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 عالی کشوردیوان ۷۹۴-۹۹وحدت رویه شماره رأی  نقد و تحلیل

 اجرائیه بانکی و آثار آن)(امکان ابطال 

 ١حمید گوینده 

   :چکیده

عالی کشور حاکی است که اخذ سود بیشتر از مصوبات قانونی دیوان ٩٩-٧٩٤وحدت رویه شماره رأی 
قانون مدنی نیز قابل پذیرش  ١٠توسط بانک به عنوان یک شرط خالف نظم عمومی حتی در قالب ماده 

 ه قرارداد به قوت خود باقی است لیکن شرط اخذ سود اضافهآن است کرأی  نیست. داللت التزامی این
 رگزاریتوان نتیجه گرفت که دیگر آثار قرارداد یعنی اجرائیۀ صادر شده، بباطل است در این صورت آیا می

مزایده و فروش عین مرهونه با فرض بقای رهن به قوت خود باقی باشد یا شرط خالف یاد شده موجب 
باطل  ورت برگزاری مزایده و حتی انتقال عین مرهونه به برنده مزایده به تبع آنابطال اجرائیه و در ص

 خواهد بود؟ این مقاله با نگاهی به برخی آراء صادر شده در پی بررسی. 

  ربا ،مزایده ابطال ،ابطال اجرائیه ،بانکداري بدون ربا ،تسهیالت بانکی :هاواژهکلید
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 :مقدمه

های اصلی انقالبیون و دولتمردان در نظام کشور، یکی از دغدغهبا وقوع انقالب اسالمی در 
ی جمهوری اسالمی ایران، زدودن پدیده ربا از دامن اقتصاد کشور بود که در عین حال ستون اصل

های اصلی انقالب یعنی تحقق اقتصاد داد. این امر یکی از وعدهبانکداری کشور را تشکیل می
رسید شد. کار سختی که به نظر غیر ممکن مینکداری دیده میاسالمی بود که باید در نظام با

چه در احکام فقهی اسالم ربا نامیده زیرا رکن اصلی عملکرد بانک به عنوان یک تاجر، بر آن
محقق شد و تا  ١٣٦٢شود، استوار است. این وعده با تصویب قانون نظام بانکداری در سال می

شود تا صورت ظاهری ب قوانین و مقررات دیگر تالش میکنون نیز با اصالح این قانون و تصوی
ای مانند فروش عملکرد بانکها در اعطای تسهیالت در قالب عقود اسالمی مشارکتی یا مبادله

ا که هنوز این قالبها به طور کامل قابل انطباق باقساطی محقق شود با این حال عالوه بر این
،شرکت، فروش اقساطی و مانند آن نیست، روشن شکل عقود اسالمی مانند عقود رهن، مضاربه

است که از ابتدا هم قصد واقعی طرفین شراکت مدنی نیست و در عمل هم نحوه پرداخت 
شود، در نتیجه برخی از گیرد که عقد مورد نظر محقق نمیای صورت میتسهیالت به گونه

حکام قدام کرده و به استناد اها اگیرندگان تسهیالت به حق یا ناحق نسبت به شناسایی این روزنه
این عقود در قانون مدنی و فقه از اساس نسبت به تحقق این عقود میان خود و بانک متعرض 

ایت کنند. البته عالوه بر عدم رعشده و با تقدیم دادخواست به دادگاه، ابطال آن را مطالبه می
ت ریافت سود مازاد بر مصوبامقررات قانونی از طرف بانکها در هنگام اعطای تسهیالت بانکی، د

ر گیری بیشتر این نوع دعاوی دارد. دادگاهها نیز دهم تأثیر غیر قابل انکاری در شکلقانونی 
 دادهامورد این گونه دعاوی رویه واحدی ندارند و آراء متفاوتی در ابطال یا عدم ابطال این قرار 

های وکالت و فعالیت در معاونت کنند. مقاله حاضر حاصل تجربیات نگارنده در پروندهصادر می
بنابراین م) در سالهای اخیر است و کامال جنبه عملی داشته .د.آ.ق ٤٧٧قضایی (اعمال ماده 

 گونه ارجاع باشد. تمامی آراء ادعا شده نزد نویسنده موجود است و بهطبیعی است که فاقد هر 
مشخصات آن اشاره  لحاظ لزوم حفظ محرمانگی اطالعات خصوصی اشخاص، در متن مقاله به

 نشده است.
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 طرح موضوع

در حال حاضر یکی از دعاوی مهم و نسبًة رایج در دادگاههای کشور، دعوی ابطال اقدامات  
اجرایی و تملیکی بانکها برای بازپسگیری تسهیالت اعطایی از بدهکاران است که با طرح 

ل به بطال عقد رهن و سند انتقادعواهایی چون ابطال اجرائیه، ابطال مزایده عین مرهونه و حتی ا
شود.توجیه حقوقی این نوع دعاوی برنده مزایده توسط گیرندگان تسهیالت بانکی اقامه می

  :بیشتر مبتنی است بر
توجیه و تطبیق عمل بانکها در پرداخت تسهیالت مالی با اخذ ربا قرضی که با ظاهر برخی  -١

که قصد واقعی طرفین گرفتن شود در حالییعقود معین مانند مضاربه، شرکت و رهن، انجام م
ه مقدار معینی وجه نقد در قبال پرداخت مبلغ بیشتری به صورت اقساط به بانک است که از آن ب

 شود. در عمل هم، صورت اعطای وام که در قالب ترکیبی ازعقودی مانندعنوان ربا نام برده می
شود زیرا اقدامات بانکها التی مواجه میپذیرد با مشکشرکت، مضاربه، رهن یا وثیقه صورت می

ای برای اعطای تسهیالت، با ظاهر عقود یاد شده مطابقت کامل ندارد. به عنوان مثال بانکها بر 
پرداخت اعطای تسهیالت در قالب عقد شرکت، قبل از پرداخت نسبت به اخذ وثیقه اقدام 

ان شریک هیچ گونه دخالتی کنند یا در عقود شرکت و مضاربه یا فروش اقساطی، به عنومی
 کنند.نمایند و گاهی امور را با وکالت به گیرنده تسهیالت واگذار مینمی

اگر چه در قانون عملیات بانکی بدون ربا سعی شده است تا اعطای نسهیالت به صورت عقود  -٢
شود به یهایی برای ایراد به این نوع عقود یافت مشرعی جانشین ربا شود، با این حال گاه روزنه

 بر مسبوق دین وجود مستلزم و تبعی است عقود جزو رهن شود عقدعنوان مثال گفته می

ی رهن که دین عقد انعقاد از در نتیجه با این استدالل که قبل باشد ورهن می قرارداد انعقاد
 گیرنده تسهیالت واریزنشده است، عقد را فاقد حساب به بانك سوی از و وجهی نداشته وجود

 دانند.باطل می و اثر

است و در نتیجه  مرتهن ( بانک) نرسیده قبض هرکز به مرهون مال ایراد دیگر آن است که -٣
 عقد رهن محقق نشده است.
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 بر دینی که برای صرفاً  رهن دانان، عقدحقوق و فقها اجماع مدنی و قانون ٧٧٥ برابرماده -٤

وثیقه اخذ  است ایجاد نشده که دینی برای توانو نمی است صحیح مستقرباشد مدیون ذمه
 کرد.

نفوذ اراده طرفین در انعقاد این عقود خصوصا میزان سود مشارکت از حوزه آزادی اراده  -٥
 قراردادهای قانون مدنی خارج است. در نتیجه دادگاهها نباید ١٠طرفین موضوع ماده 

 آن را بدهند.اجازه اجرای  شود، نافذ وعمومی محسوب می نظم با مخالف خصوصی را که

رعایت نکردن صورت ظاهری انعقاد این عقود توسط بانکها مانند ذکر نکردن نوع مشارکت، -٦
درصد شراکت، میزان سود طرفین وکیفیت تقسیم آن که در نتیجه مستندی برای ادعای محقق 

شود. در این صورت، بانک فقط مستحق دریافت اصل مبلغ وام و سود نشدن عقد مورد نظر می
به  نونی آن از تاریخ مطالبه خواهد بود.! شکی نیست که این قبیل آراء صدمات جبران ناپذیریقا

 سازد.های خصوصی وعمومی بانکها وارد میسیستم بانکداری کشور و سرمایه

تعیین سود قطعی قبل از اتمام مشارکت بانک با گیرنده تسهیالت و در نتیجه ادعای ربوی  -٧
 با نظم عمومی. بودن قرارداد و مخالفت

محقق نشدن عقد شرکت به لحلظ عدم مزج سرمایه شرکا و تحقق مشارکت مدنی و در نتیجه  -٨
ی عدم امکان بدهکار تلقی کردن شریک بدون انجام پروژه و حسابرسی سود و زیان شرکت و ارزیاب

 ارزش افزوده و تعیین سهم بانک.

قرارداد، اخذ سود مشارکت و گرفتن سود تخطی از مقررات پولی و بانکی در نحوه انعقاد  -٩
مضاعف یا تجدید قرارداد مشارکت برای تسویه بدهی قبلی بدهکار به وسیله تسهیالت جدید که 

 شود.کند و منجر به پرداخت مبالغ بیشتری میطبعا سود بیشتری برای بانک تحصیل می

ر اجرائیه یر خالف مفاد محاسبه سود مشارکت بیشتر به طور عمدی یا سهوی در هنگام صدو -١٠
قرارداد و یا عدم احتساب پرداختهای قبلی و اشتباهاتی از این قبیل که عمده دلیل تقاضای 

 ابطال اجرائیه همین مورد است.

 تشاربرگذاری ناقص مزایده از جهاتی مانند نحوه کارشناسی، ابالغ موارد قانونی، نقص در ان -١١
 آگهی و مانند آن.
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ن یا ملک دیگر در قبال استمهال یا اعطای تسهیالت جدید به بدهکار بدون تملک مورد ره -١٢
 رضایت مشتری یا با توافق و رضای ظاهری گیرنده تسهیالت. 

افزایش شدید قیمت ملک و ذی نفع بودن بانک و گیرنده تسهیالت در برگذاری مجدد  -١٣
ت توافق با بانک برای مزایده بر اساس قیمتهای جدید یا ایجاد فرصت برای مشتری در جه

 پرداخت بدهیهای معوقه.

عدم اقدامات قانونی بانک برای وصول مطالبات خود در موعد قانونی با هدف اخذ سود  -١٤
ل بیشتر یا اعطای تسهیالت بیشتر و در نتیجه انباشت بدهی بدهکار و مطالبه سود بیشتر از مح

 وثیقه.

موجود در نظام بانکی کشور، اعطای تسهیالت فساد اداری، نقص سیستم و مقررات اداری  -١٥
 بر مبنای تشخیص افراد صاحب سمت مانند روسای بانکها و شعب سرپرستی و در موارد کالن

مدیره، فساد در بدنه کارشناسی و ارزیابی اعتبار اشخاص گیرنده تسهیالت. بدیهی است هیأت 
یین قه و بر مبنای مقررات از پیش تعچه نظام اداری مکانیزه و تا حد ممکن بدون اعمال سلیچنان

شده صورت گیرد، به طور خودکار سیستم امکان ورود به مراحل بعدی برای دریافت تسهیالت را 
 نخواهد داد.

موارد گفته شده بخشی از دالیل اقامه این نوع دعاوی در محاکم دادگستری است که رو به 
های خاصی برای رسیدگی به آن تعیین افزایش است به طوری که در برخی شهرهای بزرگ شعبه

شده تا تخصصا به آن رسیدگی کنند با این حال به دلیل نقص یا ابهام و تعدد مقررات قانونی که 
گونه دعاوی وجود ت رویه واحدی برای رسیدگی به اینامکان برداشتهای متفاوت از آن ممکن اس

؛ برخی شعب که به نظر اکثریت را شودندارد و همچنان آراء متفاوتی در موضوع بحث صادر می
دارند با ادنی دلیلی نسبت به ابطال اجرائیه یا مزایده و حتی سند انتقالی به شخص ثالث اقدام 

ورزند. آثار ابطال اجرائیه و مزایده در کنند و برخی تا حد ممکن از این کار اجتناب میمی
نتقال مورد مزایده با گرفتن قیمت ملک به هنگامی که مزایده پایان یافته و اقدامات اجرایی برای ا

شخص ثالث انجام شده برای برنده مزایده فاجعه بار است زیرا معموال این نوع دعاوی مدت 
انجامد و در صورت ابطال اجرائیه یا مزایده سند انتقالی نیز باطل و خریدار بی زیادی به طول می

پرداخت کرده و اینک ارزش آن به شدت تقصیر تنها مستحق دریافت وجهی است که سالها پیش 
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ای از سرمایه اش نشده است. در مقابل بانکها و صاحب عین مرهونه نه کاهش یافته و یا استفاده
ماند و کنند بلکه با افزایش تورم هم مالکیت عین مرهونه به قوت خود باقی میتنها ضرری نمی

کند. به ود را صرف بازپرداخت بدهی میهم با کاهش ارزش پول رایج، میزان کمتری از دارایی خ
تومان ارزش داشته  ١٠٠٠میلیون تومان در زمانی که دالر  ٤٠٠طور مثال اگر گیرنده تسهیالت 

 ٣٠هزار دالر وام گرفته و اگر در موقع پس دادن آن ارزش دالر  ٤٠٠از بانک گرفته است یعنی 
که یلیارد تومان خواهد بود در حالیم ١٢هزارتومان باشد ارزش مبلغ وام گرفته شده در واقع 

اصل و فرعی که گیرنده تسهیالت باید مسترد کند بر اساس ارزش پول در زمان اخذ تسهیالت و 
سود بانکی مصوب است که رقم آن قابل مقایسه با ارزش واقعی وام به نرخ روز نخواهد بود. 

بیش از ارزش وثیقه دارند به  همچنین بانکها که غالبا با مشتریهای مواجه هستند که بدهیهای
توانند همه مطالبات خود را وصول کنند و در نتیجه تنها متضرر در این میان، برنده این ترتیب می

شود باید به مزایده و خریدار ملک است! این خالء قانونی که موجب ضرر بی وجه به ثالث می
درصدد اصالح مقرات  ١٤٠٠-٨١١حدت رویه شماره رأی  شکل عادالنه برطرف شود. اگر چه

قانون مدنی در مورد خسارت مبیع مستحق للغیر برآمده است لیکن دیدگاه سنتی برگرفته از فقه 
که خریدار را تنها مستحق زیان وارد شده با مصادیق خاص کرده است کما کان بر بیشتر 

و بانک  دادگاهها حاکم است. راه حل واقعی آن است که ثالث، متضرراز خطای دیگران نشود
 متخلف ضامن قیمت یا خسارت وارده به گیرنده تسهیالت باشد. با این مقدمه به بررسی و تفسیر

 :به شرح زیر استرأی  خواهیم پرداخت.متن کامل ٩٩ -٧٩٤وحدت رویه شماره رأی 
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رأس ساعت  ۹۹/۲۲عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف عمومی دیوانهیأت  جلسه
والمسلمین جناب آقای  االسالمریاست حجتبه  ۲۱/۵/۱۳۹۹شنبه، مورخ وز سهر  ۸:۳۰

کشور و با حضور جناب آقای سید محسن عالی سیداحمد مرتضوی مقّدم، رئیس محترم دیوان
معاون کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای  کلموسوی، نماینده محترم دادستان 

عمومی تشکیل شد و پس از تالوت آیاتی از کالم هیأت  ر، در سالنعالی کشوکلیه شعب دیوان
کننده در پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکتالله مجید و قرائت گزارش 

ذیل منعکس  ترتیبکشور که به  کلخصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان 
 منتهی شد. ۲۱/۵/۱۳۹۹ - ۷۹۴ی شماره قضایرویه  وحدترأی  صدورشود، به می

 گزارش پرونده :الف

عالی کشور، شعب عمومی دیوانهیأت  رساند، بر اساس آراء واصله به معاونت[به استحضار می
 و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوصاول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و بیست
وبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، آراء مختلف دریافت سود تسهیالت بانکی مازاد بر مص

عالی کشور، گزارش امر به شرح عمومی دیوانهیأت  اند که جهت طرح موضوع درصادر کرده
 :شودذیل تقدیم می

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان  ۶/۱/۱۳۹۸ - ۰۵۸۰الف) به حکایت دادنامه شماره 
رفیت بانک مهر اقتصاد به خواسته مطالبه اضافه دریافتی به ط… در خصوص دعوای آقای هادی 

بر خالف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موضوع دو فقره 
، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ۷۳۱۰و  ۷۳۲۰های تسهیالت اقساطی به شماره

(بانک) به  حکم بر محکومیت خوانده ۱۱/۲/۱۳۹۸ - ۰۰۹۷آباد به موجب دادنامه شماره خرم
ریال بابت خواسته مذکور در حق خواهان صادر کرده است، با  ۳۸۳٬۶۵۸٬۳۴۰پرداخت مبلغ 

تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه 
 :داده استرأی  صدرالذکر، چنین
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 انون بانکداری [عملیات بانکی] بدون ربا، بانکها وق ۲۰که وفق مقررات ماده نظر به این …«
مؤسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخهای مصوب موضوع تسهیالت بانک مرکزی جمهوری 

ه چه مصوبه بانک مرکزی است غیرقانونی تلقی شده و هرگونباشند و خارج از آناسالمی ایران می
… الف مقررات مذکور غیرقانونی و قانون مدنی، چون بر خ ۱۰قرارداد خصوصی موضوع ماده 

خ مؤثری که موجبات فسکه ایراد و اعتراض موجه و دلیل اعتباری نداشته است، فلذا نظر به این
ر بدادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب کند در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و 

ا شود، اعتراض واصله نیز بحظه نمیای مالرعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهرًا اشکال عمده
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور  ۳۴۸گانه ماده هیچ یک از شقوق پنج

قانون مارالّذکر ضمن رد  ۳۵۸انطباق ندارد. بنابراین با استناد به ماده  ۱۳۷۹مدنی مصوب 
 »شود.تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می

شعبه بیست و نهم  ۱۸/۹/۱۳۹۸ - ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۹۸۰۱۵۷۶ب) به حکایت دادنامه شماره 
… و آقای حسین… دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دعوای شرکت صنایع غذایی 

تعیین شده است  ٪۲۷به طرفیت بانک پارسیان، به خواسته ابطال شرط تعیین سود قرارداد که 
مومی عرای پول و اعتبار) و استرداد مبلغ مازاد دریافتی، شعبه دوم دادگاه (مازاد بر مصوبات شو

حکم به ابطال شرط تعیین سود در ۲۵/۷/۱۳۹۸ - ۰۸۰۲حقوقی آمل به موجب دادنامه شماره 
و استرداد مبلغ درصد باطل گردید) به شش(نسبتتعیین شده  ٪۲۷قرارداد که 

ادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی بانک از ریال مازاد مبلغ دریافتی ص ۱٫۱۲۰٫۱۹۱٫۱۳۱
رأی  این رأی، شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین

 :داده است

داند؛ چرا را وارد دانسته و دادنامه صادره را قابل نقض می… تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان «
ز تسهیالت بانکی برابر قرارداد استنادی پیوست که تجدیدنظرخواندگان اقدام به استفاده ا

بوده و  ٪۲۷اند که از جمله آن پرداخت سود بر مبنای پرونده و با شرایط مندرج در آن کرده
الرعایه بوده و اقدامات و قانون مدنی تنظیم و الزم ۱۰قرارداد مذکور بین طرفین برابر ماده 

بوده و اصوًال بانک تجدیدنظرخواه با شرط مندرج  عملیات اجرایی نیز در راستای قرارداد مذکور
در قرارداد به تجدیدنظرخواندگان اجازه استفاده از تسهیالت را داده واال قرارداد تنظیم 
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 ۳۵۸عنه وفق مواد معترٌض رأی  گردید. با توجه به مراتب ضمن وارد دانستن اعتراض و نقضنمی
ون مدنی، حکم بطالن دعوی اولیه خواهانهای قان ۱۰قانون آیین دادرسی مدنی و ماده  ۱۹۷و 

 ».داردبدوی را صادر و اعالم می

شود، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دریافت سود تسهیالت که مالحظه میچنان
ی که بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را غیرقانونی دانسته است، در حال

الت ادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدالل که قرارداد اعطای تسهیشعبه بیست و نهم د
قانون مدنی تنظیم شده است، لذا دریافت سود بانکی بر اساس شرایط مندرج در  ۱۰طبق ماده 

 قرارداد را قانونی دانسته است.

قانون  ۴۷۱بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختالف استنباط محّقق شده است. در اجرای ماده 
عمومی هیأت  آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه

 گردد.عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست میدیوان

 غالمعلی صدقی -عمومی هیأت  عالی کشور در امورمعاون قضایی دیوان

 نظر نماینده دادستان کل کشور :ب

عالی کشور به عمومی دیوانهیأت  ۹۹/۲۲رونده وحدت رویه قضایی ردیف احترامًا، در خصوص پ
 :گرددنمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهارنظر می

 ۷با آخرین اصالحات و ماده  ۱۸/۴/۱۳۵۱قانون پولی و بانکی کشور مصوب  ۲۷در ماده 
اند دستورها و دارد بانکها ملکفقانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می ۵نامه فصل آیین

گردد به های متکی به آن صادر مینامههای بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیینبخشنامه
دارد محکمه قانون مدنی که مقرر می ۹۷۵موقع اجرا نمایند و با ملحوظ نظر قراردادن ماده 

ده یا به علت دیگری مخالف با تواند قراردادهای خصوصی را که بر خالف اخالق حسنه بونمی
چه اجرای قوانین مزبور اصوًال مجاز باشد و شود به موقع اجرا گذارد اگر نظم عمومی محسوب می

 ۳و  ۱و بندهای  ۱۵قانون پولی و بانکی کشور و ماده  ۱۴ماده  ۴و  ۱همچنین با توجه به بندهای 
ردادهایی است که مطابق قانون مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا شخصًا ناظر بر قرا ۲۰ماده 

توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط که بانکها نمیاند و اینتنظیم گشته
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که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حین اجرای نظام تحمیلی در قراردادها نمایند و این
ی دخالت و نظارت کرده و به تعیین نرخ رسمی تواند در امور بانکی و پولپولی و بانکی کشور می

بهره وامها مبادرت ورزد و با توجه به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تأثیر مستقیم و آشکار 
توان تنها به اصل حاکمیت آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی

ه با توجه به تأثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام گونه قراردادها تکیه کرد بلکاراده در این
اقتصادی جامعه مستندًا به مقررات و قوانین مذکور بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی 

اند جلوگیری به عمل آید قراردادهایی که بر خالف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده
قانون مدنی  ۱۰دی کشور وارد نگردد و از طرفی هر چند ماده ای بر نظم عمومی و اقتصاتا خدشه

که ماده به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص مختلف اشاره دارد، لیکن نظر به این
رأی  مذکور شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته بر این اساس

دیدنظر استان لرستان مطابق با موازین قانونی تشخیص و صادره از شعبه محترم اول دادگاه تج
 قابل تأیید است.

عالی عمومی دیوانهیأت 21/5/1399 -794رویه شماره وحدترأي  :ج

 کشور

با اصالحات و  ۱۸/۴/۱۳۵۱قانون پولی و بانکی کشور مصوب  ۳۷و  ۱۴، ۱۱، ۱۰مستفاد از مواد 
اصالحات بعدی  با ۸/۶/۱۳۶۲مصوب  قانون عملیات بانکی بدون ربا ۲۰الحاقات بعدی و ماده 

و دیگر مقررات مربوط،  ۲۱/۱/۱۳۷۹مصوب  قانون تأسیس بانکهای غیردولتی و ماده واحده
کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تنظیم

اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات 
قانون آیین  ۶غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده  اعتباری اعم از دولتی و

، شرط مندرج در قرارداد ۱۳۷۹مصوب  دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی
رأی  اعطای تسهیالت بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس

استان لرستان که با این نظر مطابقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر  ۶/۱/۱۳۹۸ - ۰۵۸۰شماره 
طبق ماده رأی  شود. ایندارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می
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با اصالحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب  ۱۳۹۲مصوب  قانون آیین دادرسی کیفری ۴۷۱
 االتباع است.]عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن الزمدیوان

شود موضوع اختالف راجع است به صحیح مالحظه می وحدت رویه مذکوررأی  طور که درهمان 
یا باطل بودن شرط اخذ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی برای دریافت تسهیالت بانکی، که 
 یک شعبه آن را نافذ و شعبه دیگر آن را باطل دانسته است بنا بر این موضوع به طور مستقیم

نده عاقبا ابطال مزایده و سند انتقالی به بر ارتباطی به اصل موضوع امکان ابطال اجرائیه و مت
 به عدم امکانرأی  مزایده بر اثر محاسبه سود مازاد نیست با این حال ممکن است از آثار این

ای که سود اضافه برای مشتری در نظر گرفته شده و آثار تبعی دیگر قائل شد ابطال اجرائیه
 رأی در رد دعاوی ابطالبا استفاده از اینومی حقوقی کیش دادگاه عم ٢شعبهرأی  که درکمااین

 :اجرائیه و مزایده و سند انتقالی نقل به مضمون چنین استدالل شده است که
شود بلکه صرفا موجب بی مغایرت نرخ سود در قرارداد موجب بطالن تمام قرارداد نمی -١

عمومی هیأت  ٧٩٤وحدت وحدت رویه شماره رأی  گردد و ازاعتباری شرط مغایر با قانون می
 شود.عالی کشور نیز بیش از این استنباط نمیدیوان

( قانون مدنی) و  ١٩٠بطالن قرارداد آن هم به جهت صوری بودن صرفا در محدوده ماده  -٢
باشد و این در حالی است که نمایندگان مجاز فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معامله می

مضا اد را ا اراده کامل و طی تشریفات قانونی نه تنها قرارداشرکت خواهان در زمان انعقاد قرارداد ب
 اند.اند بلکه به مراتب تمدید نیز (اشاره) کردهکرده

 دارد.مخالفت توابع و لوازم قرارداد (شرط سود) با قانون تأثیری در صحت یا بطالن قرارداد ن -٣
اید ببانکی کشور (در مانحن فیه) قراردادهای مغایر با مصوبات بانک مرکزی و قوانین پولی و  -٤

 تعدیل شود نه ابطال.
تفسیر قرارداد باید به نحوی باشد که متعاملین از نتایج قرارداد منتفع شوند و نظم اقتصادی  -٥

جامعه نیز اقتضای حمایت از کلیات قراردادهای بانکی دارد فلذا ابطال کل قرارداد و تبدیل 
یجه عدم استحقاق دریافت خسارت عدم انجام تعهد، با مطالبات بانک به دین عادی و در نت

گونه منفعتی از این قرارداد عدالت و انصاف سازگار نیست چرا که با ابطال قرارداد، بانک هیچ
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تواند پس از استفاده از تسهیالت با کسب نکرده است لذا به اعتقاد محکمه شرکت خواهان نمی
 رده و از اساس ابطال آن را مطالبه کند. ادعاهای متعدد به ماهیت قرارداد تعرض ک

ابطال کل قرارداد تسهیالت به علت اخذ سود مازاد مخالف نظم عمومی است زیرا موجب بی  -٦
شود و به تبع آن حجم معامالت به شدت اطمینانی در روابط مالی اشخاص حقیقی و حقوقی می

یان آن متوجه همه اشخاص اصلی و یابد و با اصل لزوم معامالت نیز مغایرت دارد و زکاهش می
ن را شود لذا دادگاه دعاوی خواهاتبعی مانند برندگان بی تقصیر مزایده در این گونه معامالت می

د در سایر موارد( به جز مطالبه سود مازاد) مبنی بر اعالم بطالن قرارداد مشارکت مدنی و سن
و  ١٠ان قصد را مستندا به مواد رهنی و سلسله قراردادهای بعدی به لحاظ صوری بودن و فقد

 قانون مدنی رد کرده است. ٢١٩
ت نکته جالب توجه در این پرونده آن است که خواهان نیز عالوه بر ایراد به فقدان قصد مشارک

 وحدت رویه و تسری ابطال سود مازاد دریافتی به کل قرارداد،رأی  مدنی، با استناد به همین
قایع حقوقی پس از آن شده است.! چنین استداللی نیز خواستار ابطال اجرائیه و همه و

استبعادی ندارد و موضوع واجد جنبه نظری است زیرا اجرائیه صادر شده در حال اجرا در هر 
را حال از نظر مبلغ بدهی نادرست است و قابل اجرا نیست و اگر هم از طریق برگزاری مزایده اج

رفته شده و در نتیجه اگر اجرائیه باطل شود شده باشد مبلغی مازاد بر بدهی از بدهکار گ
اء .! آر مستندی برای انجام مزایده نخواهد بود تا مقدمه تنظیم سند انتقالی به برنده مزایده باشد

دادگاه حقوقی بابل در  ٣بسیاری بر پایه همین استدالل صادر شده است از جمله شعبه 
ند سحکم به ابطال اجرائیه و مزایده و حتی به علت دریافت سود مازاد بر مقررات بانکی  ٦/٣/٩٩

سازد نه نصوص قاطع دیگر متمایز میچه این دو گونه آراء را از یکرهنی صادر کرده است. آن
ود قانونی بلکه نحوه نگرش دادرسان رسیدگی کننده نسبت به عملکرد بانکها و اولویت دادن به س

 و زیان بانکها یا مردم است. 
رسد که شرط اخذ سود زیادی نه شرط باطل است و نه شرط قوقی به نظر میاگرچه در تحلیل ح

توان ابطال آن را از دادگاه خواست ولی مبطل عقد بلکه شرط صحیح غیر قانونی است که می
طور که گفته شد در هر حال اجرائیه با مبلغ نادرست صادر شده نکته مهم این است که همان

که کلیه انونی دارد و به همین دلیل است که اخیرا به جای ایناست و دعوای ابطال آن توجیه ق
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دعاوی ابطال عملیات بانکی را با هم اقامه کنند، ابتدا تنها درخواست صدور حکم بر ابطال 
که مفاد اجرائیه از نظر نمایند و دادگاه نیز پس از کارشناسی به اعتبار ایناجرائیه را مطالبه می

کند سپس خواهان به اعتبار همین حکم، تقاضای ن را باطل میمیزان طلب نادرست است آ
ای که بر مبنای اجرائیه باطل شده برگزار شده و متعاقب آن، ابطال سند انتقال را ابطال مزایده

کند و دادگاه را در وضعیتی قرار که بر مبنای مزایده باطل شده صورت گرفته درخواست می
 دعاوی خواهان را ندارد.  ای جز قبولدهد که به نظرچارهمی
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وحدت رویه مذکور نیز پاسخی به سوال اصلی یعنی امکان ابطال رأی  حقیقت آن است که
عملیات بانک برای استیفای طلب خود از گیرنده تسهیالت به دلیل اخذ سود مازاد نگشوده 

 وحدت رویه یادرأی  دارد.است و در مقررات قانونی نیز هیچ پاسخ قاطعی به این سوال وجود ن
شده نیز تنها بر موضوع اختالف یعنی بطالن شرط دریافت سود بیشتر توسط بانک حاکم است و 

توان چنین نتیجه گرفت که مزبور میرأی  که ازقابل تسری به موضوعات دیگر نیست. اما این
ده صورت گرفته و صدور اجرائیه بر اساس سود نادرست و به تبع آن اجرائیه صادر شده و مزای

آید بلکه یاد شده به دست نمیرأی  انتقال سند هم قابل ابطال است یا خیر؟ به طور مستقیم از
 یاد شده در نظر دادرسان رسیدگی کننده، سرنوشت پرونده رارأی  شیوه استدالل و استنتاج از

دنی و عدم روشن خواهد کرد. همچنین ایرادهای مربوط به صوری بودن قراردادهای مشارکت م
ه وجود قصد برای انعقاد آنها نیز کماکان موضوعی نظری و تابع سلیقه دادگاههای رسیدگی کنند

 شود بنا بر این ضروری است بانکها در موقعاست و همچنان آراء متناقضی در مورد آن صادر می
ا رعایت تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی کلیه مقررات قانونی در مورد نحوه اعطای تسهیالت ر 
د و رارداکنند و قانون نیز به طور صریح در مورد آثار دریافت سود غیر قانونی که آیا موجب ابطال ق

یه وحدت رورأی  شود یا خیر تعیین تکلیف کند یا حداقلبه تبع آن اقدامات اجرایی و انتقالی می
 عالی کشور به تصویب برسد. خصوص موضوعات یاد شده در دیوان
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Critique and Analysis of a Binding Precedent Issued by the 
Supreme Court No.794.99  

(The possibility of Annulment of Writ of Execution Issued in the Benefit of 
Bank and its Effects) 

Hamid Gooyandeh1 
Abstract: 
The binding precedent No. 794-99 handed down by the Supreme Court 
indicates that taking more than legal regulations by the bank as a condition 
contrary to public policy is not acceptable even in the form of Article 10 of the 
Civil Code. 
What is inferred from this decision is that the contract remains in force but the 
condition of charging extra interest is invalid.  
In this case, is it possible to conclude that on the assumption that the mortgage 
in question remains in force the rest of the effects of the contract, i.e. the issued 
writ of execution, the holding of an auction and the sale of collateral property is 
considered to be valid. Or is it the case that the above-mentioned condition 
annuls the writ of execution, and invalidate holding an auction in case it has 
taken place, and even the transference of the collateral property to the winner of 
the auction? 
This article pursues the examination of this issue by looking at some decisions 
issued. 

KeyWords: Bank facilities, Interest-free banking, Annulment of writ of 
execution, Annulment of auction, Usury. 
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