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 دهیچک

و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی    1391  و  1381  و  1372ی  اه ی ارزی سالهانا پس از بحر
 ۀ . رویاست  ارزی  ۀدیأت  تأخیرخسارت   ۀمطالب،  یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی،  در مهلت مقرر

بودن نبه ماهیت تعهدات ارزی و رایج،  اختالف   أ متشتت است. منش،  قضایی در خصوص این دعوی
آ  522  مادۀکه وجه رایج مذکور در  غالب( این است  ر  نظ)  شود. یک نظرمی   آن مربوط ین  ی قانون 

های عمومی و انقالب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز دادرسی دادگاه 
توافق   ربارۀ نظر دبودن این دعوی است. همین اختالفاستماعشود و نظر دیگر بر قابلنمی  خارجی

ارزی و ریالی( نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش   )اعم از  تأدیه  یرتأخ خصوصی در تعیین خسارت  
،  گذاری خارجیهای اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایهدر فعالیت، انکار ارزای غیرقابلمبادله

ل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به  یقضایی در خصوص این دعوی و دال  ۀبررسی و نقد روی
ناظر به کاهش قدرت خرید  ،  باشد می  استناد محاکم  که مورد   ون مذکورقان  522  مادۀرسد  نظر می

شود و با  نمی  به مفهوم خاص  تأدیه  تأخیرو شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت    استپول  
امکان رسیدگی و  ،  مبنایی آن  ۀ و فلسف  تأدیه  تأخیرخسارت    ۀعنایت به مستندات قانونی جواز مطالب

ارزی وجود دارد. ۀتأدی تأخیرخسارت صدور حکم بر پرداخت 
 جبران کاهش ارزش پول ، وجه التزام، وجه رایج ، تأدیه تأخیرخسارت ، ارز: واژگان کلیدی
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 مقدمه

شود بعضًا تعهدات ارزی در موعد مقرر ایفا نمی ،  ی ارزیهاانبحر   دنبالبههای اخیر و  در سال
محصول    ۀشدافزایش قیمت تمام ،  تبعبه ر قیمت و  رفتن تعادل دبیناز،  نوسان شدید نرخ ارز  لحاظو به

مبنایی   ۀباشد که با فلسفمی م با ریسک شدید و گاهی مشتمل بر ضرر تجار أتو، تجارت، یا خدمات
تعارض است بازار و کسب سود( در تضاد و  و    . تجارت )ثبات نسبی  همین مشکل در تسهیالت 

در این مقاله )با توجه به آنچه  ؛1ی وجود دارداعتبار اسناد، خصوصبه ها و های ارزی بانکپرداخت
استحقاق یا عدم استحقاق  ،  گیرد می  سی قراررقضایی( مورد بر  ۀی اخیر ارزی و تشتت روی هاانبحر

 .  است ارزی ۀدیأت تأخیرخسارت  ۀمطالب
پیشین توافق خصوصی در    تأثیر،  تأدیه  یرتأخ تاریخی خسارت    ۀموضوع مذکور مستلزم بررسی 

میزا  از سال    تأدیه  تأخیرن خسارت  تعیین  بعد  بانکی و سایر  1379)قبل و  قراردادهای  تفکیک  با   )
های  نشست،  قضایی   ۀ روی،  موافقین و مخالفین )شامل عقاید علمای حقوق  ۀقراردادها و بررسی ادل

ادار،  نظرات شورای نگهبان،  قضایی به   ۀ حقوقی قو  ۀ نظرات  تطبیقی( قضائیه و    طور اجمالی حقوق 
،  بودن قواعد و دالیل حاکم بر توافق خصوصی در تعهدات ریالی و ارزیلحاظ یکسانو بهباشد  می 

ارزی   ۀتأدی تأخیربررسی و سپس خسارت ، تأدیه تأخیرتوافق خصوصی در تعیین خسارت  تأثیربدوًا 
ر  نظ  .گرددمی  بندینهایت جمعدر  قضائیه بررسی و    ۀحقوقی قو   ۀ ها و نیز نظرات اداردادگاه  ۀدر روی

مشروعیت  ،  تأدیه  تأخیراینکه مقاالت و کتب متعددی در خصوص مواد قانونی مربوط به خسارت  ه  ب
و در دسترس   یافته  با عناوین مشابه و... قباًل نگارش  تأدیه  تأخیرخسارت    ۀمحاسبه و رابط  أ مبد،  آن

 .(1382، نک: قنبری ) گرددمی  ریاز ذکر مجدد این موارد خوددا، است
   تأدیه  تأخیرمفهوم خسارت  . ۱

واجد  ،  و موضوع از این حیث  است  شده  تعاریف مختلفی ارائه،  تأدیه  تأخیردر خصوص خسارت  
قضائیه   ۀحقوقی قو  ۀ های قضایی و نظرات مشورتی اداربه شرح آرا و نشست  . با توجهاهمیت است 
  تأخیررت  در تفکیک مفهوم خسا،  گردد تفصیل ذکر و بررسی میبعدی این مقاله به  های که در قسمت

کاهش ارزش پول و فروض تعیین یا عدم تعیین خسارت  ، از جمله وجه التزام،  از عناوین مشابه  تأدیه
تفسیرهای مختلف اختالف،  تأدیه  تأخیر آرا   ۀزمین،  نظر وجود دارد و همین  متعارض )در    یصدور 

تعریف    ۀائرا،  برهمین مبنا   .کرده است( را فراهم  تأدیه  تأخیر خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت  

 
  تأثیر این موضوع  ،  نرخ ارز را در اعتبارات اسنادی دارند یا خیر  التفاوت بهما  ۀ ها حق مطالببانک  نظر از اینکهصرف .  1

 . ایممستقل دیگری به آن پرداخته  ۀآن دارد که در مقال ۀدی أت تأخیرمهمی در تعیین حدود تعهدات ارزی و خسارت 
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۲۵ 

خسارت   از  مانعی  و  صحیح  می  تأدیه  تأخیرجامع  تفسیر  در  آ  522  مادۀتواند  دادرسی ی قانون  ین 
تعاریف مختلفی ،  تأدیه  تأخیرباشد. از خسارت    ثرؤمدر امور مدنی    1های عمومی و انقالب دادگاه

لحاظ عدم ایفاء  عبارت از مبلغی است که به  تأدیه  تأخیرخسارت  ،  طور اجمالو به  2است  شده  ارائه
 در تعهدات نقدی پرداخت گردد.  ، باید توسط متعهد، تعهد یا عدم ایفاء تعهد در مهلت مقرر

 تاریخی موضوع   ۀ پیشین .2

در   ؛گرددمیهجری شمسی باز  1307به سال ، در حقوق ایران تأدیه  تأخیر ورود مفهوم خسارت
وجه نقدی   ۀتأدی،  ضوع تعهدی که مو در صورت گوید: »می   قانون مدنی  228  مادۀجایی که مقنن در  

محکوم    تأدیه  تأخیرمدیون را به جبران خسارت حاصله از  ،  221  مادۀ تواند با رعایت  می  حاکم،  باشد
تکمیل و  ،  قانون تسریع محاکمات   41و    36با تصویب مواد    3/4/1309این نهاد نوپا در    «.نماید

به،  شرایط آن  میزان  و  گشتاوصاف  معلوم  دوازده ونحبه  ؛روشنی  صدی  معادل  آن  میزان  که  ی 
  شده  دعوی تعیین ۀتاریخ اظهارنامه یا اقام، و مبدأ آن، تأخیرنسبت مدت به از قرار هر سال بهمحکوم 

قانون ثبت   شد.برای ایجاد مسئولیت و صدور حکم کافی اعالم  ،  در پرداخت  تأخیرو صرف    است
  1318در سال  ،  تسریع محاکمات  انونو ق  3( 1311( و قانون تجارت )مصوب  1310امالک )مصوب  

جای  بهدنی  ین دادرسی می قانون آ  725الی    719منسوخ و مواد  ،  ین دادرسی مدنیی با تصویب قانون آ
را با اندک تغییری بیان    تأدیه  تأخیرشرایط و اوصاف خسارت  ، قانون تسریع محاکمات  41و    36مواد  

 .(116 :1393، )انصاری و محبی د کر
  723تا    719و    712مواد    موجببه،  (1379ین دادرسی مدنی )مصوب  ی قانون آ  تا قبل از تصویب

)اعم از ارزی یا ریالی(    تأدیه  تأخیر خسارت    ۀامکان مطالب،  (1318ین دادرسی مدنی )مصوب  ی قانون آ
و   داشت  مطالبه  228  مادۀوجود  چنین  قانونی  مجوز  نیز  مدنی  بودقانون    مادۀ   موجببهزیرا    ؛ای 

  221  مادۀتوانست با رعایت  می   حاکم،  وجه نقدی بود  ۀتأدی،  موضوع تعهدتی که  در صور،  مذکور
تفاسیر مختلف    .دین محکوم نماید  تأدیه  تأخیرارت حاصله از  مدیون را به جبران خس،  همین قانون

، قانون فوق و امکان تعمیم یا عدم تعمیم آن به ارز خارجی  228  مادۀمحاکم از وجه نقد مذکور در 
،  مذکور  ۀرویرأی وحدت   موجببهشد.    4/10/1353مورخ    90  ۀ شمار  ۀی وحدت رویأ رسبب صدور  

تجویز شده  ،  قانون تجارت  252  مادۀبنا به مدلول  ،  برات با پول خارجینظر به اینکه پرداخت وجه  »

 
 گردد. ذکر می از این به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، لحاظ رعایت اختصار. به1
  .به بعد( 284: 1385، شبیری)وحدتی ، نک:مندان به مطالعۀ بیشترعالقه . 2
 های مربوط به خسارت تأخیر تأدیه منسوخ گردید.  . صرفًا در بخش 3



 ۱۳۹۹بهار  / ۱۰۹مارۀ / ش ۸۴ دورۀ /                                                

 

۲6 

با رعایت  ،  پرداخت تعهدات به ارز،  قانون پولی و بانکی کشور  2  مادۀو مطابق قسمت آخر بند ج  
،  راجع به ارزیابی خواسته  1ین دادرسی مدنیی آ  87  مادۀباشد و نظر به بند یک  ی مجاز می مقررات ارز

ین دادرسی مدنی به دعاوی  ی قانون آ  719 مادۀدادن تخصیص، یج ایران و پول خارجیدر مورد پول را 
که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از 

شامل    تأدیه  تأخیردر باب خسارت  ،  پول رایج و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور
خواستدعاوی  که  نیز  است  ۀی  خارجی  پول  ر  .(1456  :1385،  )زراعت   «شودمی  آن  صدور  ی  أ با 

شد و نرخ خسارت  وجه نقد مذکور در این ماده شامل ارزهای خارجی نیز می،  موصوف  ۀرویوحدت
امکان  ،  ن دادرسی مدنی سابقییقانون آ  719  مادۀ  موجببهدر سال بود.    درصد12هم    تأدیه  رتأخی

توافق نسبت به مازاد بر این نرخ وجود نداشت و صرفًا امکان توافق به کمتر از این نرخ وجود داشت. 
متعار  موجببه)شورای نگهبان   موضوع    ۀتأدی  تأخیر دریافت خسارت  ،  ض(نظرات متعدد و بعضًا 

  .(694 :1384، )حیاتیین دادرسی مدنی را مغایر موازین شرعی دانست ی قانون آ  719و  712مواد 
وجوه و تسهیالت مالی  ،  1368ها مصوب  وصول مطالبات بانک  ۀیک قانون نحو  مادۀ  موجببه

ها )تحت هر عنوان( اعم از اینکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده باشد یا خیر و  اعطایی بانک
سود و سایر  ،  اعم از اصل تسهیالت مالی و وجوه دریافتی را  ،  ر بوده که بدهکار در سر رسید معینمقر

مطالبه و  قابل، مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیالت بر اساس، مسترد دارد ، متفرعات
مکلف    ، مندرجات ذیل این ماده نیز مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت  موجببهوصول است و  قابل

 اند. انجام تعهد و...( شده جریمه عدم ، تأدیه تأخیربه احتساب مطلق خسارات )از جمله خسارت 
، قانون اصالح موادی از قانون صدور چک  2  مادۀالحاقی به    ۀتبصر  موجببهو    1376در سال  
خسارات وجود داشت و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نظر تفسیری مورخ   ۀامکان مطالب

  ۀ مذکور در تبصر  ۀشدوارد های  هخسارت و هزینۀ  مقرر داشت: »منظور از عبارت کلی  21/9/1377
  تأدیه   تأخیر( خسارت  10/3/76قانون اصالح موادی از قانون صدور چک )مصوب  2  مادۀ الحاقی به  

  .« شود... استمی  یخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعالم برمبنای نرخ تورم از تار
قانون عملیات    15  مادۀنیز قانون الحاق دو تبصره به    1376در سال    (98  :1382،  شبیری )وحدتی  

،  خسارت در متن قرارداد  بینیپیشدر فرض  ،  آن  2  ۀتبصر  موجببهبانکی بدون ربا به تصویب رسید و  
درسی ین دای قانون آ  515  مادۀ  2  ۀ تبصر  در ذیل ،  گذارقانون  ۀد دارد و آخرین ارادآن وجو  ۀ امکان مطالب

   مطالبه است.قابل، در انجام تعهد تأخیرآن خسارت  موجببهو  شد ذکر، مدنی

 
 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی  62. بند یک مادۀ 1
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ین ی آ  719  مادۀقضایی فعلی این است که وجه نقد مذکور در    ۀاختالف و تشتت آراء در روی  أمنش
ین دادرسی مدنی فعلی به وجه رایج )با قیودات  ی قانون آ  522  مادۀ  موجببه،  دادرسی مدنی سابق

مذکور را مختص به وجه   مادۀ،  که محاکم است  این ماده( تغییر و همین مطلب سبب شده  مذکور در  
ین دادرسی ی آ 719 مادۀنرخ مذکور در ، ز بدانند و از طرف دیگررایج داخلی )ریال( و منصرف از ار 

تعیین شده بود نیز در قانون درصد  12مدنی سابق )مبنی بر تعیین حداکثر نصاب مورد توافق( که  
نظر محاکم در تعلق یا عدم تعلق خسارت  سبب اختالف،  تغییرات فوقو مجموع  شد  حذف  جدید  

 گردد.  می طور مختصر بررسیمقاله به که در ایناست به تعهدات ارزی شده 
   تأدیه  تأخیرتوافق در تعیین میزان خسارت  تأثیر .3

آ قانون  از تصویب  قبل  مدنی )مصوب  ی تا  دادرسی  آ  719  مادۀ  موجببه(  1379ین  ین ی قانون 
قبلی مدنی  خسارت  ،  دادرسی  صدی  ،  تأدیه   تأخیرنرخ  قرار  از  و  و    دوازدهمشخص  بود  سال  در 

امکان توافق خصوصی نسبت به مازاد بر این نرخ وجود نداشت و هرچند  ،  مذکور  مادۀصراحت  به
قانون   10  دۀاممفاد    موجببهافراد در تنظیم قراردادهای خصوصی و ایجاد تعهد   ۀ که اصل آزادی اراد

صرفًا  ،  حمایتی آن  ۀفبودن قانون مذکور و فلسلیکن نظر به آمره   است  مدنی به رسمیت شناخته شده
( وجود داشت و قراردادهای خصوصی مازاد  درصد 12امکان توافق نسبت به کمتر از نصاب مذکور )

 جهتبه)  ون مدنیقان  10  مادۀو مطابق ذیل    شدندمی   فوق تلقی  ۀمغایر قانون آمر،  بر نصاب مذکور
 . ندمخالفت با قانون( محکوم به بطالن بود

ین دادرسی مدنی سابق( در تفسیر  ی آ  719  مادۀمذکور )  مادۀبعد از تصویب قانون فعلی و حذف  
ین دادرسی مدنی فعلی و امکان یا عدم امکان استناد به مواد ی قانون آ 515 مادۀ 2 ۀو تبصر 522 مادۀ

)توا  230و    228 مدنی  بانک  قانون  شاخص  بر  مازاد  قراردادی  التزام  وجه  تعیین  و  خصوصی  فق 
در طرز تفسیر  ،  منشأ اختالف   .نظر فراوانی بین علمای حقوق و محاکم وجود دارد مرکزی( اختالف

اخیر   امکان مصالح،  قانون فوق  522  مادۀقسمت  به  باشد که تاب  می  دیگر  نحوبهطرفین    ۀ راجع 
 گردد.  بندی میمطالب و نظرات به شرح ذیل تقسیم،  لت بررسیتفسیرهای مختلفی دارد و جهت سهو

 در عقاید علمای حقوق  تأدیه  تأخیرتوافق خصوصی در تعیین میزان خسارت . 3-۱

 گردد:  می  ذکر، نظر وجود دارد که نظرات موافق و مخالفان نیز اختالفدانحقوق بین 
،  ین در هنگام عقد یا قرارداداست که طرف   اجازه داده  اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها .  1

شرط ضمن عقد درج کنند    عنوانبهو    بینیپیشپرداخت مبلغ مقطوع و معینی را  ،  طور توافقیسًا و بهأ ر
  ؛(472 :1388، )محقق داماد
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را به پیدایش تغییر فاحش   تأدیه تأخیرخسارت حکم به ، ین دادرسی مدنیی قانون آ 522 مادۀ .2
توان با استفاده از نهاد شرعی »شرط ضمن عقد«  می  در حالی که  نوط کرده است؛ارزش پول م  در

 .(307 :1385، صورت نیز گسترش داد )وحدتی شبیری خسارت را به غیر این ۀدامن
قانون مدنی( نافذ    10  مادۀطبق اصل کلی آزادی قراردادی )  (توافق طرفین)شرط وجه التزام    .3
سخنی از وجه التزام به میان نیامده بود که حکایت از  ،  ن مدنیقانو  230  مادۀ حتی اگر در    ؛است

قانون مدنی که   10  مادۀدارد و با استناد به اصل حاکمیت اراده و عموم    گذارقانون پذیرش آن توسط  
قانون مدنی    233و    232و مواد    «شروطهم  منون عندؤالم»  ۀبیانگر اصل آزادی قراردادهاست و قاعد

درج چنین شرطی در تمام قراردادها اصواًل مشروع  ،  قانون مدنی(  223  مادۀو اصل صحت عقود )
 . (31و  30: 1396، )خاکباز بود

تعیین وجه ،  مخالفت با نظم عمومی و قوانین امری نداشته باشد ،  که اجرای تعهد اصلی  همین  .4
   .(120 :1394، و احمدی  التزام برای آن ممکن است )اسدی

بلکه در صورت تقصیر مدیون و   ؛ باشد نمی   دین پرداخت  ان  به زم   مربوط   تأدیه   تأخیر خسارات    . 5
، آید و راجع به جواز وجه التزام در کتب مشهور فقهای متقدم می   بحث آن به میان،  در ادای دین   تأخیر 

از جمله در   ؛ آرایی یافت ،  درخصوص وجه التزام توان  خرین می أ ولی در نظرات مت   شده است ن   اظهارنظر 
نامبرده   .باشد می   خر أ یزدی که از فقهای متکاظم طباطبایی الله سید محمد آیت ال و جواب  ؤ کتاب س 

  . (149و    154 : 1389، نوازان اند که شرط مذکور مانعی ندارد )مهمان درجواب فرموده 

تورم   . 6 با جریم   در   جبران  دارد   دیرکرد   ۀ ماهیت  پول : تفاوت  ارزش  کاهش  امر  ،  جبران  یک  اساسًا 
ی که وارد  نحو به   ؛ تصاد حل شود رت اقتصادی است که باید در خود علم اق حقوقی نیست بلکه یک ضرو 

صورت نیازی به    شدن بالجهت ترویج نشود در این کل مال به باطل و دارا أ مردم گردد تا    ۀ زندگی روزمر 
 . ( 134- 135  : 1393،  نیست )انصاری و محبی   1379مصوب  ین دادرسی مدنی  ی آ   522  مادۀ جعل  
مدنی  230  مادۀ  .7 منش  قانون  که  وجه    أایران  قراردادهامشروعیت  در  می  التزام  ،  شودشمرده 
را    اگرچه قراردادها  در  آن  است کر  بینیپیشاندراج  خود  برخالف ،  ده  مشابه  خارجی  در ،  متون 

 . (105، 1391، )مرتضویخصوص ماهیت و نقش آن رسا نیست 
با تغییر التزام متعهد از  قانون مدنی و برخالف آن 230 مادۀمحاکم کشورمان ضمن توجه به   .8

 .(732 :1378، )کاتوزیان به وسیله از اجرای شرط گزاف و ناعادالنه جلوگیری کردند، وعن
که توافق در تعیین خسارت را معتبر   515  مادۀهرچند که برخی معتقدند با توجه به سیاق    .9

ماده که مطالباست  دانسته   به    تأدیه  تأخیرخسارت    ۀو ذیل همین  قانونیرا منوط  ، داندمی   تصریح 
ین دادرسی  ی قانون آ  522  مادۀارچوب  همگر در چ  ؛توافق بر تعیین خسارت در این موارد مجاز نیست
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ای  اطالق داشته و انصراف این حکم به محدوده،  قانون مدنی  230  مادۀحکم مندرج در    . ولیمدنی
ین دادرسی مدنی  ی قانون آ  522  مادۀدر  آنچه    .نیاز به دلیل دارد که چنین دلیلی وجود ندارد ،  خاص

نیست بلکه راهی برای جبران کاهش ارزش پول است )گروه   تأدیه  تأخیراساسًا خسارت  ،  آمده است
  .(8-9 :1394-1395، پژوهشی حقوق بانکی 

از دید علمای حقوق ،  تشخیص ضرر  خصوص در    . 10 و چه  فقه  از دید  نقش ،  نظر عرف ،  چه 
پس عرف و عقال   ؛ در ضرورت جبران آن شکی نیست ،  را ضرر بداند  ای دارد و اگر عرف آن کننده تعیین 

های دادن فرصت دست موجب از ،  ماندن طلبکار از رسیدن به طلب خودکنند که محروم می   ید أی امروزه ت 
  . (152  :1389،  نوازانتوانست منافع زیادی به دست آورد )مهمان مناسبی است که با داشتن پول می 

در   1« اسکناس  ۀتخلی  ۀطبق »نظری،  وفق شاخص بانک مرکزی  تأدیه  یرتأخ دریافت خسارت  .  11
در معنی دقیق حقوقی نیست و دریافت مازاد بر  ،  واقع دریافت اصل وجه دریافتی است و خسارت 

مشروع  ،  بانک مرکزی تا میزانی که ضرر داین را طبق نظر کارشناس جبران نماید   ۀتأدی  تأخیرخسارت  
   .(211 :1396، است )خاکباز

و مسئولیت قراردادی   است  عهدشکنی تصریح نشدهدر فقه به لزوم جبران خسارت ناشی از    .12
جز قواعد مربوط  عنوان خاصی ندارد و هیچ توجیه فقهی برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد به

در   شده است؛ لکن  در نظر گرفته  یقلمروی محدود،  به شروط وجود ندارد و برای جبران خسارت
و لزوم جبران خسارت ناشی    شده  شکنی پرداخته به مسئولیت ناشی از عهد،  ب معامالتمی ابواتما

  .(465 :1388، )محقق داماد است  گرفتهقرار  تأکیداز آن مورد 
 قضایی   ۀ در روی تأدیه  تأخیرتوافق خصوصی در تعیین میزان خسارت . 3-2

قائل  ،  ی که بعضی از محاکمنحوبه   ؛بسیار متشتت است،  قضایی در خصوص توافق مذکور  ۀروی
تفکیک قائل شده  ،  برخی محاکم بین قراردادهای بانکی و غیر آن،  امکان توافق خصوصی هستندبه  

حتی قائل به بطالن ،  دانند و بعضی از محاکممی  و صرفًا توافق خصوصی را شامل قراردادهای بانکی
می مرکزی  بانک  شاخص  بر  مازاد  به  نسبت  بانکی  به    .شندابقراردادهای  قائل  نیز  دیگر  بعضی 

که    اندتعهدات مالی  به،  قانون مدنی که مجوز تعیین وجه التزام قراردادی است  230  مادۀیص  تخص
 گردد:  می ذکر و سپس بررسی و نقد، صورت کلیآرای مرتبط به، به شرح ذیل 

 
 . این نظریه منتسب به مرحوم دکتر مهدی شهیدی است. 1
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خسارت  سبت به  توافق ن ،  1دوم حقوقی قرچک ورامین   ۀ صادره از شعب   92/ 4/ 19ی مورخ  أ ر   موجب به   . 1
توافق خالف نظم  ،  قبل از حلول اجل ،  ین دادرسی مدنی باشد و این اقدام ی آ قانون    522  مادۀ باید منطبق با  

خوردن نظم عمومی است و توافق خالف نظم عمومی و متعارف هم  مذکور و موجب برهم   مادۀ مقرر در  
دادنام به تجدی رسیدگی  دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام    32  ۀ شعب   . باطل است    ۀ دنظرخواهی از 

ه  کرد چنین استدالل    1393/ 4/ 30مورخ  ،  9309970223200506  ۀ شمار   ۀ دادنام   موجب به مذکور  
مطالب است   قرارداد   تأدیه   تأخیر خسارت    ۀ که  در  که  فرضی  تعهدات   تأخیر درخصوص  ،  در  انجام  ،  در 

،  219، 10مواد    ود و مستفاد از مسموع نخواهد ب ،  شده باشد )وجه التزام(  بینی پیش اجرای معینی  ضمانت 
،  و لزومًا راهکار مندرج در عقد  رد محملی ندا ،  تأخیر رجوع به خسارت  ،  قانون مدنی   237و   231، 223

 دهنده است. رجوع به همان خسارت قراردادی است که پوشش 
نظر دادگاه تجدید  18  ۀ شعب   93/ 12/ 11مورخ    9309970221801613  ۀ ی شمار أ ر   موجب به   . 2

توافق دیگری ،  چنانچه طرفین راجع به خسارت ،  در دعاوی که موضوع آن وجه رایج است،  ناستان تهرا 
آن قرارداد مالک عمل بوده و در ،  ین دادرسی مدنی ی آ قانون    515  مادۀ  2به تصریح شق سوم ،  ده باشندکر

آ   522  مادۀ مشمول  ،  فرض عدم توافق  شود و چنانچه طرفین در قرارداد می   ین دادرسی مدنی ی قانون 
شاخص   بر اساسی  أ ها حق صدور ر دادگاه ،  توافق نمایند  تأدیه   تأخیر خصوصی خود بر میزان خسارت  

 نمایند. می   مورد توافق صادر  ۀ تأدی  تأخیر خسارت    بر اساس تورم بانک مرکزی را نداشته و حکم خود را  
شمارۀ  و    9/93/ 25مورخ    9309970222801293  ۀ شمار  ۀدادنام  موجببه  .3 دادنامۀ 

دریافت وجه  ،  دادگاه تجدیدنظر استان تهران  28  ۀشعب  27/10/93مورخ    9309970222801432
ناظر بر تعهدات غیرپولی طرفین است و درخصوص وجه التزام قراردادی ناظر بر  ،  التزام قراردادی
ین دادرسی ی آقانون  515 مادۀ  2 ۀ وارد قانونی )تبصرو در م تأدیه تأخیرصرفًا خسارت ، تعهدات پولی

خاصقابل  مدنی( قوانین  بر  عالوه  که  است  شرایط    522  مادۀدر  ،  مطالبه  اجتماع  با  قانون  همان 
دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ،  مربوط
در دعاوی که    522  مادۀبنابراین مقررات    ؛گیرد می  قرار  محاسبه و مورد حکمقابل،  گردد می   تعیین

قانون مدنی است و دریافت   230و  228حاکم بر مواد ، باشدمی و از نوع وجه رایج وضوع آن دینم
لذا تعیین شرط در    ؛شودمی  ربا محسوب،  قانون مجازات اسالمی  595  مادۀ   بر اساس مازاد بر آن  

 
از سایت پژوهشگاه قوۀ قضائیه اخذ شده است و  ،  از متن رأی ذکر نگردیده استذ آن بالفاصله پس  . آرایی که مأخ1

 نقل آن مستلزم ذکر منبع است.  
 .  استپایانی این ماده  منظور فراز   .2
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التزام    232  مادۀ  3شرطی است نامشروع و باطل )بند  ،  تعهدات پولیبرای  ،  جهت پرداخت وجه 
 دعاوی مرتبط با آن قابلیت استماع در محاکم را ندارد.   ن مدنی( وقانو

مورخ   9309970225001566 ۀدادنام موجببه، دادگاه تجدیدنظر استان تهران 49 ۀشعب .4
،  در خصوص چک،  رت مقطوعصوبه  تأدیه  تأخیرکه تعیین خسارت    کردهچنین استدالل    19/12/93

حمایت قانونی است  قابل، توافق مدنیتجاری بوده و در قالب  مقررات مرتبط با اسناد ۀفراتر از حیط
 باره از آن منصرف خواهد بود. اینها درمعمول بانک ۀاًل شبهات ربوی و رویآو م

ه دادگا  8  ۀشعب  8/10/92مورخ    9209970220801383  ۀ شمار  ۀدادنام  موجببه  .5
دادنام و  تهران  استان  دادگاه    32  ۀشعب  25/11/93مورخ    9309970223201476  ۀتجدیدنظر 

وجه    ۀتأدی  تأخیرها با مشتریان در خصوص خسارت  قرارداد تنظیمی بانک،  تجدیدنظر استان تهران
قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم و مفاد آن برای    15  مادۀمطابق قانون الحاق دو تبصره به  ،  نقد

 االتباع است.  طرفین الزم 
  9309972130601143  ۀ شمار  ۀدادنام  موجببهن تهران  دادگاه تجدیدنظر استا   61  ۀشعب   .6
شرط ،  قانون مدنی  230  مادۀظر به اینکه برابر مقررات  ت که ن ی داده اسأ چنین ر،  17/9/93مورخ  

  مادۀ ( از نفوذ حقوقی برخوردار است و برابر قسمت اخیر  تأدیه  تأخیراجع به خسارت  مذکور )توافق ر
بنابراین شرط  ،  ستا   معتبر  تأدیه  تأخیرن در مورد خسارت  طرفی  توافق،  ین دادرسی مدنیی قانون آ  522

 ی دادگاه بدوی را نقض نموده است.  أ مغایرتی با شرع و مقررات قانونی ندارد و ر، مذکور
به   86/ 3/ 30  مورخ   6/ 280/ 86  ۀ شمار   ۀدادنام   موجب به عالی کشور    تشخیص دیوان   6  ۀ شعب  . 7

مبنی بر رد دعوی ،  هی بانک تجارت رد تجدیدنظرخوادر    6/ 82/3098  ۀپروند   ۀ شرح مضبوط در کالس
متضمن حکم ،  ین دادرسی مدنی ی قانون آ   522  مادۀ ی داده است:  أ چنین ر   تأدیه   تأخیر خسارت    ۀ مطالب

آن   تأدیه   تأخیر خسارت  ماهوی در باب    موجببه بدین ترتیب که  ،  است که تراضی طرفین برخالف 
باطل و ،  ه تعیین و مورد لحوق قرار گیرد بر حکم این ماد   به مبلغی مازاد  تأدیه  تأخیر خسارت  ،  قرارداد

بودن قرارداد االجرا الزم که    1376اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب    15  مادۀ بالاثر است.  
منوط و موکول به ،  است  و مقرر نموده   بینی پیش تنظیمی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را  

ضرورت اجرای قرارداد یا شرطی   ن بانک و مشتریان است و هرگز داللتی برصحت قرارداد تنظیمی بی 
به  با موازین قانونی یا شرعی باطل است   لحاظ که  اشتراط پرداخت مبلغی مازاد بر   .ندارد ،  مخالفت 

، مزبور  مادۀ بودن حکم مقرر در  لحاظ حمایتی به ،  ین دادرسی مدنی ی قانون آ   522  مادۀ خذ مقرر در  أ م 
و  و از سوی دی خالف قانون   و نتیجتًا خالف شرع است  استنادی   مادۀگر مصداق بارز ربای قرضی 
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نیز داللتی بر امکان و   ]اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا   15  مادۀ [العاده  یدنظرخواه فوق تجد 
  . ( 402- 403  : 1388،  جواز اجرای قرارداد یا شرط باطل ندارد )عابدیان و سایرین 

 عنوانبه،  اینکه تعیین وجه  عنوانبه  1390ی صادره در سال  أ ر  موجببههران  پنج حقوقی ت  ۀشعب .  8
خواهان بدوی را رد    ۀخواست،  باشدبودن خسارت می خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربوی

خت بدهی در  اکه خسارت عدم پرد   کردهچنین استدالل    تجدیدنظر استان تهران این  43  ۀولی شعب
  ت اس  تأدیه  تأخیرو عنوان مدنی آن خسارت    است  شناخته شدهمدنی مجاز  ین دادرسی  ی آ  522  مادۀ

با توجه به  ،  شود و در صورت توافقمی  طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه،  که در صورت عدم توافق
قانون مدنی    10  مادۀلذا طبق    ؛انددیگر مصالحه و توافق نموده   نحوبهطرفین  ،  پایانی این ماده  ۀجمل

قابل،  الذکرفوق   مادۀو   خسارت  ابرازی  است  مطالبهاین  مستندات  مدیون ،  و  بر  بودن  داللت 
 حکم بر محکومیت صادر نموده است.  ، لذا ضمن نقض دادنامه .تجدیدنظرخوانده دارد 

  9209970220600005  ۀ شمار  ۀدادنام  موجببهدادگاه تجدیدنظر استان تهران    6  ۀشعب  .9
استدالل    18/1/92مورخ   استچنین  مدنیی آ  522  مادۀمقررات    موجبهبکه    کرده  دادرسی  ،  ین 

در پرداخت دین که موضوع آن از نوع وجه رایج بوده با شرایط مندرج در ماده    تأخیرخسارت    ۀمطالب
مقرارت    ۀکلی،  همان قانون  529  مادۀ  موجببهو با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه تجویز شده و  

سابق  مقررات    عنوانبهقانون مدنی    228  مادۀ رات  ین مقربنابرا است.  در موارد مغایر ملغی گردیده  
تحت عنوان ،  ضمنی نسخ گردیده و توافقات طرفین در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت وجه   نحوبه

توانند به چیزی باره طرفین نمیاینقانون مدنی مورد پذیرش نیست و در  230  مادۀوجه التزام موضوع  
 ین دادرسی مدنی توافق نمایند. ی آ 522 مادۀمقرر در  ۀتأدی تأخیربیشتر از خسارت  ]مبلغی[

دادنام  .10 دادگاه    33  ۀشعب  19/7/91مورخ    9109970223300935  ۀ شمار  ۀمطابق 
،  به نرخی بیش از نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی  تأدیه   تأخیرخسارت    ۀمطالب،  تجدیدنظر استان تهران 

رأی  ،  عالمی مذکورم ا بر همین مبنا تا نرخ تورو محکوم به بطالن است و  شود  میربوی محسوب  
 صادر نموده است.  

شمارأ ر  موجببه  .11 دادگاه   35  ۀشعب  28/6/91مورخ    9109970223500742  ۀ ی 
مازاد ،  است  که در قالب خسارات قراردادی آمده  تأدیه  تأخیرخسارت    ۀمطالب،  تجدیدنظر استان تهران

از بانکبر شاخص بانک مرکزی برای اشخاص حقیقی یا   ربوی   ۀ معامل  عنوانبهها  حقوقی به غیر 
بر  ،  این خسارت   ۀ گردد و از طرفی ضوابط حاکم نیز خواهان را تنها در مطالبمی  قلمداد و ربح تلقی

ین ی آ  522  مادۀقانون ثبت و    33  مادۀ مبنای شاخص بانک مرکزی مجاز دانسته و با استفاده از منطوق  
 شود. می صادر...  تأدیه تأخیرنده به خسارت حکم بر محکومیت خوا، دادرسی مدنی
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ی أ تجدیدنظر و ر  51  ۀشعب  13/9/91مورخ    910997026940289  ۀ ی شمارأ ر  موجببه  .12
مورخ    9209970220801383  ۀ ی شمار أ تجدیدنظر و ر  7  ۀشعب  9109970220701143  ۀ شمار

قانون   15  مادۀ  2  ۀتبصر  ها به استناددادگاه تجدیدنظر )همگی استان تهران( بانک  8  ۀشعب  8/10/92
 توانند مازاد بر شاخص اعالمی توافق کنند.  اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا می 

دادگاه تجدیدنظر    46  ۀشعب  3/9/93مورخ    9309970224600257  ۀ ی شمارأ ر  موجببه.  13
المی هر چند بیشتر از شاخص اع  تأدیه  تأخیردرخصوص میزان خسارت    توافق طرفین،  استان تهران

 صحیح است.  ، بانک مرکزی باشد
شمارأ ر  موجببه  .14 عالی   دیوان  10  ۀشعب  93/ 11/6مورخ    9309970907000363  ۀ ی 

،  میزان مقطوعی تعیین شده باشد ، تأدیهدر صورت عدم ، چنانچه در خصوص مبلغ خسارت ، کشور
ا توافق صحیح  قرار گرفتهاین  تعهد  مورد  بین طرفین  قراردادی  وقتی خسارت  و  همان ،  است   ست 

 وصول خواهد بود. قابل، قانون مدنی 230و  221خسارت مستندًا به مواد 
دادگاه تجدیدنظر    28  ۀ شعب   93/ 8/ 25مورخ    9309970222801122  ۀ شمار   ۀ دادنام   موجب به   . 15

مستنبط از  ،  باشد   وجه التزام گذاشته   ۀ شرط روزان ،  اجاره   ۀ ودیع موقع  برای تضمین به مؤجر  اگر  ،  استان تهران 
 بودن باطل است.  مشروع و ربوی لحاظ غیر قانون مدنی به   228و    221و مواد    232  مادۀ   3بند  

شمارأ ر  موجببه  .16 دادگاه   13  ۀشعب  27/8/93مورخ    9309970221301087  ۀ ی 
 وجه چک معتبر نیست.   ۀتأدی تأخیرتوافق طرفین در تعیین میزان خسارت ، تجدیدنظر استان تهران 

شعب   ۀدادنام   موجببه   . 17 از  کالس   8  ۀ صادره  )موضوع  کرج  حقوقی  عمومی   ۀ پروند  ۀدادگاه 
واعد قانون مدنی باید با توجه به سایر ق  230 مادۀ تفسیر ، ( 1392در سال   8909982610800498

قانون مدنی(   140  مادۀ منع داراشدن ناعادالنه و بدون سبب مملک )   ۀ نظیر قاعد ،  و اصول مسلم حقوقی
  .( 145  : 1393،  صورت پذیرد )خاکباز ،  کند استفاده از حق را منع می که سوء قانون اساسی    40و اصل  

( 1246ت    84/40  ۀ)موضوع کالسه پروند  3/12/84مورخ    1242  ۀ شمار  ۀدادنام  موجببه.  18
دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی بانک رفاه    40  ۀصادره از شعب

دادگاه عمومی   2  ۀصادره از شعب  11/4/84مورخ  ،  601  ۀ شمار  ۀنام متی از دادنسبت به قس،  کارگران
ب مبنی  )اجمااًل  گلستان  مطالببخش  دعوی  رد  گردیدهتأدیه  تأخیرخسارت    ۀر  صادر  ،  است  ( 

قانون الحاق    ۀواحدماده  موجببهتجدیدنظرخواهی وارد و استدالل دادگاه تجدیدنظر این است که  
ید شورای نگهبان قانون اساسی  أی انون عملیات بانکی بدون ربا که به تالحی قاص   15  مادۀدو تبصره به  

را بر مبنای نرخی که در قرارداد ذکر شده   تأدیه  تأخیردارند که خسارت    ها حقبانک،  هم رسیده است
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ی له بانک أ ها نیز مکلف به صدور رمطالبه نمایند و دادگاه،  است  متعهد به پرداخت آن شده،  و طرف 
  .(313-314 :1391، باشند )زندیمی ن مبنابر ای

روی گردید  مالحظه  که  موضوع  ۀ همانگونه  این  درخصوص  ایران  در  ،  قضایی  است.  متشتت 
آن دسته از محاکم که قائل به صحت توافق خصوصی )اعم از قراردادهای بانکی و    تقویت استدالل

 د:  کرتوان استناد می به دالیل ذیل نیز، غیره( هستند
ه  مستند ب،  وجه نقدپرداخت    تأخیر  خصوص در    تأدیه  تأخیرم نسبت به خسارت  ر حک صدو  .1

قانون مدنی که تا حال حاضر نیز نسخ    228  مادۀهم از نوع خاص( بوده و با وجود    حکم قانون )آن
   ؛ وجود ندارد   تأدیه  تأخیر تردیدی در صحت توافق خصوصی راجع به تعیین خسارت  ،  است   نگردیده

آن وجود نداشته   برخالففرض قانونی نیست که امکان توافق  ،  بانک مرکزیتعیین شاخص    .2
   ؛ورود خسارت است و بدین ترتیب امکان توافق خالف آن وجود دارد  ۀ بلکه امار، باشد

محرومیت از منافع  ،  نظیر افت مالیت پول ،  تبعات متعددی دارد،  در پرداخت دیون مالی  تأخیر.  3
در  آنچه    و   (158  –  159  :1388/1،  قضائیه  ۀت قووزش و تحقیقاپول و ضررهای مالی )معاونت آم

به مفهوم جبران    صرفًا یکی از تبعات آن است و الزاماً   است  ین دادرسی مدنی بیان گردیدهی آ  522  مادۀ
 نیست؛ خسارت کامل

تعیین وجه ،  مخالفت با نظم عمومی و قوانین امری نداشته باشد ،  که اجرای تعهد اصلی  همین  .4
  ؛(120 :1394، ن است )اسدی و احمدیبرای آن ممک  التزام 

تصریح دو طرف با  ،  شرط  ۀقواعد عمومی قراردادهاست و فاید   ۀدر زمر،  مسئولیت قراردادی  .5
شده در قراردادها  بینیپیشمربوط به خسارتی فراتر از متعارف است و وجه التزام  ،  حکم قانون و عرف

   .(211 :1387، است )کاتوزیانعدم انجام تعهد خسارت ناشی از  ۀ تراضی دربار، در واقع
شده    تفکیک  بهقائل  ،  که بین قراردادهای بانکی با سایر قراردادها  رد استدالل محاکمی  راستای در  

ادل صرفًا  )بانکی(  ۀو  قراردادها  این  شامل  را  قراردادی  خسارت  تعیین  بر  می  جواز  نیز عالوه  دانند 
قس در  معروض  عمتمطالب  و  قبلی  حهای  علمای  استداللی    شرح به  ،  قوققاید  چنین  نیز  ذیل 

 برخالف موازین قانونی است:  
قانون صدور    2  مادۀالحاقی به    ۀدر قانون صدور چک )تبصر  تأدیه  تأخیرخسارت    ۀجواز مطالب

  15  مادۀالحاق دو تبصره به    ۀواحدمادهبا اصالحات و الحاقات بعدی( و    16/4/1355چک مصوب  
قانون عملی  کهاصالحی  ربا  بدون  بانکی  ت  ات  رسیده  أی به  نیز  نگهبان  رسمیت  ،  استید شورای  به 

شده   )است  شناخته  بانکی  قراردادهای  با  چک  به  مستند  مطالبات  بین  ماهوی  تفاوت  حیث و  از 
ندارد و هیچ خصوصیتی نیست که دعاوی   قراردادی و صحت شرط ضمن عقد( وجود  مسئولیت 
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 تأدیه تأخیرم و نظر به عموم و اطالق خسارت ارد را نامشروع بدانیدو را جایز و سایر مو مستند به این
ون مدنی و قان  228قوانین فوق و همچنین مواد    ۀ ید آن توسط شورای نگهبان )به قرینأی و پذیرش و ت

گونه منع قانونی در صدور حکم ( هیچ گذارقانون   ۀآخرین اراد  عنوانبه ین دادرسی مدنی  ی آ  515  مادۀ
  تأخیر نمودن خسارت  مستثناسایر قراردادها( وجود ندارد و    خصوص قراردادی )در    بر مبنای توافق

بلکه  ،  ی وجود ندارد نص خاصتنها  نهکه در مانحن فیه    است   سایر قراردادها محتاج نص خاص  ۀتأدی
 این واقعیت است.  مؤید نیز   شدهاشاره  صراحت قانونی مواد
دعاوی )اعم از دعاوی مستند به قراردادهای   یام تم   بارۀ آن دسته از محاکم که در   ۀدر خصوص روی 

قائل به عدم صحت توافق خصوصی مازاد بر شاخص ،  دعاوی مستند به چک یا سایر دعاوی،  بانکی 
 مذکور برخالف موازین قانونی است:   ۀ روی ،  باشند نیز به دالیل ذیلمی   اعالمی بانک مرکزی 

و قطعًا در زمان تصویب یک قانون   است  ن بودهعاقل و در مقام بیا،  گذارقانونبا این فرض که    .1
قبل،  خاص مرتبط  خاص  قوانین  و  تقنین  سوابق  دارد به  توجه  آ،  ی  قانون  تصویب  زمان  در  ین  ی لذا 

و  است  و قانون مدنی توجه داشته  1318ین دادرسی مدنی مصوب ی به قانون آ، 1379دادرسی مدنی 
، ین دادرسی مدنی قبلیی قانون آ، قانون فعلی 529 مادۀ موجببهگواه بر صداقت گفتار این است که 

امکان توافق خصوصی مازاد بر  ، قانون اخیر 719 مادۀ موجببهو است صراحتًا ملغی اعالم گردیده 
قانونی مذکور در قانون   مادۀحذف  ،  سالیانه وجود نداشت و مطابق قواعد عام تفسیر  درصد12نصاب  

ت متعدد شورای نگهبان مبنی بر پذیرش درج شرط ضمن جدید )به همراه سایر قرائن از قبیل نظرا 
  مادۀ و قسمت ذیل    515  مادۀ  2  ۀو تبصر  شدهقوانین اشاره ،  تأدیه  یرتأخ عیین خسارت  قرارداد برای ت

گونه ممنوعیت هیچ،  این واقعیت است که در قانون جدیدمؤید  ین دادرسی مدنی فعلی(  ی قانون آ  522
تعیین خسارت    ندارد و از طرف دیگر چنانچه در هر دو فرض  یا محدودیتی در خصوص توافق وجود  

،  قانون مذکور باشیم  522  مادۀ  ۀقائل به حکومت قواعد آمر،  عدم تعیین آن  قراردادی و  ۀتأدی  تأخیر
بی )تصریح  لغو  خصوصیعمل  توافق  به  دو    آن،  مورد  در  مبنایی   مادۀهم  تعارض  و  مستقل( 

  است؛ نمائیم که دور از شأن ویمی منتسب گذارقانونحلی را به قابلغیر
به.  2 باید  بلکه  کند  حمایت  بدحساب  بدهکار  از  نباید  که گونهحقوق  شود  عمل  و  اقدام  ای 

هزینه    ۀ سنگینی داشته باشد تا بدعهدان حداقل در محاسب  ۀهزین،  عهدشکنی و زیرپا گذاشتن قانون
جمهوری اسالمی ایران از بدهکار    ۀ اندازکس بهوفا به عهد را ترجیح دهند و هیچ،  عهدشکنی   ۀو فاید

درحالیکه   .(159و    161،  1394-1395،  کند )گروه پژوهشی حقوق بانکی نمی  بدحساب حمایت
رابط  دنبالبههای حقوقی  نظام   ۀهم اقدام    ۀجبران خسارت کامل هستند و  میان عدم  سببیت عرفی 

 د.  کر توان انکار نمی متعهد و ورود چنین خساراتی را 
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قانون   522  مادۀ صوصی و عدم آن و اعمال  الل قضاتی که بین وجود قرارداد خص استددر خصو 
  : د کراند نیز باید اذعان  شده   تفکیک   به قائل  ،  ین دادرسی مدنی در موارد عدم وجود قرارداد خصوصیی آ 

،  اعالمی از سوی بانک مرکزی(   ۀ ها )شاخص ساالن عمال شاخص قانونی تغییر فاحش قیمت ا    . 1
   ؛ باشد و به مفهوم جبران خسارت کامل نیست می   االدا رای تدارک ارزش واقعی دین در یوم تمهید ب کمترین  

آنچه محقق و مسلم است اینکه مدیون مدتی برخالف رضایت و میل دائن از وجوه مذکور    .2
از آن محروم کر استیفاء منفعت   کمترین    تأدیه  تأخیر و پرداخت خسارت    ساخته است   ده و دائن را 

   است؛ ن خسارت جبرا 
، در صورت تخلف،  تعهد وجه نقد یا با وعده است یا عندالمطالبه و در هر دو قسم مزبور.  3

،  شده باشد  تأدیه  تأخیرالتزام به خسارت    وقتی  مدیون یا ملتزم به خسارت طرف شده یا نشده است.
 به چند نحو متصور است:  تأدیه تأخیرخسارت 
   ؛کرد نمود و استفاده می ید با آن کسب میسرمی متعهدلهاگر وجه نقد به  (الف

نقد  (ب وجه  قیمت  نتیج،  آنکه  یابد  تأخیر  ۀدر  تنزل  پرداخت  فرض   .از  این  خسارت  ،  در 
  ۀکند و شاید بتوان مشمول ادلمتخلف است و حاکم او را به خسارت محکوم می  ۀ عهد  به   شدهحاصل

مذکور در   ۀتأدی  تأخیرخسارت    .(206-207  :1382/1،  باغلزوم وفا به شرط دانست )حائری شاه
و با    است  التفاوت ارزش ریالی و قدرت خرید در زمان دریافت وجه تا زمان مطالبهمابه،  این ماده

 یدرسین دای آ  522)این ماده  ،  ماهیت تفاوت دارد. به بیان دیگردر  قراردادی    ۀتأدی  تأخیر خسارت  
  تأخیرنه خسارت ناشی از  ،  دانسته است  خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را مجاز  ۀمطالب(  مدنی
  ؛(694، 1384، را )حیاتی تأدیه

قانون  230 مادۀین دادرسی مدنی با حکم ی از قانون آ 515ۀ بودن بخش انتهایی ماددر منطبق .4
دادگاه را   تلویحاً ، گذارقانون شود که می باطننگارش این ماده است ۀاز نحو ویژه به  ؛مدنی تردید نیست

منع کرده  ، قرارداد  موجببه، شده برای خسارت توسط طرفین مبلغ تعیینیا اعمال تعدیل در  از تغییر
  دادگاه تعیین خسارتاست که  گفته  ، چه ابتدا در مواردی که قراردادی در این خصوص نیست  ؛است

بالفاصلمی  و  داشتهکند  اعالم  باشد  است که  ه  قراردادی  رفتار خواهد شد )محقق ،  اگر  آن  مطابق 
  .(485 – 486 :1388، ماددا

  اند شده  تفکیک  بهکه بین وجود قرارداد خصوصی و عدم آن قائل    درخصوص استدالل محاکمی 
که توافقی بین طرفین وجود نداشته    دانندین دادرسی مدنی را ناظر به مواردی میی قانون آ  522  مادۀ و  

ای  که قائل به صحت قرارداده  قوت استدالل فوق این است  ۀذکر است که هرچند نقطقابل  باشد نیز
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کمترین تمهید جبران خسارت  ،  اعمال شاخص تورم ،  است  تأدیه  تأخیرخصوصی تعیین خسارت  
 از نقض تعهد را جبران نماید.   ناشی ۀتواند کل خسارات وارد و در موارد متعددی نمی شودتلقی می 

 ی قضایهای در نشست  تأدیه  تأخیرتوافق خصوصی در تعیین میزان خسارت  .3-3

 گردد:  می که به شرح ذیل ذکرشده  های قضایی متعددی برگزارنشست، در خصوص مورد فوق
تخصصی  اتفاق   موجببه  .1 کمیسیون  نظر  و  همدان  استان  دادگستری  قضایی  نشست  نظر 

آ  515  مادۀ با توجه به  ،  1380در مرداد    1قضائیه   ۀمعاونت آموزش قو در  ،  ین دادرسی مدنیی قانون 
برابر قرارداد رفتار ،  قرارداد خاصی بین طرفین منعقد شده باشد ،  مذکوریرامون خسارت  صورتی که پ

 تأدیه   تأخیرخسارت  ،  قانون مذکور  522  مادۀبرطبق مقررات  ،  ن قراردادخواهد شد و در صورت فقدا 
توسط کمیسیون  ،  همین نظر  . (227  :1397،  )زینالی  محاسبه و مورد لحوق حکم قرار خواهد گرفت

ن شتخصصی  دادگستری  قضایی  اسفند  شست  در  قضایی   و  1384هرکرد  نشست  در  همچنین 
 .(1438 :1385،  ابراز گردیده است )زراعتنیز  1380دادگستری استان همدان در مهر 

آ  .2 خسارت    خصوص در  ،  ین دادرسی مدنی سابقی با توجه به مبانی حقوقی و مقررات قانون 
 522  مادۀوجه نقد باشد و رعایت این مبنا در    ۀالبطم،  در صورتی که موضوع،  ناشی از عدم پرداخت 

آن    ۀمطالباتی که خواست  خصوص در    ذارگقانونرسد که  ین دادرسی مدنی فعلی به نظر میی قانون آ
خسارت ناشی از عدم   ۀو حداکثری درخصوص مطالب  است  قائل به نوعی تعدیل شده،  وجه نقد باشد

خسارت مورد مطالبه باید با رعایت  ،  مرقوم   مادۀن طبق  بنابرای  ؛پرداخت وجه نقد مقرر داشته است
مورد حکم واقع شود )معاونت  ،  گرددمیتناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی محاسبه  

 .(704 :1389، قضائیه ۀآموزش و تحقیقات قو
، 1389نظر کمیسیون تخصصی در نشست قضایی دادگستری نوشهر در فروردین    موجببه  .3
از  ذ تعییدر نفو قانون مدنی    230  مادۀیا تخلف در انجام تعهد با توجه به    تأخیرن خسارت ناشی 

  .(92، 1396، قضائیه ۀمعاونت آموزش و تحقیقات قود )را دتردیدی وجود ن
 ۀ مطالب،  1379دادگستری بهشهر در دی ماه  قضایی  کمیسیون تخصصی در نشست    ۀمطابق نظری   . 4

برحسب مقررات ،  است  ین دادرسی مدنی تجویز شده ی قانون آ  515  مادۀکه در    تأدیه  تأخیرخسارت  
می   522  مادۀ  واقع  مورد حکم  قانون  در سال همان  تورم شدید  به  توجه  با  و  اینکه شود  و  اخیر  های 

، شود می   وصول و پرداخت   تأدیه   تأخیر خسارت    عنوان به در واقع وجهی که  ،  ها در حال ترقی استقیمت 

 
از این به بعد واژۀ کمیسیون تخصصی به کار  ،  لحاظ رعایت اختصار. نظر به استناد مکرر به کمیسیون مذکور و به1

 رود.  می
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تفاوتی با اصل دین ندارد ،  د از لحاظ ارزش ریالی آن و قدرت خری ،  ه جمع شود اگر با مبلغ مورد مطالب
شود نمی   وجهی اضافه نصیب طلبکار،  قدرت خرید کاال در هر دو زمان  ۀبا مقایس ،  و به عبارت دیگر

  .( 896  :1387،  قضائیه   ۀ معاونت آموزش و تحقیقات قو را زاید بر مبلغ مورد مطالبه و ربا دانست )   که آن 
ن  أش، 1380شهر در اردیبهشت  نظر اکثریت قضات نشست قضایی دادگستری قائم  موجببه  .5
مربوط به تعدیل وجه نقد در زمان پرداخت و انطباق آن با نرخ  ،  ین دادرسی مدنی ی آ  522  مادۀنزول  
  التفاوت مشمول دریافت مابه،  پرداختی  تأخیربرابر شاخص بانک مرکزی است که لزومًا هر  ،  تورم 

تغییر نکند  ؛نیستمذکور   یا اصاًل  یابد  تورم کاهش  در حالی که خسارت   ؛زیرا ممکن است نرخ 
ین دادرسی مدنی جدید موقعیت ندارد ی گیرد و این امر در آمی  ی تعلقتأخیرعنوانًا بر هر  ،  تأدیه  تأخیر

  ،ها مشمول قرارداد و مصوبات شورای محترم نگهبان و درخصوص چکو البته درخصوص بانک
قانون صدور چک است و نظر کمیسیون تخصصی نشست مذکور   2  مادۀ الحاقی به  ۀ  تبصرمشمول  

  منظوربهتورم در جامعه از سرعت بیشتری برخوردار است و  ،  های اخیردر سال»نیز بدین شرح است:  
 ۀتأدیقانونی شناخته شده و غرض از  ،  تأدیه  تأخیرخسارت    ۀمطالب،  جلوگیری از زیان وارده به داین

شود ولی برحسب مقررات  می   متوجه داین،  جبران ضرری است که از این رهگذر،  تأخیر   خسارت 
سابق  هر    تأدیه  تأخیرخسارت  ،  قانون  تعلق تأخیربه  وجود  می  ی  هم  قیمت  ترقی  آنکه  ولو  گرفت 

اتفاق آرا و کمیسیون تخصصی نشست قضایی دادگستری نوشهر در مرداد   نداشت. همین نظر در 
  .(898-899 :1387، قضائیه ۀمعاونت آموزش و تحقیقات قواست ) راز شدهنیز اب 1380
تا زمانی که متعهد به  ،  1380اکثریت نشست قضایی دادگستری قم در اسفند ماه    ۀ مطابق نظری   . 6

  مادۀ و   « منون عند شروطهم ؤ الم »   ۀ زیرا قاعد   ؛ تواند خسارت بگیرد می   له متعهد   است   تعهد خود عمل نکرده 
   . ( 250  : 1/ 1396،  قضائیه   ۀ حاکمیت دارد )مرکز مطبوعات و انتشارات قو ،  وع قانون مدنی در موض   10

 10با توجه به مواد  ،  1389نظر اول ابرازی نشست قضایی دادگستری رشت در تیر    موجببه  .7
خسارت در قبال تخلف از    ۀمطالب،  ین دادرسی مدنیی قانون آ  522و    515قانون مدنی و مواد    230و  

قراردادهای تنظیمی در   بر اساس ،  خسارت بیشتر از نرخ تورم   ۀلذا مطالب   ؛تمطالبه اسقابل،  شرط
خسارت    ۀمطالب،  باشد و مطابق نظر دوم ابرازی همین نشستطرح میراستای تخلف از شرط قابل

باشد و نظر  نمی  مطالبه ادها قابلبیش از نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی به استناد قرارد   تأدیه  تأخیر
طبق شرط  ،  قانون مدنی  230  مادۀصراحت    بهکه با توجه    صصی نیز بر این مبناستکمیسیون تخ

مرکز مطبوعات  کمتر یا بیشتر یا معادل تورم سالیانه باشد )،  اعم از اینکه مبلغ مذکور  ؛شودمی  عمل
  .(92 :1396/1، قضائیه ۀو انتشارات قو
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و در پاسخ به این    1389  اکثریت قضات دادگستری خمینی شهر نیز در نشست قضایی تیر  .8
اند که  چنین نظر داده، شودنمی شرعی و قانونی دارد و ربا محسوب ۀوجه، ال که خسارت دیرکردؤس

امکان تنظیم قراردادهایی که مخالف قانون و شرع نیست  ،  قانون مدنی 10  مادۀبا توجه به اینکه وفق  
اخذ کند   هاآن از  شدهداد منعقدوفق قرار مربوط را  تأدیه تأخیرتواند خسارت می  سسهؤوجود دارد و م

زیرا   ؛تواند کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور محکوم کندنمی  حاکم،  قانون مدنی 230  مادۀو با توجه به  
التزام عدم انجام تعهدات را مشخص کرده،  خود خالف  ،  قرارداد  توان گفت که ایننمی  اند ووجه 

قانون مجازات اسالمی مشخص    595  مادۀجرم ربا در  شرع و رباست. از آنجا که ارکان و شرایط  
را ربا دانست و این    انطباق با شرایط قراردادهای مذکور نیست تا بتوان آنقابل،  به نظر،  شده است 

ین ی آ  522  مادۀرسد با توجه به  لیکن به نظر می  .دیرکرد است  ۀخسارت و جریم  خصوص موضوع در  
تورم اعالمی از  ۀشاخص ساالن بر اساس، را وفق قانون یهتأد تأخیردادرسی مدنی که تعیین خسارت 

با این عنوان مشخص و    تأدیه  تأخیرتوانند خسارت  نمی  طرفین قرارداد،  داندسوی بانک مرکزی می
با توجه به اینکه خالف قانون ،  باشد  گونه ایند و چنانچه  معین را بیشتر از شاخص مذکور معین کنن

ز معتقدند که تنظیم چنین قراردادهایی که  د. اقلیت قضات مذکور نیباطل و بالاثر خواهد بو،  است
موقع اقساط  باشد و در صورت عدم بازپرداخت بهدر مقابل پرداخت وجه معین و مشخص وام می

این موضوع مشمول ربا خواهد بود و ،  ر نظر گرفته شده است د  زیادیخسارت دیرکرد با نرخ  ،  وام
باطل و بالاثر  ، قانون مدنی است 10 مادۀ قانون و ، اینکه برخالف شرع چنین قراردادهایی با توجه به 

خواهد بود و محاکم نباید نسبت به آن ترتیب اثر دهند. مطابق نظر کمیسیون تخصصی مذکور نیز 
تواند  می  حاکم ،  وجه نقدی باشد   ۀتأدی،  در صورتی که موضوع تعهد،  قانون مدنی  228  مادۀ  موجببه

دین محکوم    ۀتأدیدر    تأخیرمدیون را به جبران خسارت حاصل از  ،  نونمان قاه  221  مادۀبا رعایت  
که در است  خسارت در چنین امری را منوط به شرط جبران خسارت کرده    تأدیه  نیز  221  مادۀکند و  
ین دادرسی مدنی نیز صراحت ی آ 515 مادۀمفاد قسمت اخیر  عالوهبه .یا توافق قید شده باشد قرارداد

برابر قرارداد  ،  بین طرفین منعقد شده باشد صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت  دارد که در  
ه دارد و  قابلیت مطالب،  استدر قرارداد ذکر شده  آنچه    لذا به استناد قوانین یادشده  ؛رفتار خواهد شد

   .(93 :1396/1، قضائیه ۀمرکز مطبوعات و انتشارات قوشود )می یدأی نظر اکثریت ت
آرا   موجببه  .9 درفروردین    یاتفاق  تنکابن  دادگستری  قضایی    ۀ نظری  رغمبه،  1380نشست 

،  با توجه به اینکه شورای نگهبان،  داندنمی   را شرعی  تأدیه  تأخیرشورای نگهبان که پذیرش خسارت  
  ۀ واحدمادهو با عنایت به    کرده استید  أی را ت  آن  515  مادۀ ین دادرسی مدنی جدید از جمله  ی قانون آ

تشخی نظ مجمع  مصلحت  نحوص  که  حکم  ۀام  خسارت  ،  صدور  پذیرش  بر  را    تأدیه  تأخیرجهت 
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لذا پذیرش و صدور حکم به ،  بیان داشته است ،  کندمی  نرخ تورمی که بانک مرکزی اعالم   اساس
 522و    515های بالمحل اشکال قانونی ندارد و با توجه به مواد  در مورد چک  تأدیه  تأخیرخسارت  

  ۀ دیگر استناد به نظری،  است  تصویب شورای نگهبان گذشتهی جدید که از  ین دادرسی مدنی قانون آ
  .(1438 :1385، قبلی شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد )زراعت 

،  1380نشست قضایی دادگستری سیرجان در شهریور  مطابق نظر کمیسیون تخصصی در    .10
آ  515  مادۀاگر  » مدنیی قانون  دادرسی  اساسصرفًا  ،  دانسته  جایزرا    تأدیه  تأخیرخسارت  ،  ین    بر 

قیمت ترقی  میشاخص  قیمتها  ترقی  این  که  مادامی  و  نشودباشد  مهار  تورم  و  آن    ۀمطالب،  ها 
وجود نخواهد    تأدیه  تأخیرای به نام خسارت  لهئها مسبالاشکال است ولی در صورت ثبات قیمت

   .(1462 :1385، زراعت) «داشت
شده است  قضایی( بیان   ۀ قسمت قبلی )بررسی و نقد روی  رد، های فوقدالیل قبول و رد استدالل

 . یستو نیازی به تفصیل بیشتر ن
  ۀ قو  در نظریات اداره کل حقوقی  تأدیه   تأخیرتوافق خصوصی در تعیین میزان خسارت    .3-4

 قضائیه 

قضائیه نیز بعضًا تشتت وجود دارد که   ۀدرخصوص موضوع فوق در نظریات اداره کل حقوقی قو
 گردد:  ل بیان میبه شرح ذی 

نظر به اینکه  »،  قضائیه  ۀاداره حقوقی قو  23/9/79مورخ    3141/7  ۀ مشورتی شمار  ۀمطابق نظری  .1
صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین  ین دادرسی مدنی در  ی آ  515  مادۀطبق قسمت اخیر  

خسارت  ،  515  مادۀ  2  ۀبرابر قرارداد رفتار خواهد شد و با عنایت به تبصر،  طرفین منعقد شده باشد 
... نیز خسارت شناخته شده است و از شمول اصطالح خسارت  تأدیه  تأخیرناشی از عدم النفع و...  
مطالبه  قابل ،  نانچه در قرارداد خصوصی بین طرفینخارج نیست و چ  515  مادۀمذکور در قسمت اخیر  

  .(258 :8813، )شهری و سایرین «باید برابر قرارداد رفتار شود، تعیین شده باشد
مورخ    4154/7و    4/11/91مورخ    2229/7و    9/9/92مورخ    1747/92/7  ۀ های شمارنظریه.  2

بیان    21/9/90 جریمه    اندکردهنیز  بر  توافق  ا  عنوانبهکه  در  ،  دین  ۀتأدیدر    تأخیرلتزام  وجه  فقط 
و    با اصالحات بعدی( برای وجوه   8/6/1362ارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا )مصوب  هچ

دین و از نوع  ،  ولی در تمامی دعاوی که موضوع آناست  شده    بینیپیشها  تسهیالت اعطایی بانک
  ین دادرسی مدنی انجامی آ  522  مادۀ  اساسبر    تأدیه  تأخیر مطالبه و پرداخت خسارت  ،  وجه رایج است 

پولیمی  تعهدات  در  زیاده  التزام موضوع  می   ربای قرضی محسوب ،  شود و شرط   ۀ مادشود و وجه 
مدنی  230 اخیر  ،  قانون  قسمت  و  تعهدات غیرپولی است  به  آ  522  مادۀناظر  دادرسی  ی قانون  ین 
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ناظر به مصالحه کمتر از شاخص تورم  ،  به نظر ،  دیگری  نحوبهطرفین    ۀراجع به امکان مصالح،  مدنی
است    اعتبارامری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی،  زیرا مقررات یادشده تا سقف شاخص تورم   ؛است

  .(363و  366-367 :1393، خرازی و سایرین )
  تواند دادگاه در صورتی می»،  اداره کل مذکور  4/2/86مورخ    452/7  ۀشمار  ۀنظری   موجببه  .3

،  پرداخت خسارت ،  محکوم نماید که در قرارداد طرفین  تأدیه  تأخیرخوانده را به پرداخت خسارت  
دادگاه    بینیپیش  یا  قرار گرفته  توافق  مورد  از جمله  و  قانون  با  منطبق  را  آ  522  مادۀمورد  ین ی قانون 

به پرداخت  الزام اشخاص ، زیرا بدون وجود مبنای قراردادی یا قانونی ؛دادرسی مدنی تشخیص دهد
   .(362 :1393، خرازی و سایرین) «خسارت جایز نیست

 ان معتقدند که: دانحقوق برخی، در پاسخ به نظرات اداره حقوقی
لذا   ؛ باید نظر خود را مستند به قوانین بیان کند ،  وضیح و تشریح قوانینی در مقام ت اداره حقوق   . 1

پولی  تعهدات  زیاده در  اینکه شرط  به  مناقشات صرف ،  شود می   ربای قرضی محسوب ،  اشاره  از  نظر 
آن از صالحیت اداره   خصوص در    اظهارنظر ،  آن وجود دارد   دربارۀ ،  مهمی که حداقل از نظر حقوقی 

وارده   خسارات،  522  مادۀاندیشی است اگر فکر کنیم با حکم مندرج در  خارج است و ساده   حقوقی نیز
ین دادرسی مدنی از عبارت ی آ   522  مادۀ در    گذار قانون .  شود...  می   در تعهدات پولی جبران ،  بر متعهد
از حت صرا به ( 515 مادۀ قبل )در  مادۀ اینکه در چند  رغم به و   است  ه کرد استفاده ن تأدیه تأخیر خسارت 

خواسته از نمی   تعمداً ،  گذار قانون توان این سکوت را حمل بر آن کرد که  می ،  است  آن سخن گفته شده 
دو مفهوم )جبران کاهش ارزش پول و خسارت   چراکه خود نیز به جدایی این   ؛ این عنوان استفاده کند 

 مادۀضمن اینکه    .( 166  : 1394- 1395،  ( واقف بوده است )گروه پژوهشی حقوق بانکی تأدیه   تأخیر 
خسارت ناشی از کاهش ارزش  ۀکند و فقط مطالب می  فرق  تأدیه  تأخیر با خسارت از نظر ماهیت  522

( و برخالف نظر 694  : 1384،  را )حیاتی  تأدیه   تأخیر نه خسارت ناشی از  ،  پول را مجاز دانسته است
، ای خاصبه محدوده انصراف این حکم  ،  هستند   230  مادۀکسانی که قائل به اطالق حکم مقرر در  

  . ( 167  : 1394-1395،  دلیل دارد که چنین دلیلی وجود ندارد )گروه پژوهشی حقوق بانکینیاز به  
 228  مادۀباشند و  می  قانون مدنی از یکدیگر متفاوت   230و    228عناوین مذکور در مواد    .2 

مدنی به خسارت  ،  قانون  و    ۀتأدی  تأخیرناظر  نقدی است  و وجوه  به    230  مادۀدیون  قانون مذکور 
 ۀ تأدی  تأخیرراجع به خسارت  ،  قانونی خاص  مادۀباشد و با وجود  می   تخلف از انجام تعهد مربوط

ضمن اینکه   .وجود ندارد   قانون مدنی  230  مادۀ( امکان استناد به مقررات عام  228  مادۀوجه نقد )
وجوه نقدی )اعم    ۀتأدیعهد  ناظر به ت  228  مادۀضمن معامالت است ولی    طبه شرو  ناظر ،  اخیر  مادۀ

از معاملی و غیرمعاملی( است و در هر دو فرض تعیین و عدم تعیین جبران خسارت نیز به استناد  
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همان قانون )در فرض تصریح بر مبنای توافق و در فرض   221  مادۀ ناظر بر  ،  قانون فوق  228  مادۀ
رات وجود دارد و  خسا  تسابعدم تصریح بر مبنای عرف یا حسب قانون( امکان اتخاذ تصمیم و اح

حقوقی در بخش تعهدات    ۀ ادار  ۀ قانون فوق نیز که حسب نظری  230  مادۀ نظر از اینکه حتی  صرف 
قانون مدنی تا حال    221و    228مواد  ،  کماکان به قوت خود باقی است،  است  نسخ گردیده،  مالی

 د دارند. ستنایت اباقی و بدین ترتیب قابل، و مصون از هرگونه تعرض  اندحاضر نسخ نگردیده
)امکان مصالحه( را ناظر به مصالحه    522  مادۀبرخالف نظر اداره حقوقی که قسمت اخیر    .3

اثبات اینکه    منظوربه،  بودن این قسمت است داند و قائل به امری به کمتر از شاخص تورم اعالمی می
ذکر این مطلب  ،  ه تأدی  تأخیرباشد نه خسارت  می  ضمان جبران کاهش ارزش پول ،  استنادی فوق  مادۀ

قانون    29/4/76الحاقی مورخ    ۀو در تبصراست  مسبوق به سابقه بوده  ،  الزم است که این موضوع
در مورد ،  قانون مدنی نیز ضمان کاهش ارزش وجه رایج مملکتی  1082  مادۀالحاق یک تبصره به  

پذیرفته شده قید  است  مهریه  نیز  تبصره  ت  است   گردیده  و در ذیل همین  وافق طرفین  که در صورت 
،  مذکور و اینکه مهریه  ۀباشد و نظر به عموم و اطالق تبصرمی   همان تراضی طرفین مالک،  دیگر  نحوبه

لذا ، ندارد تا قائل به انحصار و اختصاص ضمان ناشی از کاهش ارزش پول به آن باشیمی خصوصیت
وجود   عدم  فرض  در  نیز  522  مادۀ حتی  مذکور  تبصر  قانون  به  استناد  و    وقف  ۀامکان  دارد  وجود 

 522  مادۀ مبادرت به وضع  ،  معیارهای مذکور در آن   بر اساس با علم به وجود این تبصره و    گذارقانون
جلوگیری از تشتت آراء در خصوص امکان  ،  اخیر  مادۀرسد هدف از وضع  که به نظر می  کرده است

باشد    مهریه از نوع وجه رایج(در سایر تعهدات مالی )به غیر از  ،  مذکور  ۀیا عدم امکان استناد به تبصر
 ۀ قانون مدنی و حتی تبصر  230و  228،  221اعتقاد به نسخ مواد  ،  هر گونه استنتاج دیگری   ۀو الزم

دلیلی بر نسخ آن )اعم از صریح یا ضمنی(  تنها  نهه  ک  است  استنادی فوق )در قسمت توافق طرفین(
ین دادرسی مدنی نیز به ی قانون آ  522  ۀ مادو ذیل  آن    2  ۀو تبصر  515مادۀ  وجود ندارد بلکه در ذیل  

به استناد عمومات  ،  مضافًا اینکه در مباحث مفصل فقهی  .امکان توافق خصوصی اشاره شده است
صفوان نیز ضمان بنونس از امام رضا )ع( و حدیث عباسحدیث ی،  ضمان ید،  اتالف،  قواعد الضرر

درهم و دینار که    خصوص ی که در  انزم  1است.   قول امام معصوم پذیرفته شده  درکاهش ارزش پول  
باشند و ارزش می خریدوفروش لحاظ جنس آن )نقره وطال( قابلبه، ای آننظر از ارزش مبادلهصرف 

سایر تعهدات مالی با وجه    بارۀ در،  به طریق اولی،  است   کاهش آن پذیرفته شده  ضمان،  مالی دارند

 
:  1385،  ؛ طاهری1-2-4ح  ،  20باب  ،  ابواب الصرف،  12ج  ،  الشیعهوسائل، نک: )مندان به مطالعۀ بیشتر. عالقه1

 به بعد(  66
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برخالف نظری که  ،  به بیان دیگر  .ستنیز همین حکم جاری ااست  رایج که ارزش آن کاهش یافته  
داند که در  می  ین دادرسی مدنی جدیدی های آین دادرسی مدنی را یکی از نوآوریی قانون آ  522  مادۀ

کاهش ارزش پول  با  های اخیر  و تحوالت اقتصادی سال  است  دنی قبلی وجود نداشتهین دادرسی می آ
تور  افزایشو   فراوانی  ،  م نرخ  ا  دنبالبهتبعات  تصوداشته  و  پیامدهای   مادۀیب  ست  از  یکی  فوق 

که    کرد باید اذعان  ،  (80  و  3  :1388،  قضائیه  ۀتحوالت فوق است )معاونت آموزش و تحقیقات قو
اینکه قیودات مذکور    بر  مضاف   .استنادی را دارد   ۀو همان شرایط تبصر  یستجدیدی ن  ۀ مقرر،  این ماده

اطالق    نحوبه دو قانون مذکور نیز  نیز ندارد و در هر    تمکن مالی مدیون( را ،  دائن  ۀاخیر )مطالب  مادۀدر  
ممکن است    . باشدرفین میجواز قانونی توافق طمؤید  که    شده است  به امکان مصالحه و تراضی اشاره

مذکور    مادۀ،  و بدین ترتیبشده است  مصالحه استفاده    ۀاز واژ  522  مادۀاستدالل شود که در ذیل  
الحاقی به    ۀنظر از اینکه در تبصراین خصوص نیز صرف   که در   شدبا می  ناظر به صلح در مقام دعوی

، قانون مدنی  752  مادۀصلح وفق    ۀجوهر،  تراضی استفاده شده است  ۀاز واژ،  قانون مدنی  1082  مادۀ
آینده است در  احتمالی  تنازع  از  یا جلوگیری  تنازع موجود  یا محدودیت   ؛رفع  ممنوعیت  هیچ  لذا 

ندارد که طرفی آنقانونی وجود  متعاقب  یا  قرارداد  انعقاد  زمان  در  را    تأدیه  تأخیرمیزان خسارت  ،  ن 
ای که صحت  خصوصی وجود دارد و قرینهامکان استناد به توافق ، مشخص نمایند و در فرض تعیین

ین دادرسی مدنی سابق ی آ  719 مادۀبا علم به وجود    گذارقانونکند این است که  می  این ادعا را اثبات
 مادۀسالیانه( مبادرت به نسخ آن و تصویب هر دو  درصد  12خصوصی تا نصاب    وافقدن تکر)محدود

صرف  و  است  نموده  فوق  مواداستنادی  اینکه  از  )  نظر  مستقل 515و    522مذکور  موضوع  دو   )
و مستقل از  اند کردهقراردادی( را مطرح  ۀتأدی تأخیر)خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و خسارت 

  مادۀ نگارش  ۀگردد به فرض( از نحومی تأکید)ه ماددر فرض ارتباط این دو ی حت، باشندمی یکدیگر
داد   مورد حکم قرار خواهد   ب...با رعایت تناس  دادگاه »   :کندمی  خصوصًا آن قسمت که بیان،  522

در »  :دارد که مقرر می  515  مادۀو عبارت ذیل    « مصالحه نماینددیگری    نحوبهمگر اینکه طرفین  
مذکور در   ۀگردد که مصالحمی  مستفاد  «منعقد شده باشد   اد خاصی بین طرفینصورتی که قرارد 

،  515  مادۀباشد ولی ذیل  می   واقع صلح در مقام دعویناظر به بعد از طرح دعوی و در  ،  522  مادۀ
ضمن    .« برابر قرارداد رفتار خواهد شد»  کند: زیرا در ادامه بیان می  ؛ناظر به توافق قبلی طرفین است

،  مصالحه به هر مبلغ،  مصالحه و عدم وجود قیدی دال بر محدودیت آن  ۀلحاظ اطالق واژاینکه به
 .  است از طرح دعوی و صلح بر دعوی( نیز صحیحولو مازاد بر شاخص )حتی پس 
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 در نظریات شورای نگهبان   تأدیه  تأخیرتوافق خصوصی در تعیین میزان خسارت  .3-5

مختل زمانی  مقاطع  در  نیز  نگهبان  متعارض ،  فشورای  بعضًا  و  متعدد  نظرات  دریافت  ،  در 
که به شرح ذیل  کرده است  اعالم  را    آن  ۀرا غیرشرعی و در مواردی نیز جواز مطالب  تأدیه  تأخیر خسارت  

 1: گرددمی بررسی
بر مبنای    ۀمطالب،  شورای نگهبان  3/2/1365مورخ    ۀنظری   موجببه  .1 بهره و خسارت دیرکرد 

انرژی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازین   با کمیساریای  1353مورخ بهمن    ۀنامموافقت 
   .(91 :1384، زاده و سایرینشرعی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرت ندارد )قاسم

نگهبان    .2 مورخ    موجببهشورای  ،  25/5/76و    76//1/3،  24/10/66،  22/7/65نظرات 
صورت ربا نیست و به  تأدیه  تأخیرکه خسارت    تکرده اسبیان    صراحتًا و برخالف نظرات متعدد قبلی

 .(134-135 :1393، )انصاری و محبی شرط ضمن عقد بالاشکال است 
  1388  ۀ شمار   ۀ طی نظری ،  کل کشور   1376بودجه سال    ۀ نسبت به الیح   اظهارنظر شورای نگهبان در    . 3

،  خسارات مورد قرارداد است اگر جزء  ،  7 ۀ که بند و تبصر  است   صراحتًا اعالم داشته  75/ 11/ 11  –   75/ 21/ 
   . ( 1457  : 1385،  خالف موازین شرعی است )زراعت ،  اشکالی ندارد و اگر عالوه بر آن خسارت است 

( و خصوصًا ذیل  1379ین دادرسی مدنی )مصوب  ی لحاظ تصویب قانون آرسد که به به نظر می
خسارت  ۀاز شرعی مطالبو جو است هید شورای نگهبان رسیدأی آن قانون که به ت 515 مادۀ 2 ۀو تبصر
خسارات مذکور وجود   ۀمنعی بر مطالب،  شودمی   آن شورا نیز محسوب   ۀآخرین اراد  عنوانبهتلقی و  

   :شودمی  مستفاد گونهایننظریات مختلف شورای نگهبان  ۀبا مطالعنداشته باشد. 
  تأخیر خسارت    ۀلبیکه مطادر حال  است.  بوده  تحقق ربا در توافق مازاد بر اصل دین مطرح   ۀشبه  .1
و چنانچه اعتقاد به تحقق ربا    شده ها و همچنین دعاوی مستند به چک تجویز  بانک  ۀاز ناحی  تأدیه

باشد داشته  حقوقی،  وجود  یا  تا  تأثیر،  بودن شخصحقیقی  ندارد  ماهیت  در  اشخاص   اگری  ،  این 
،  ری طرف قرارداد باشنداعتباسسات  ؤها و مو در فرضی که بانک  کنند  را ربا تلقی  آن، حقیقی باشند
 صحیح تلقی گردد.  ، عمل مذکور

زیرا اواًل مبلغ   ؛ یک از ارکان ربا را ندارد هیچ ،  شودمی   شناخته  تأدیه  تأخیر خسارت    عنوان آنچه به   . 2
که طلبکار است  کمترین خسارت  و  پرداخته شود  اصلی  مبلغ  از  بیش  که  نیست  نتیج ،  اضافی   ۀدر 

سرمای محروم  از  است   ود خ   ۀماندن  کرده  تحمل  سررسید  عهدشکنی   ؛در  از  ناشی  ضررها  این  ثانیًا 
  . (272- 273  : 1376،  جبران نماید )کاتوزیان ،  که سبب آن شده است  را   بدهکار است و باید ضرری

 
 ( 1371، مهرپور، نک: ). برای دیدن نظرات شورای نگهبان دربارۀ خسارت تأخیر تأدیه1
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 ۀآخرین اراد عنوانبهین دادرسی مدنی )ی قانون آ 515 مادۀعموم و اطالق ذیل ، از طرف دیگر  .3
و    ستقراردادها  ۀتعمیم و تسری به همقابل،  است  ورای نگهبان نیز رسیدهش  یدأی ( که به تگذارقانون

تنها  نهنیاز به نص صریح دارد که درمانحن فیه  ،  مذکور  ۀهرگونه استدالل دیگری برخالف اطالق تبصر
 د.  کرتوان در این خصوص تردید قانون مدنی نمی  228 مادۀچنین نصی وجود ندارد بلکه با وجود 

رده است  کموجبات ورود ضرر را فراهم ، در پرداخت و نقض عهد تأخیربا که مدیون از آنجا  .4
نفی    ۀبه مقتضای قاعد،  راضی به این ضرر نیست،  ضرر مستند به اوست و چون داین،  و از دید عرف

جبران  ،  ضرر او  ضرر  در  شود  باید  اینکه  به  توجه  با  سایر    خصوص و  با  چک  به  مستند  مطالبات 
ا در  ر تأدیه تأخیرخسارت  ۀنیست که مطالبخصوصیتی وجود ندارد و هیچ ماهوی تفاوت ، مطالبات 

به چک  پذیرش خسارت  )  دانست نامشروع  ،  جایز و در سایر مطالبات،  مطالبات مستند  به  و نظر 
غیرقراردادی نیز برمبنای نرخ    ۀتأدی  تأخیررسد که خسارت  می  به نظر(  در خصوص چک  تأدیه  تأخیر
  .(695 :1384، شدنی است )حیاتیبهمشروع و مطال، تورم 

اصل  .5 از  گاه عقدی  باشدمشکوک ،  هر  به  موجببه،  الصحه   آن حکم  درستی  اصل صحت 
)حائری می  قاعد  .(48  :1373،  کنیم  مطابق  اینکه  طرفین  ۀضمن  نیز  شرط می   تسلیط  هر  توانند 

د بگنجانند )محقق  اد خوقرارد  در، مثل شرط التزام، شان باشدصحیحی را که متعلق آن مال و دارایی
  .(480و  482 :1388، داماد

شرط   .6 به  وفا  لزوم  فقها ،  اصل  محمد،  فتاوی  سید  همچنین فتوی  و  یزدی  طباطبایی  کاظم 
 نیز داللت بر اعتبار وجه التزام در فقه و توجه فقیهان به آن دارد. ، بیع اربونهای هنمون 

عدول  ،  ویش خ   ۀ که شورای نگهبان از نظرات اولی د  رس به نظر می ،  لذا با عنایت به جمیع موارد فوق 
 .  وجود ندارد   تأدیه   تأخیر منعی برای درج شرط ضمن عقد و تعلق خسارت  ،  و در وضعیت فعلی کرده است  

 در حقوق تطبیقی  تأدیه  تأخیرتوافق خصوصی در تعیین میزان خسارت  .3-6

التزام   این موضوع که وجه  به بررسی اجمالی  این قسمت  در   رتأخیدر  تعهدات مالی  ایفاء  در 
 پردازیم می، یا خیر  است های حقوقی دیگر پذیرفته شدهنظام 

آزادی ،  نظم عمومی و اخالق حسنه  و  قانون،  بسیاری از کشورها  ۀهرچند در حقوق موضوع  (الف
و   اصواًل افراد تا جایی مختار و آزادند که با احکام ، ق اسالمدر حقو، سازد می طرفین را محدود ۀاراد

نبودن با کتاب و سنت را برای نفوذ صرف مخالف  مقررات شرع منافات نداشته باشد و بیشتر فقیهان
  .(213-214 :1379، دانند )قنواتی و سایرینمی و اعتبار شروط قراردادی کافی

اجرای محکمی ضمانت ،  در دنیاست و با فقدان آن  یمتداول امر  ،  دریافت خسارت از بدهکاران   ( ب 
  . ( 486- 487  : 1388، انکی وجود نخواهد داشت )محقق داماد فت مطالبات بدهکاران ببرای دریا 
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کلیبه  (ج نظام ،  طور  در  التزام  مختلف وجه  کشورهای  حقوقی  حقوقی ،  های  نظام  جمله  از 
و وجه التزام در حقوق ما عینًا منطبق  است آلمان و سوئیس پذیرفته شده ، ( الکامنانگلیس )، فرانسه

  .(1396، ه است )قنبری بر حقوق فرانس
 قضایی   ۀ ارزی در روی ۀ تأدی تأخیرخسارت  ۀ مطالب .4

نظر وجود دارد و هرچند ارزی نیز بین محاکم اختالف  ۀتأدی  تأخیرخسارت    ۀدرخصوص مطالب
پذیرش  ،  غالب   ۀکه روی نقد ،  معتقد است  ارزی  ۀتأدی  تأخیرخسارت    ۀدعوی مطالببر عدم  جهت 

 گردد: می را ذکرای از این آنمونه، وبررسی
عالی   دیوان  10  ۀشعب  28/5/1393مورخ    9309970907000323  ۀ شمار  ۀدادنام  موجببه  .1
  ؛مذکور خارج است  مادۀارز خارجی از شمول  ،  ین دادرسی مدنیی آ  522  مادۀمستفاد از  »،  کشور

قانونی   ۀابطیادشده ناظر به وجه رایج بوده و ارز خارجی از ض مادۀمقرر در   ۀتأدی تأخیرزیرا خسارت 
  .(120 :139، قضایی ۀاستخراج و مطالعات روی ۀ)پژوهشکد «مرقوم خارج است

دادگاه تجدیدنظر استان    3  ۀ شعب   91/ 9/ 28مورخ  ،  9109970220301236  ۀ آراء شمار   موجب به   . 2
تهران   18  ۀ شعب   91/ 10/ 17مورخ  ،  9109970221801375،  تهران  استان  تجدیدنظر    و   دادگاه 

اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز با همان استدالل    ۀ شعب   92/ 1/ 15مورخ    9209970220101593
 ید شده است.  أی ت   ارزی   ۀ تأدی   أخیر ت خسارت  دعوای  مبنی بر رد  ،  های بدوی های صادره از دادگاه دادنامه ،  فوق 

دادگاه   13  ۀشعب  17/8/93مورخ    9309970221301020  ۀ شمار  ۀدادنام  موجببه  .3
ته استان  تتجدیدنظر  در  دادنامأی ران که  دادگاه عمومی    37  ۀشعب  14/4/93مورخ    326  ۀ شمار  ۀید 

در صورت توافق در تعیین میزان  ،  ارز خارجی  ۀتأدی  تأخیرخسارت  ،  است   حقوقی تهران صادر شده
 وصول است.  آن قابل

 40  ۀشعب  910997022800965و    9109970222800853  ۀ شمار  ۀدادنام  موجببه  .4
شود نمی  وجه رایج تلقی،  ارز کشورهای دیگر»،  است   ه ی تهران که قطعیت یافتدادگاه عمومی حقوق 

خود با نوسانات ارزی  ، و ارزهای خارجیگیرد  نمی مقرر در قانون به آن تعلق ۀتأدی تأخیرو خسارت 
 .  «باشدمورد تغییر قرار گرفته و شناور به تناسب قیمت جهانی برحسب اوضاع اقتصادی می، بازار

  ۀ شعب  84/22/643  ۀپروند  ۀ)موضوع کالس  25/5/85مورخ  ،  438  ۀ شمار  ۀدادنام  بموجبه  .5
یورو بر مبنای    ۀتأدی  تأخیردادگاه عمومی حقوقی تهران( حکم بر محکومیت خوانده به خسارت    22

شعبشد  صادر  ،  قرارداد  درصد6 تهران    8  ۀولی  استان  تجدیدنظر   ۀ شمار  ۀدادنام  موجببهدادگاه 
  کرده است( چنین استدالل  1182  –  86/8/1183  ۀروند)موضوع کالسه پ  16/2/87مورخ    188/187



 / باقری و جمالی و خادمان  یارز  یۀتأد  تأخیر خسارت ۀمطالب یدعو  خصوص در ییقضا یۀرو نقد و یبررس

 

۴۷ 

اهمیت دارد که توافق مورد ،  ی مذکور از این حیث أ شود و رنمی  شامل ارز  تأدیه   تأخیرسارت  که خ
 .( 390و  393 :1391، بین اشخاص حقیقی بوده است )زندی، استناد 
دادگاه عمومی حقوقی    21  ۀصادره از شعب  9/3/84مورخ  ،  181-  182  ۀ شمار  ۀدادنام  موجببه  .6
و پس از   شد  ارزی )یورو( صادر   ۀتأدی  تأخیر حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت  ،  تهران

تهران    28  ۀشعب،  تجدیدنظرخواهی استان  تجدیدنظر  مورخ   1661  ۀ شمار  ۀدادنام  موجببهدادگاه 
به وجه    تأدیه  تأخیر  خسارت ،  ی مدنیین دادرسی آ  522  مادۀبا این استدالل که مطابق    28/12/84

بدوی را نقض و حکم بر بطالن دعوی    ۀدادنام،  گیرد و یورو وجه رایج کشور نیستمی  رایج تعلق
  .(310:  1391، زندیارزی صادر نموده است ) تأدیه تأخیرخسارت  ۀمطالب

مورخ    10827  ۀمشورتی شمار  ۀ قضائیه نیز مطابق نظری  ۀاداره حقوقی قو،  عالوه بر آراء مذکور
داده   2/11/80 نظر  در    است  چنین  مندرج  رایج  ارزهای  ی آ  522  مادۀکه وجه  به  مدنی  دادرسی  ین 

زیرا تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی   ؛کندخارجی تسری پیدا نمی 
ارزش   ی ابرمبن،  زندگی است و این تغییر شاخص  ۀ ترقی و تنزل هزین  بر اساس،  گردد می   ایران تعیین

در نوسان بوده    در حالی که ارزهای خارجی دائماً   .شودثابت ریال )وجه رایج در ایران( محاسبه می
اکثراً  به ریال  و  ترقی نسبت  از شمول ضابطمی  در حال  ارزهای مذکور  بنابراین  ماده   ۀباشند و  این 

ل سایر کشورها  وپخارج است و اصواًل وجه رایج به معنی پول رایج در داخل کشور است و شامل  
انتشارات قو مورخ    1328/7مشورتی    ۀنظری  .(208  :1396/3،  قضائیه  ۀنیست )مرکز مطبوعات و 

 . قضائیه نیز بر همین مبناست ۀاداره حقوقی قو 8/3/87
مطابق  ،  وجه نقد با وجه رایج تفاوت دارد و وجه رایج،  اندانحقوق ای از  عده  ۀبه عقید  دهرچن

قضایی فعلی و   ۀ( و تقریبًا روی50 :1381، آبادیفقط ریال است )حسین ، کشورقانون پولی و بانکی 
های صادره دادنامه،  لبنا به دالیل ذی ،  قضائیه نیز بر همین مبناست   ۀ نیز نظرات مشورتی اداره حقوقی قو

 ارزی برخالف موازین قانونی است:   ۀتأدی تأخیرخسارت  ۀ مبنی بر رد دعوی مطالب
است که چنانچه یکی از طرفین به تعهد خویش    امر  مقتضی این،  یمعاوضعدالت در عقود  .  1

در    تأخیریا  انجام تعهد  خسارت ناشی از عدم    ۀ طرف دیگر حق مطالب،  در مهلت مقرر عمل ننمود
 انجام تعهد را داشته باشد.  

تقصیر هر خسارتی که از این  ،  ولیتئتقصیر است و طبق قواعد عمومی مس،  عدم اجرای تعهد  .2
  .(464 :1388، )محقق داماد است طرف مدیون  ۀعهدبه، آید به بار
و  است  را پذیرفته    عقال نیز این  ۀو سیر  است  مدیون  ۀعهدبهشرعًا    تأدیه  تأخیرجبران خسارت    .3

قاعد با  منطبق  و  دارد  عرفی  بینهم»  ۀمقبولیت  کالمشروط  التجار  بین  التعیین »  ۀ قاعد،  «المعروف 
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تفاوتی بین خسارت ،  باشد و از این حیثقانون مدنی می   225  مادۀاد  و مف  «بالنص  بالعرف کالتعیین
 ارزی و ریالی وجود ندارد.   ۀتأدی تأخیر
پولی  سیاست  .4 سیاست  عنوانبههای  از  اقتصادیبخشی  و  ،  های  اهداف  با  متناسب  باید 

یت  اقتصادی کشور به جذب و حمااقتصادی کشور باشد و در وضعیت فعلی که سیاست  های  هبرنام
  ۀ ارزیتأدی  تأخیرتوجه به خسارت  ،  است و نیاز مبرمی به آن دارد متمایل  گذاری خارجی  از سرمایه

از ضروریات است و اعتقاد به عدم  ،  شودمی  گذارینوعًا سبب امنیت سرمایه،  که در کنار سایر موارد 
خسارت   پرداخت  تأدیه  تأخیرتعلق  ارزیدر  اشتیاق  موجب  ،  های  عدم  و  اطمینان  به  عدم 

طی سنوات ،  اقتصادی   ۀتوسع  ۀضمن اینکه با توجه به تصویب قوانین برنام  .گرددمی  گذاریسرمایه
چشم  1مختلف  توسع،  ساله20انداز  و همچنین سند  برای  دولت  کشور  ۀ عزم    مشخص ،  اقتصادی 

گذاران و برخورد قاطع با و یکی از طرق تحقق این امر نیز اعتمادسازی برای تجار و سرمایه  است
می تعهد  انجام  از  مبنامتخلف  همین  بر  و  ارز،  باشد  و  پول  ماهیت  خروج  ،  شناخت  و  ربا  تبیین 

از مبحث کاهش ارزش الزم است و حتی در روابط و معامالت ارزی    تأدیه  تأخیرموضوعی خسارت  
وارد  تجار   خدشه  و  خلل  صرف کند  مینیز  بیو  فضای  ایجاد  از  گرایش  زمینه،  اعتمادینظر  های 
 آورد. می دیگر را فراهم های ه ین به شیومتعامل
  از وظایف طرفین قرارداد ،  طلبیفرصتاز    جلوگیری همکاری طرفین برای مقابله با خسارت و    .5
تشکیل و   ۀباید در هر دو مرحل، نیتتقصیر است و تکلیف به رعایت حسن ها آنو عدم انجام  است

قدم نخست  ،  ( و انعقاد قرارداد177-178  :1394،  اجرای قرارداد مدنظر قرار گیرد )مقصودی و دروی
های  کند با وضع قواعد پیشگیرانه از درگیری می  تالش  گذارقانون برای رسیدن به دو عوض است و  

  .(429 :1393، )محقق داماد هر چه بیشتر بکاهد، در حین اجرای قرارداد، فآینده میان دو طر
ه در معامالت و قراردادها باید مورد هم است کبسیار م  ۀیک ضابط  ت نیزانصاف و عدال  ۀقاعد  .6

 .(118 -119 :1388، قضائیه ۀتوجه کامل واقع شود )معاونت آموزش و تحقیقات قو
و مستندًا   شودمی  تلقی،  ارز به معنی پول رایج خارجی،  در مبادالت بازرگانی و اقتصادی امروز  .7

قانون پولی و بانکی کشور  2 مادۀ ل بند ج ین دادرسی مدنی و قسمت ذی ی قانون آ 62 مادۀبه بند الف 
دارد و در صورت احراز حقانیت خواهان   ۀ امکان مطالب قرار،  آن وجود  وقتی  .  گیرد می  مورد حکم 
  تأدیه در    تأخیرخسارت ناشی از    ۀمطالب،  به طریق اولی،  اصل تعهد ارزی وجود دارد   ۀامکان مطالب

 بینیپیش هر دو فرض    ودیت قانونی ندارد و درباشد نیز ممنوعیت و محدمی   که فرع بر پذیرش آن

 
 . در حال حاضر قانون برنامۀ ششم توسعه 1



 / باقری و جمالی و خادمان  یارز  یۀتأد  تأخیر خسارت ۀمطالب یدعو  خصوص در ییقضا یۀرو نقد و یبررس

 

۴۹ 

بدین توضیح که در فرض    .امکان مطالبه وجود دارد ،  )توافق قراردادی( و عدم آن  تأدیه  تأخیر خسارت  
لحاظ پذیرش تعلق سود به  نیز به بینیپیشمستند به قرارداد تنظیمی و در فرض عدم ، توافق قراردادی

 مقبولیت عرفی آن و اطالق،  (درصد8ها )در حال حاضر  نکارزی و پرداخت آن در باهای  هسپرد 
که درصد  8بر مبنای    تأدیه  خیرتأ خسارت    ۀامکان مطالب،  قانون مدنی  228  مادۀوجه نقد مذکور در  

 وجود دارد.، گرددمی در سیستم بانکی اعمال
ام  . دوباشد می  انتفاع و تحصیل سود،  بانکداری   ۀبنگاه اقتصادی است و اقتضای حرف ،  بانک   .8
در موعد مقرر به حساب بانک بازگردد و  ،  فعالیت بانک به این بستگی دارد که وجوه ارزی  ی و بقا

ها برای فعالیت خود که بانکاست  بدیهی  که  ها و توجه به این مطلب  نظر به محدودیت منابع بانک
یان فراهم  ضرر و زموجبات  ،  تعهدات ارزی ایفا نشود ،  چنانچه در موعد مقرر،  نیاز به نقدینگی دارند

مبنایی تشکیل بانک و همچنین تجارت    ۀبا فلسف  أدیهت  تأخیرو اعتقاد به عدم تعلق خسارت  شود  می 
باشد و از نظر عقلی و منطقی نیز هیچ بانک  می  )کسب سود و منفعت اقتصادی( در تضاد و تعارض

،  طرف قرارداد  ء تعهداتدر ایفا  تأخیرباشد که در فرض  یا تاجری حاضر به پذیرش چنین ریسکی نمی
 اشد.  نداشته ب تأدیه تأخیرخسارت  ۀحق مطالب

خت ای نیز مقتضی پرد المللبینشده در عرف تجاری  پذیرفته  ۀیک قاعد  عنوانبهانصاف    ۀقاعد  .9
از  ،  فقهیهای  ه عدل و قسط نیز بر همین مبناست و آموز  ۀباشد و مفاد قاعدمی  تأدیه  تأخیرخسارت  

 این مطلبمؤید  بالجهت و منع اضرار به غیر نیز    شدنطل و ممنوعیت دارا به با  کل مالأقبیل حرمت  
 شدن بالجهت فراهم گردد. کل مال به باطل و دارا أاستفاده و ترویج سوءهای  هکه نباید زمین است

در پرداخت   تأخیر لحاظ  به ، گونه که از اسم و عنوان آن نیز پیداست   همان  تأدیه   تأخیر خسارت    . 10
الضرر باید جبران شود   ۀ شود که به حکم قاعدمی   ضرری به دائن وارد ،  گیرد و از این حیثمی   لق تع   دین 

قانون مدنی و صراحت   228  مادۀفرقی بین وجوه ارزی یا ریالی وجود ندارد و با وجود  ،  و از این باب 
آن )با رعایت گونه ممنوعیت یا محدودیتی در استحقاق دریافت  هیچ ،  ین دادرسی مدنیی آ  515  مادۀ ذیل  

 تأخیرخسارت ناشی از کاهش ارزش پول و خسارت    ۀ مضافًا اینکه دو واژ  .وجود ندارد شرایط مقرر(  
اول )کاهش ارزش پول( ارتباطی به قرارداد ندارد و مربوط   عنوان زیرا    ؛ باید از یکدیگر تفکیک گردد   تأدیه 

 باشد. می   در ایفاء دین   تأخیر یا    ء ناشی از عدم ایفا ،  تأدیه  تأخیر در حالیکه خسارت   . به دولت است
و واژه وجه رایج    522  مادۀقضایی فعلی که بدون توجه به موارد فوق و صرفًا بر مبنای    ۀلذا روی

حکم بر بطالن این  ،  و توافق خروج موضوعی دارد   تأدیه  تأخیرمذکور در آن که از مفهوم خسارت  
 باشد.  می شدهدی قراردادها و قواعد اشاره برخالف موازین قانونی و اصل آزا ، کنندمی دعاوی صادر
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 نتیجه

نظران  استدالل صاحب،  کاالست   عنوانبهتحلیل ماهیت ارز  ، در حالی که گرایش فقهای معاصر 
 522  مادۀدر ایفاء تعهدات ارزی را خارج از شمول    تأخیرقضایی فعلی که    ۀین دادرسی مدنی و رویی آ

در قوانین  ،  گذارقانون اینکه دیدگاه    ویژه به  .قوت استاز    خالی،  دانندین دادرسی مدنی می ی قانون آ
از جمله   برنام  34و    33  مادۀمختلف  توسعه  ۀقانون  به نوسازی،  چهارم  دولت  و  ،  تکلیف  تسهیل 

بینروان تجارت  در  کشور  سهم  افزایش  و  تجارت  و  است  الملل  سازی  بازرگانی  مبادالت  در  و 
پول  ،  ین دادرسی مدنیی قانون آ  62  مادۀارجی است و طبق  ارز به معنی پول رایج خ،  اقتصادی فعلی

را   قرار دادمی   خواسته و در متن دادخواست  عنوانبهخارجی  هرچند وجه رایج    .توان مورد مطالبه 
طالق  عموم و ا،  قضایی فعلی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد   ۀمطابق روی ،  اخیر  مادۀمذکور در  

تعمیم و  قابل،  قانون اخیر  228و    221ی و منطوق مواد  نون مدنقا  230  مادۀوجه التزام مذکور در  
پرداخت   ۀارز وسیل،  تجاری  ۀ د که در عرف و رویکرتوان انکار  نمی  .باشدمی   تسری به تعهدات ارزی

تعهدات است و عنوان پرداخت تسهیالت ارزی در نظام بانکی و روشی برای پرداخت در تجارت  
های  گونه که تعلق سود به سپردههمان  ؛گذارد تعهدات ارزی نمی  دنبوتردیدی در نقدی،  المللیبین

پذیرفته شده بانکی  در نظام  تعلق می و همانند سپرده  است  ارزی  آن سود  به  ریالی  در  های  گیرد و 
به سپرده نیز  فعلی  می ،  های مذکوروضعیت  پرداخت  اینکه همان    .گرددهشت درصد سود  ضمن 

قانون تجارت   252  مادۀ( شامل  4/10/1353  –  90قبلی )  ۀدت رویمبانی قانونی مذکور در رأی وح
  مادۀمطابق قسمت آخر بند ج  ،  و تجویز پرداخت وجه با پول خارجی و ایفاء تعهدات با ارز خارجی

کماکان به قوت خود باقی است و نسخ نگردیده است. لذا در فرض ،  قانون پولی و بانکی کشور  2
ارزی    ۀتأدی  تأخیرباید قائل به تعلق خسارت    عدم تعیین وجه التزام نیز در ایفاء تعهدات ارزی و    تأخیر

رسی مدنی از ارز  ین دادی قانون آ  522  مادۀو با وجود انصراف    است  را پذیرفته  شد و عرف نیز این
مطالبقانونی،  خارجی و جبران    ۀتأدی  تأخیرخسارت    ۀبودن  پذیرفت  اولویت  قیاس  با  باید  را  ارزی 

عهد،  یهتأد  تأخیرخسارت   بر  این  ۀو سیر  است  مدیون  ۀشرعًا  نیز  پذیرفته    عقال   همچنیناست.  را 
، نمودن دائن از آن برخالف رضایت و میل دائن و محروم ،  عت مدیون از وجوه ارزیفمن   ءلحاظ استیفا به 

. ضمن اینکه از لحاظ مصلحت برای وی است  کمترین جبران خسارت ،  تأدیه  تأخیرپرداخت خسارت  
تسهیل ،  گذاریامنیت سرمایه ،  دش ثروت عایت اصول اطمینان تجاری و حمایت از گراقتصادی و ر

پیشگان یت شرعی دوگانگی ضوابط حاکم بر تجارت ممنوع ،  نفی ضرر ،  بالجهت  ۀمنع استفاد ،  تجارت 
 بودن اسباب مسئولیت عرفی و عقلی  در بالد مسلمین )از حیث تفکیک تعهدات ارزی و ریالی( و فراهم 

 با اشکال مواجه است. ،  ارزی   ۀ تأدی   تأخیر خسارت    ۀ عدم محاسب مدیون نیز 
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باید موجب ضمان باشد و تفکیک  ،  عدم اجرای تعهدات ارزی همانند عدم اجرای سایر تعهدات 
این ماهیتاً   بین  و  تعهد  جنس  از  دو  هر  حالیکه  در  قواعد عمومی ،  باشندمی   ولیتئمس  أمنش  دو  با 

ب  مسئولیت و ضمان در تضاد،  قراردادها  های پولی و اینکه اعمال سیاسته  و تعارض است و نظر 
ها مکلف به رعایت  بانک  همۀ  ست واز وظایف بانک مرکزی ا ،  تنظیم بازار ارز،  طور خاصارزی و به

،  های متعدد بانک مذکوربخشنامه  موجببهباشند و  می  بانک مرکزیهای  هها و بخشنامدستورالعمل
مطالب قرارد وجه  ۀ امکان  وجالتزام  اولیه  دارد ادی  در ،  ود  تفسیری مجلس  نظر  است که  لذا ضروری 

یا تخصیص مواد   )با وضع    230و    228خصوص نسخ  آ   522  مادۀ قانون مدنی  ین دادرسی ی قانون 
با صدور ر لحاظ تشتت آراء اقتضا دارد که دیوان و به شود  مدنی( اخذ   ، ی وحدت رویهأ عالی کشور 

در فرض عدم ،  زمان نیز محاکم  آن   د و تا کن تعیین تکلیف    صراحتًا در این خصوص اتخاذ تصمیم و 
 ارزی که در حال حاضر مورد عمل سیستم بانکی  ۀبا اخذ وحدت مالک از سود سپرد ،  وجود توافق 

 ارزی را تعیین و مورد حکم قرار دهند.  ۀ تأدی   تأخیر خسارت  ،  باشد و مقبولیت عرفی و عقلی نیز دارد می 
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 . انتشارات مجد تهران:، چاپ اول، جبران در حقوق ایرانقابل خسارات، (1389) لهاروح، مهمان نوازان ▪
)مطالع،  (1385)  سیدحسن،  وحدتی شبیری ▪ قراردادی  فقه و حقوق(   ۀمبانی مسئولیت مدنی  در  ، تطبیقی 

 . پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی تهران:، چاپ اول
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۵۴ 

  ۀفصلنام ،  «در حقوق ایران و فقه امامیه  تأدیه  تأخیرتطبیقی خسارت    ۀمطالع»،  (1382)  سیدحسن،  وحدتی شبیری ▪
  .دوازدهم ۀ شمار، اقتصاد اسالمی

 

 


