ماده  گذارقانوناین تعریف، مورد قبول 

نمایند. از های یکنواخت تهیه مکلف نموده تا در راستای عادالنه نمودن قراردادهای الحاقی فرم

دار یک وظیفه عمومی است و به همین خاطر، نسبت به ق عمومی، دستگاه اجرائی عهدهمنظر حقو

های اجرائی تمام دستگاه قرار دارد و به همین دلیل است کهطرف قرارداد خود در موقعیت برتری 

 اند.مکلف به تنظیم قراردادهای الحاقی عادالنه شده

دهد ولی ماهیت آن به مانند سایر نهادهای عمومی و انجام میای عمومی بانک اگرچه وظیفه

دولتی نیست بلکه در هرحال یک شخص خصوصی تلقی شده و مطابق قواعد، با طرف خود بدون 

کند. پس چه دلیلی دارد که ملتزم به قراردادهای الحاقی شود؟ پاسخ هیچ اجباری قرارداد منعقد می

 است، شده گفته خوبی به که گونههمان ع ربا ممکن نیست.به این پرسش بدون توجه به حکمت من

 لوازم از زیان زیرا، نیست؛ اقتصادی فعالیت و تجارت لوازم به بانک پایبندی برای تضمینی هیچگاه

ولی بانک  (.152: 1380 مکارم شیرازی،)دارد  وجود هم زیان همیشه سود کنار در و بوده تجارت
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تحمل زیان ندارد. در این صورت، بانک شخص قدرتمندی  همیشه دنبال سود است و قصدی بر

است که توانایی تحمیل اراده خود بر متقاضی تسهیالت را دارد. این تحمیل اراده، اثری غیر از 

دهد و در نتیجه، بانک به سودی تعمیق فاصله قوی و ضعیف ندارد و این امر معنای ظلم و تعدی می

آمده است. این سود دقیقاَ معادل ربا  وجودبهراه تحمیل اراده  یابد که عادالنه نیست و ازدست می

و افزایشی  که شهید مطهری به درستی تحلیل کرده است، ربا هر زیاده گونههمانباشد؛ زیرا، می

است که از راه ظلم و تعدی حاصل شود و حکمت منع ربا نیز جلوگیری از ظلم و تعدی بوده است 

 (. 281: 1372ی حاصل شود )مطهری، های قانونحتی اگر در شکل

ای جهت دستیابی به این وسیله عنوانبهبا تعریفی که از عدالت ارائه شد باید قرارداد را نیز 

 قبول مورد که را توان عدالتکه گفته شده است، می گونههمانبا این دیدگاه،  برد. کاربههدف 

مانند اصل الضرر و قرارداد تلقی نمود و با تکیه بر اصولی  اعتبار مبنای عنوانبه باشدمی اسالم شارع

 (.622: 1394حرج که بازتاب عدالت هستند این عقیده را تقویت کرد )شهابی،  و اصل نفی عسر

توان با تکیه بر اصل حاکمیت اراده و اصل لزوم قرارداد، سرپوشی بر همین اساس، دیگر نمیبر

 تر کرد.تر و طرف ضعیف را ضعیفقوی را قویتعمیق فاصله بین طرفین نهاد و طرف 

 که باشد شروطی حاوی قرارداد که است این عدالت رعایتعدم معیار ناعادالنه، قرارداد یک در

 طرف توسط آن انعقاد انگیزه مقابل، طرف نیاز از استفاده سوء ولی اندگرفته قرار توافق مورد اگرچه

 (.160: 1393کند )راعی و موالییان، تبدیل میاست که قرارداد را به یک پوسته  برتر

 

 پایبندي بانک مرکزي به عدالت در قراردادهاي الحاقي بانکي . اثبات عدم2

اگرچه بانک مرکزی قراردادهای نمونه بانکی را منتشر نموده است ولی مصادیقی وجود دارد که 

بیانگر عدم رعایت عدالت قراردادی هستند. زیرا در در برخی قراردادهای الحاقی که برای عقود 

اساسی ماهیت قرارداد را  طوربهمشارکتی تدوین شده است، شروطی به نفع بانک وجود دارد که 

ای اگرچه شرط خالف باقی نمانده است. در قراردادهای مبادله ای بیشرگون کرده است و پوستهدگ

ای مانند اسقاط خیارات در آن وجود دارد که در ماهیت قرارداد وجود ندارد ولی شروط غیرمنصفانه

ال گیرند. همچنین شرط مشترکی در مورد نحوه استیفای طلب از اموادامه مورد مطالعه قرار می

متقاضیان تسهیالت بانکی و ضامنین ایشان وجود دارد که به روشنی بانک را بدون مراجعه به 

دهد. به عالوه در مورد نحوه تعیین خسارات ناشی از مسئولیت دادگاه، حاکم بر اموال ایشان قرار می

هام در قراردادی که در شرط وجه التزام ظهور پیدا کرده است ابهاماتی وجود دارد که موجب اب

 شود.حدود و میزان تعهدات طرف قرارداد می
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 . درج شروط مخالف ماهیت و مقتضاي قراردادهاي مشارکتي1-2

 و مدنی مشارکتی در قانون عملیات بانکی بدون ربا شامل قراردادهای مشارکتقراردادهای 

نظام بانکی چندان مستقیم، مضاربه، مزارعه و مساقات هستند. مزارعه و مساقات در  گذاریسرمایه

گذاری مستقیم و مضاربه از قراردادهای اند اما مشارکت مدنی و سرمایهمورد استقبال واقع نشده

 بدون بانکی عملیات قانون 8 و 7 مواد گذاری مستقیم درپرکاربرد هستند. مشارکت مدنی و سرمایه

 قرارداد اجرایی، نامه آیین 18 ماده. اندگرفته قرار حکم مورد مشارکت اصطالحات از استفاده با ربا

 نقدی الشرکهسهم آمیختن در از عبارتست مدنی مشارکت»: است کرده تعریف گونهاین را مشارکت

. «قرارداد طبق انتفاع، منظورهب مشاع نحو به متعدد حقوقی یا و حقیقی اشخاص به غیرنقدی یا و

 عبارتست مستقیم گذاریسرمایه»: است کرده تعریف گونهاین را مستقیم گذارینیز سرمایه 28 ماده

 .«هابانک توسط انتفاعی عمرانی طرحهای و تولیدی هایطرح اجرای جهت الزم سرمایه تأمین از

 مورد دو هر شامل گذاریسرمایه اصطالح و ندارند یکدیگر با تفاوتی هیچ قرارداد دو این

 دو امامیه فقه در که است این پاسخ اند؟شده جدا یکدیگر از قانون در قرارداد دو این چرا. شودمی

 به شرکت را  اول، که توسط عالمه حلّی ارائه شده است، تعریف در. دارد وجود شرکت درباره تعریف

، 1414 حلّی،)عالمه تعریف کرده است حق و مال از اعم چیز یک در متعدد مالکین حقوق اجتماع

 تعریف این از نامه آیین 18 ماده است. گرفته قرار نظر مورد مدنی قانون 571 ماده در که (37: 16

 با تجارت و معامله بر طرفین آن طبق که داندمی قراردادی را شرکت دوم، تعریف. است کرده پیروی

 :10، 1404 اردبیلی،مقدس) شود تحصیل سودی طریق این از تا نمایندمی توافق مشترک مال

 و اشاعه و است شرکت اصلی معنای دوم تعریف. است داده قرار مدنظر را تعریف این 28 ماده(. 198

 کند عمل فارق عنوانبه تواندنمی و ندارد دخالتی شرکت ماهیت در متعدد مالکین حقوق اجتماع

 (.124: 1، 1386 لنگرودی، جعفری)

 عهده بر را معینی کار انجام برای الزم سرمایه تأمین شریک، عنوانبه بانک قراردادها، این در

 مادی مال که آمده دستبه نتیجه در دو هر و شده انجام مقابل طرف توسط کار این که گیردمی

. است طرفین نظر مورد سود همان نتیجه این و شوندمی شریک است غیرمنقول یا منقول از اعم

 این بر فرض زیرا نماید؟ تقسیم گذارسپرده با را سود این تواندمی چگونه بانک که است این پرسش

 دستیابی مالک هدف و دهدمی قرار استفاده مورد مالک وکیل عنوانبه را پولی سپرده بانک که است

 سود این بانک آیا. نیست مادی اموال در شرکت فکر به هیچگاه و است سود عنوانبه بیشتر پول به

 ظریف هایابهام همین پردازد؟می را آن خود به متعلق اموال از یا کندمی فراهم هاسپرده سایر از را

ماهیت و مقتضای  از انحراف توانایی بنابراین و باشد پولی سودآوری فکر به فقط بانک تا شده باعث

 قرارداد را خواهد داشت.
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 است شده منتشر مرکزی بانک توسط که مدنی مشارکت الحاقی قرارداد یازده ماده در انحراف این

 گردید؛ متعهد قرارداد این امضای با شریک»: است شده تنظیم گونهاین ماده این. دارد وجود

 مشارکت، دوره پایان در که رساند انجام به نحوی به را مشارکت موضوع مصارف و منابع مدیریت

 سوی از اعالمی مشارکت، موضوع ابرازی سود عالوههب اعتباری مؤسسه/بانک متعلقه الشرکهسهم

 درغیر. گردد منظور اعتباری مؤسسه/بانک حساب به تسهیالت درخواست برگ در مندرج شریک،

 سود عالوهبه اعتباری مؤسسه/بانک متعلقه الشرکهسهم گردید؛ متعهد و ملتزم شریک صورت این

 خود اموال از تبرعًا و صلح را اعتباری مؤسسه/بانک به وارده زیان و ضرر و مشارکت موضوع ابرازی

 احتمالی زیان در بانک مشارکتعدم شرط جز چیزی شرط این مفهوم. «نماید پرداخت و تأمین

 طرفین اصلی اهداف از زیان و سود تسهیم زیرا، است؛ مشارکت ماهیت خالف روشنی به و نیست

 ضرر و صلح(. 67: 1394مرادی،  و کریمی) است شده ایجاد آن خاطر به قرارداد که است قرارداد

 مدنی مشارکت ماهیت به التزامعدم جهت صوری پوشش یک جز چیزی مشارکت از ناشی زیان

 . کندنمی پیدا تغییر هاییگراییصورت چنین با قرارداد ماهیت و نیست

 کهصورتی در»همین روش در ماده هشت قرارداد الحاقی مضاربه به این شرح تکرار شده است: 

 الزم خارج عقد ضمن و قرارداد این امضای با شود، عامل زیان به منجر مضاربه عملیات نتیجه

مضاربه . «نماید منظور اعتباری مؤسسه/بانک حساب به را متعلقه سرمایه اصل گردید؛ متعهد دیگری

 9 ماده در. گیردمی صورت بازرگانی و تجاری امور در گذاریسرمایه هدف با که است مشارکتی

 را آن اجرایی نامه آیین 36 ماده. نام این قرارداد ذکر شده است ربا بدون بانکی عملیات قانون

( مالک) طرفین از یکی آن به موجب که است قراردادی مضاربه»: است کرده تعریف گونهاین

 در و کرده تجارت آن با( عامل) دیگر طرف کهاین قید با گرددمی( نقدی) سرمایه تأمین دارعهده

 .است شده ارائه مدنی قانون 546ماده این تعریف در. «باشند شریک حاصله سود

 در طرفین زیرا، در مضاربه است؛ قرارداد مبطل و باطل و مضاربه ماهیت خالف شرطی چنین

 هاشمی) دف قرارداد چیزی غیر از این نیستباشند و ه شریک زیان و سود در باید هرحال

 و دانسته مضاربه مقتضای خالف را این شرط مدنی قانون 558 ماده(. 132: 1434شاهرودی، 

 حاصله خسارات یا و بود خواهد سرمایه ضامن مضارب، که شود شرط اگر»: است کرده حکم چنین

 که باشد شده شرط لزوم طوربه که این مگر است باطل عقد شد نخواهد مالک متوجه تجارت، از

 ماده این انتهایی بند. «کند تملیک مالک به مجاناً تلف، یا خسارت مقدار به خود مال از مضارب

 ماده هشت قرارداد الحاقی، در ولی نیست قرارداد بطالن از فرار برای صوری پوشش یک جز چیزی

. است آمده میان به سخن سرمایه اصل پرداخت به مضارب التزام از و نشده رعایت هم شرط همین

 رعایت عدالت قراردادی است.مصداق عدم و بوده بانک واقعی قصدعدم بیانگر شرطی چنین
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 اياسقاط خیارات به نفع بانک در قراردادهاي مبادله. درج شروط حاوي 2-2

اختیارات اعطایی قانونی تعریف  وسیلهبهقدرت یکی از طرفین قرارداد بر انحالل آن  عنوانبهخیار 

، 1413شده است که چون از حقوق متعلق به مالک خیار است بنابراین قابلیت اسقاط دارد )خوئی، 

 توانمی را خیارات از بعضی یا تمام سقوط»مقرر کرده است:  گونهاینقانون مدنی  448(. ماده 6: 6

 برمیان راهی صرفاً در توجیه این رویکرد چنین استدالل شده که خیارات .«نمود عقدشرط ضمن در

 و تشریفات کردن یسپر بدون تا نموده جعل خیار صاحب برای گذارقانون که است تسهیالتی و

 هدف به اگر یا کند جبران را خود ضرر و کند فسخ جانبهیک صورت به را عقد مدنی دادرسی آئین

 راه ترینآسان و راه اولین خیارات. بگرداند یکنلمکأن را معامله است نرسیده معامله از خود مطلوب

 حق ماهیت خیار لذا. ندارد ضرر جبران یا تعهد اجرای جهت طرق یبقیه پیگیری با منافاتی و است

 حق خیارات، اسقاط با توانندمی طرفین یعبارتبه نمود ساقط توانمی مطلقاً را حق و دارد

 مواجه تعهد ایفای عدم یا ضرر با اگر و نمایند ساقط را قانون تسهیل و امتیاز یک از خود مندیبهره

 (.191: 1389نمایند )بیگدلی،  دعوی طرح عادی طریق از شدند

الخصوص خیار ای دارند از اسقاط خیارات علیماهیت مبادلهدر قراردادهای الحاقی بانکی که 

غبن سخن به میان آمده و این شرط در قراردادهای مرابحه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، 

شود ولی باید از سلف، خرید دین و جعاله وجود دارد. اگرچه به ظاهر چنین شرطی قانونی تلقی می

قضیه را با توجه به موقعیت برتر بانک مورد بازبینی قرار داد. ظاهر به باطن رجوع کرد و حکم 

ای عمل شود که این گونهزو احکام تکلیفی بوده و نباید بهعادالنه بودن قراردادهای الحاقی بانکی ج

موازنه دچار خلل شود. قراردادهای بانکی ابزار گردش پول بوده و این گردش باید طوری انجام گیرد 

ه منافع پیش بینی شده و متعارف خود دست پیدا کنند. موقعیت ضعیف متقاضی که هر دو طرف ب

تسهیالت با شرط اسقاط خیارات ضعیف تر شده و توانی برای مقابله با قرارداد یک طرفه بانک 

کند با خبر بوده نخواهد داشت. بانک با امکانات خود به خوبی از پیشامدهای قراردادی که منعقد می

توان احتمال ضرر شود. در این وضعیت میموقعیت فعلی و آینده وارد قرارداد می و با اطالع از

 عنوانبهمتقاضی را به خوبی تشخیص داد. چرا باید خیارات اسقاط شود؟ در حقوق ایران خیارات 

دیده است زیرا حق اخذ خسارت در کنار خیار فسخ به تنها راه یک طرفه انحالل قرارداد توسط زیان

یار عیب به رسمیت شناخته نشده و اگر خیارات در برابر بانک اسقاط شود، مانعی در برابر جز در خ

تحمیل اراده بانک به هر طریق بر متقاضی تسهیالت وجود نخواهد داشت و در این صورت احتمال 

تعدی به حقوق جامعه بیشتر شده و ربا به میدان خواهد آمد. شرط دیگری در قراردادهای الحاقی 

را از پیامدهای شرط اسقاط خیارات دانست. این شرط چنین است: توان آنی وجود دارد که میبانک

های حساب صورت و دفاتر. است معتبر مورد هر در اعتباری مؤسسه/بانک هایصورتحساب و دفاتر»
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 اجرای دوایر و ادارات و رسمی اسناد دفاتر یا و قضایی مراجع به اعالم نظر از اعتباری مؤسسه/بانک

از طرفی  .«باشدمی عمل مالک مورد هر در اجرایی عملیات جریان در بعدی جهت محاسبات ثبت

 طوربهاین شرط  وسیلهبههای بانک خیارات اسقاط شده و از طرف دیگر تمام دفاتر و صورتحساب

مدیون شود. متقاضی از همان ابتدای قرارداد اجباری مورد قبول متقاضی تسهیالت قرار داده می

مبلغی خواهد شد که انتهای آن معلوم نیست. در اینجا احتمال ضرر وی وجود دارد و خیارات هم 

توان متقاضی تسهیالت توان تعادل قراردادی را حفظ کرد؟ چگونه میاسقاط شده است. چگونه می

 دار تعهدات غیر منصفانه دانست و در عین حال ربا را محقق ندانست؟ را عهده

 

شروط حاوي وجه التزام غیر عادالنه و مبهم در مسئولیت قراردادي متقاضي  . درج3-2

 تسهیالت

توافق  براساسقابل تعدیلی تعریف شده است که به نحو شرط وجه التزام به مبلغ مقطوع و غیر

صورت گیرد تا درر ذمّه متعهد قرار میطرفین که پیش از نقض تعهدات قراردادی منعقد شده است ب

تواند برای تعیین قراردادی توسط وی، این مبلغ را به متعهدله بپردازد. این شرط می نقض تعهدات

پیشاپیش خسارات ناشی از نقض قرارداد و یا تشدید مسئولیت و یا تحدید میزان مسئولیت منعقد 

 عنوانبهقانون مدنی ایران در کنار ماده ده این قانون  230(. ماده 475: 1388شود )محقق داماد، 

 شود.مستند قانونی اعتبار شرط وجه التزام تلقی می

مقطوع و معین بودن مبلغ وجه التزام جزو ارکان آن بوده و هر شرط دیگری که فاقد این رکن 

قراردادهای باشد وجه التزام نخواهد بود حتی اگر نام وجه التزام بر آن نهاده شده باشد. در همه 

 صورت در گردید متقاضی متعهد»ام بدین شرح وجود دارد: عنوان وجه التزالحاقی بانکی شرطی با

 دین به دیون تبدیل یا سررسید اقساط تاریخ از مورد حسب نه، ماده در مذکور موارد از هریک بروز

 تأدیه تأخیر التزام وجه عنوانبه مبلغی خود، نشده تأدیه وجوه بر عالوه بدهی، تسویه تاریخ تا حال،

 اعتباری مؤسسه/بانک به گردد،می محاسبه زیر شرح به محاسباتی و دستورالعمل طبق که دین،

دستورالعمل محاسبه این مبلغ هم بدین صورت ذکر شده است: مانده مطالبات در «. نماید پرداخت

آمده در تعداد روزهایی که تعهد  دستبهتادیه دین ضرب شده و سپس عدد  تأخیرنرخ وجه التزام 

آمده بر حاصل ضرب تعداد روزهای واقعی سال که  دستبهشود. مبلغ مواجه شده ضرب می تأخیربا 

گیرد. نرخ وجه التزام بر ذمه متعهد قرار می عنوانبهدر عدد صد ضرب شده است تقسیم شده و 

وجه التزام در همه قراردادها شش درصد ذکر شده است. چون مبلغ ناشی از این دستورالعمل 

توان آن را وجه التزام و در ابتدای قرارداد مورد توافق قرار نگرفته است بنابراین نمیمقطوع نبوده 

معلوم و مجهول بوده و لیت قراردادی است که مبلغ آن غیردانست بلکه نوعی شرط تشدید مسئو
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را توان اعتبار قانونی آندیگر شرط فعل مجهولی بر عهده متعهد قرار گرفته است و می عبارتبه

 تردید قرار داد. مورد

باشد که موجبات عادالنه بودن قراردادهای الحاقی بانکی میاین شرط دلیل روشنی مبنی بر غیر

کامل اثبات  طوربهتعدی و اجحاف در حق متقاضی تسهیالت را فراهم خواهد کرد. شائبه ربا نیز 

د وی بوده و متعهد داند که تعیین آن مطابق صالحدیخواهد شد زیرا بانک خود را محق مبلغی می

 مکلف است تا هر میزانی که بانک اعالم نمود بپردازد.

 

. درج شروط حاوي تقاص بانک از اموال مسئولین قرارداد بدون مراجعه به مراجع 4-2

 رسمي دادگستري

 وی اذن بدون دیگری مال در فقه امامیه مبحثی به نام تقاص وجود دارد. تقاص به معنای تصاحب

شود که تعهدی بر ذمه مدیون وجود داشته است. از این حق در جایی سخن گفته می مال ازای در

باشد و وی منکر وجود دین بوده یا با قبول دین از ایفای تعهد اجتناب ورزد. در این صورت متعهدله 

تواند طلب خود را از اموال مدیون برداشت نماید. اکثر فقهای امامیه در اجرای تقاض اذن حاکم می

های معاصر تقاص را زمانی جایز (. البته برخی از فق390: 40، 1404دانند )نجفی، شرط نمیرا 

دانند که امکان وصول به حق علیرغم مراجعه به حاکم وجود نداشته باشد یعنی ابتدا متعهدله را می

ان این (. در حقوق موضوعه ایر580: 1، 1423دانند ) موسوی اردبیلی، ملزم به مراجعه به دادگاه می

عقیده پذیرفته نشده است و همگان برای احقاق حق باید به مراجع صالح قانونی مراجعه نموده و 

قانون اساسی در این زمینه  159این مراجع از مدیون تحصیل نمایند. اصل  وسیلهبهحق خود را 

 .«است دادگستری ،شکایات و تظلمات مرجع رسمی »دارد: مقرر می

قراردادهای الحاقی بانکی شرط ضمن عقدی گنجانده شده که طی آن بانک خود را محق اما در 

گونه است: دانسته تا طلب خود را از اموال مسئولین قراردادی برداشت نماید. این شرط بدین

 اعتباری مؤسسه/بانک به رجوع غیرقابل طوربه الزم، خارج عقد طی ضامنین/ضامن و متقاضی»

 غیرمستقیم یا مستقیم از اعم را قرارداد این از ناشی خود مطالبات هرگونه که دنددا واختیار اجازه

 هایحساب از یک هر موجودی از پرداخت،عدم صورت در و دیون شدن حال یا سررسید از پس

 اعتباری، مؤسسات و هابانک سایر یا و اعتباری مؤسسه/بانک نزد آنان اسناد و اموال ،(وارزی ریالی)

. نماید منظور جاعل بدهی حساب به و نموده برداشت اجرایی یا قضائی حکم به نیاز بدونو  رأساً

 بانک سوی از اعالمی نرخ به را آن اعتباری مؤسسه/بانک باشد ارزی صورت به وجوه کهدرصورتی

 این در اعتباری مؤسسه/بانک اقدام. نمایدمی برداشت و محاسبه ایران اسالمی مرکزی جمهوری

 .«باشدمی االجراالزم و اعتراض غیرقابل ضامنین/ضامن و متقاضی برایخصوص 
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معیار ارزیابی در مراجع رسمی بر متقاضی  عنوانبهها و دفاتر خود را بانک از یک طرف صورتحساب

کند. در این کند و از طرف دیگر برای خود شرط تقاص در برابر وی پیش بینی میتحمیل می

عدالت قراردادی را مجری دانست؟ این شرط را باید باطل دانست زیرا بر توان وضعیت چگونه می

قانون اساسی بوده و اگر تصرفی در اموال مسئولین قرارداد با استناد به  159خالف محکم آمره اصل 

مشروع و غاصبانه تلقی نمود و حکم به استرداد اموال اخذ شده ین شرط صورت گیرد باید آن را غیرا

 صادر کرد.

 

 گیريتیجهن

های اقتصادی نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی منابع مالی جهت فعالیت تأمینمنبع  عنوانبهبانک 

( اسالمی ضوابط با) عدل و حق مبنای بر اعتباری و پولی نظام که استقرارکشور دارد تا جایی

کشور از اهداف  اقتصاد و رشد و سالمت جهت در اعتبار و پول صحیح گردش تنظیم منظوربه

ذکر شده است. این قانون در  1362بانکداری بدون ربا در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 

آن از  وسیلهبهراستای منع ربا بانک را مکلف به استفاده از قراردادهای اسالمی مشخصی نمود تا 

وکیل  عنوانبه سپرده اخذ شود و از طرف دیگر بانک عنوانبهیک طرف منابع پولی از جامعه 

گذار، این منابع را در اختیار متقاضیان تسهیالت بانکی قرار دهد تا اقتصاد جامعه گردش سپرده

توان در دو دسته کلی یعنی قراردادهای مشارکتی و مناسبی پیدا کند. این قراردادها را می

یی که دارد موقعیت برتری توان مالی باال دلیلبهای قرار داد. از آنجایی که بانک قراردادهای مبادله

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب  23کند بنابراین تبصره ماده در قرارداد پیدا می

نواختی برای حفظ عدالت بانک مرکزی را مکلف نمود تا قراردادهای الحاقی نمونه و یک 1390

مرکزی ایفا شد. در این قراردادی در قراردادهای بانکی تنظیم نماید که این تکلیف توسط بانک 

قراردادها شروط ضمن عقدی وجود دارد که برخی از آنها مخالف ماهیت و مقتضای ذات قراردادهای 

صورت حصول زیان بانک را سود و زیان شریک ندانسته و حتی در باشد زیرا بانک را درمشارکتی می

شروط اگرچه مخالف ماهیت مستحق مطالبه سرمایه اعطایی قلمداد کرده است. برخی دیگر از این 

قرارداد نیستند ولی به روشنی موجب عدم توازن در موقعیت قراردادی طرفین شده و به صورت 

کنند. شروطی که موجب اسقاط خیارات در ای برتری بانک بر طرف قرارداد را تضمین میناعادالنه

باید شروط راجع به نحوه ای هستند را باید در این دسته قرار داد. همچنین قراردادهای مبادله

تادیه دین که به نادرستی وجه التزام نامیده شده را در این دسته قرار داد   تأخیرتعیین خسارت 

زیرا نحوه محاسبه این مبلغ مجهول بوده و نوعی شرط فعل مجهول بر عهده طرف قرارداد نهاده 

آنها بانک    براساسرد که شود. همچنین شروطی مبنی بر ایجاد حق تقاص برای بانک وجود دامی
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تواند مطابق تشخیص خود از اموال مسئولین قرارداد بدون مراجعه به مراجع رسمی دادگستری می

را نامشروع و باطل دانست چرا  قانون اساسی است باید آن 159برداشت نماید که چون مخالف اصل 

باشد. چنین شروطی بیانگر که مراجعه به مراجع دادگستری جهت استیفای حق از قواعد آمره می

باشد و دستیابی به اهداف بانکداری بدون ربا را با تردید تثبیت موقعیت برتر بانک در قرارداد می

سازد. حکمت تحریم ربا جلوگیری از ظلم و تعدی نسبت به اشخاص جامعه است و هر مواجه می

ته باشد ربا بوده و به شدت سودی که از ظلم و اجحاف تحصیل شود حتی اگر قالب اسالمی هم داش

استفاده از موقعیت خود ءباشد. وقتی بانک با سومورد تحریم و نفی شارع مقدس و قوانین ایران می

کند بدین معناست که کسب سود بر چنین شروطی را بر متقاضیان تسهیالت بانکی تحمیل می

توان امیدی به ترش ربا نمیاجرای عدالت اسالمی رجحان داشته و ربا را گسترش خواهد داد. با گس

ید مورد بازبینی قرار گرفته و پیشرفت اقتصادی جامعه داشت. در نتیجه قراردادهای الحاقی بانکی با

 آن بتوان به گردش سالم اقتصاد کشور امید داشت.  وسیلهبهصورت عادالنه تنظیم شوند تا به
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