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بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی


محمدرضا باقری ،جعفر جمالی ،محمود خادمان
چکیده

پس از بحرانهای ارزی سالهای  1372و  1381و  1391و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی
در مهلت مقرر ،یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی ،مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی است .رویۀ
قضایی در خصوص این دعوی ،متشتت است .منشأ اختالف ،به ماهیت تعهدات ارزی و رایجنبودن
آن مربوط میشود .یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در مادۀ  522قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز
خارجی نمیشود و نظر دیگر بر قابلاستماعبودن این دعوی است .همین اختالفنظر دربارۀ توافق
خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد .نظر به نقش و ارزش
مبادلهای غیرقابلانکار ارز ،در فعالیتهای اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایهگذاری خارجی،
بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص این دعوی و دالیل و توجیهات آن بسیار ضروری است .به
نظر میرسد مادۀ  522قانون مذکور که مورد استناد محاکم میباشد ،ناظر به کاهش قدرت خرید
پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمیشود و با
عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه و فلسفۀ مبنایی آن ،امکان رسیدگی و
صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی وجود دارد.
واژگان کلیدی :ارز ،خسارت تأخیر تأدیه ،وجه رایج ،وجه التزام ،جبران کاهش ارزش پول
 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسالمی (واحد امارات متحدۀ عربی) ،دبی ،امارات متحدۀ عربی
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مقدمه

ً
در سالهای اخیر و بهدنبال بحرانهای ارزی ،بعضا تعهدات ارزی در موعد مقرر ایفا نمیشود

و بهلحاظ نوسان شدید نرخ ارز ،ازبینرفتن تعادل در قیمت و بهتبع ،افزایش قیمت تمامشدۀ محصول
یا خدمات ،تجارت ،توأم با ریسک شدید و گاهی مشتمل بر ضرر تجار میباشد که با فلسفۀ مبنایی
تجارت (ثبات نسبی بازار و کسب سود) در تضاد و تعارض است .همین مشکل در تسهیالت و
پرداختهای ارزی بانکها و بهخصوص ،اعتبار اسنادی وجود دارد1؛ آنچه در این مقاله (با توجه به
بحرانهای اخیر ارزی و تشتت رویۀ قضایی) مورد بررسی قرار میگیرد ،استحقاق یا عدم استحقاق
مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی است.
موضوع مذکور مستلزم بررسی پیشینۀ تاریخی خسارت تأخیر تأدیه ،تأثیر توافق خصوصی در
تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه (قبل و بعد از سال  )1379با تفکیک قراردادهای بانکی و سایر
قراردادها و بررسی ادلۀ موافقین و مخالفین (شامل عقاید علمای حقوق ،رویۀ قضایی ،نشستهای
قضایی ،نظرات شورای نگهبان ،نظرات ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه و بهطور اجمالی حقوق تطبیقی)
میباشد و بهلحاظ یکسان بودن قواعد و دالیل حاکم بر توافق خصوصی در تعهدات ریالی و ارزی،
ً
بدوا تأثیر توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه ،بررسی و سپس خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی
در رویۀ دادگاهها و نیز نظرات ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه بررسی و در نهایت جمعبندی میگردد .نظر
به اینکه مقاالت و کتب متعددی در خصوص مواد قانونی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه ،مشروعیت
ً
آن ،مبدأ محاسبه و رابطۀ خسارت تأخیر تأدیه با عناوین مشابه و ...قبال نگارش یافته و در دسترس
است ،از ذکر مجدد این موارد خودداری میگردد (نک :قنبری.)1382 ،
 .۱مفهوم خسارت تأخیر تأدیه

در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ،تعاریف مختلفی ارائه شده است و موضوع از این حیث ،واجد
اهمیت است .با توجه به شرح آرا و نشستهای قضایی و نظرات مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه
که در قسمتهای بعدی این مقاله بهتفصیل ذکر و بررسی میگردد ،در تفکیک مفهوم خسارت تأخیر
تأدیه از عناوین مشابه ،از جمله وجه التزام ،کاهش ارزش پول و فروض تعیین یا عدم تعیین خسارت
تأخیر تأدیه ،اختالفنظر وجود دارد و همین تفسیرهای مختلف ،زمینۀ صدور آرای متعارض (در
خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه) را فراهم کرده است .برهمین مبنا ،ارائۀ تعریف

 .1صرفنظر از اینکه بانکها حق مطالبۀ مابهالتفاوت نرخ ارز را در اعتبارات اسنادی دارند یا خیر ،این موضوع تأثیر
مهمی در تعیین حدود تعهدات ارزی و خسارت تأخیر تأدیۀ آن دارد که در مقالۀ مستقل دیگری به آن پرداختهایم.
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جامع و مانعی از خسارت تأخیر تأدیه میتواند در تفسیر صحیح مادۀ  522قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب 1در امور مدنی مؤثر باشد .از خسارت تأخیر تأدیه ،تعاریف مختلفی
ارائه شده است 2و بهطور اجمال ،خسارت تأخیر تأدیه عبارت از مبلغی است که بهلحاظ عدم ایفاء
تعهد یا عدم ایفاء تعهد در مهلت مقرر ،باید توسط متعهد ،در تعهدات نقدی پرداخت گردد.
 .2پیشینۀ تاریخی موضوع

ورود مفهوم خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران ،به سال  1307هجری شمسی بازمیگردد؛ در
جایی که مقنن در مادۀ  228قانون مدنی میگوید« :در صورتی که موضوع تعهد ،تأدیۀ وجه نقدی
باشد ،حاکم میتواند با رعایت مادۀ  ،221مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر تأدیه محکوم
نماید ».این نهاد نوپا در  1309/4/3با تصویب مواد  36و  41قانون تسریع محاکمات ،تکمیل و
شرایط ،اوصاف و میزان آن بهروشنی معلوم گشت؛ بهنحوی که میزان آن معادل صدی دوازده
محکومبه از قرار هر سال بهنسبت مدت تأخیر ،و مبدأ آن ،تاریخ اظهارنامه یا اقامۀ دعوی تعیین شده
است و صرف تأخیر در پرداخت ،برای ایجاد مسئولیت و صدور حکم کافی اعالم شد .قانون ثبت
امالک (مصوب  )1310و قانون تجارت (مصوب  3)1311و قانون تسریع محاکمات ،در سال 1318
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ،منسوخ و مواد  719الی  725قانون آیین دادرسی مدنی بهجای
مواد  36و  41قانون تسریع محاکمات ،شرایط و اوصاف خسارت تأخیر تأدیه را با اندک تغییری بیان
کرد (انصاری و محبی.)116 :1393 ،
تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب  ،)1379بهموجب مواد  712و  719تا 723
قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب  ،)1318امکان مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی یا ریالی)
وجود داشت و مادۀ  228قانون مدنی نیز مجوز قانونی چنین مطالبهای بود؛ زیرا بهموجب مادۀ
مذکور ،در صورتی که موضوع تعهد ،تأدیۀ وجه نقدی بود ،حاکم میتوانست با رعایت مادۀ 221
همین قانون ،مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر تأدیه دین محکوم نماید .تفاسیر مختلف
محاکم از وجه نقد مذکور در مادۀ  228قانون فوق و امکان تعمیم یا عدم تعمیم آن به ارز خارجی،
سبب صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ  90مورخ  1353/10/4شد .بهموجب رأی وحدترویۀ مذکور،
«نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی ،بنا به مدلول مادۀ  252قانون تجارت ،تجویز شده

 .1بهلحاظ رعایت اختصار ،از این به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ذکر میگردد.
 .2عالقهمندان به مطالعۀ بیشتر ،نک( :وحدتیشبیری 284 :1385 ،به بعد).
ً
 .3صرفا در بخشهای مربوط به خسارت تأخیر تأدیه منسوخ گردید.
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و مطابق قسمت آخر بند ج مادۀ  2قانون پولی و بانکی کشور ،پرداخت تعهدات به ارز ،با رعایت
مقررات ارزی مجاز میباشد و نظر به بند یک مادۀ  87آیین دادرسی مدنی 1راجع به ارزیابی خواسته،
در مورد پول رایج ایران و پول خارجی ،تخصیصدادن مادۀ  719قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی
که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از
پول رایج و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور ،در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل
دعاویی نیز که خواستۀ آن پول خارجی است میشود» (زراعت .)1456 :1385 ،با صدور رأی
وحدترویۀ موصوف ،وجه نقد مذکور در این ماده شامل ارزهای خارجی نیز میشد و نرخ خسارت
تأخیر تأدیه هم 12درصد در سال بود .بهموجب مادۀ  719قانون آیین دادرسی مدنی سابق ،امکان
ً
توافق نسبت به مازاد بر این نرخ وجود نداشت و صرفا امکان توافق به کمتر از این نرخ وجود داشت.
ً
شورای نگهبان (بهموجب نظرات متعدد و بعضا متعارض) ،دریافت خسارت تأخیر تأدیۀ موضوع
مواد  712و  719قانون آیین دادرسی مدنی را مغایر موازین شرعی دانست (حیاتی.)694 :1384 ،
بهموجب مادۀ یک قانون نحوۀ وصول مطالبات بانکها مصوب  ،1368وجوه و تسهیالت مالی
اعطایی بانک ها (تحت هر عنوان) اعم از اینکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده باشد یا خیر و
مقرر بوده که بدهکار در سر رسید معین ،تسهیالت مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل ،سود و سایر
متفرعات ،مسترد دارد ،بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیالت ،قابلمطالبه و
قابلوصول است و بهموجب مندرجات ذیل این ماده نیز مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت ،مکلف
به احتساب مطلق خسارات (از جمله خسارت تأخیر تأدیه ،جریمه عدم انجام تعهد و )...شدهاند.
در سال  1376و بهموجب تبصرۀ الحاقی به مادۀ  2قانون اصالح موادی از قانون صدور چک،
امکان مطالبۀ خسارات وجود داشت و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نظر تفسیری مورخ
 1377/9/21مقرر داشت« :منظور از عبارت کلیۀ خسارت و هزینههای واردشدۀ مذکور در تبصرۀ
الحاقی به مادۀ 2قانون اصالح موادی از قانون صدور چک (مصوب  )76/3/10خسارت تأخیر تأدیه
برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعالم میشود ...است».
(وحدتی شبیری )98 :1382 ،در سال  1376نیز قانون الحاق دو تبصره به مادۀ  15قانون عملیات
بانکی بدون ربا به تصویب رسید و بهموجب تبصرۀ  2آن ،در فرض پیشبینی خسارت در متن قرارداد،
امکان مطالبۀ آن وجود دارد و آخرین ارادۀ قانونگذار ،در ذیل تبصرۀ  2مادۀ  515قانون آیین دادرسی
مدنی ،ذکر شد و بهموجب آن خسارت تأخیر در انجام تعهد ،قابلمطالبه است.
 .1بند یک مادۀ  62قانون آیین دادرسی مدنی فعلی

بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی  /باقری و جمالی و خادمان

۲۷

منشأ اختالف و تشتت آراء در رویۀ قضایی فعلی این است که وجه نقد مذکور در مادۀ  719آیین
دادرسی مدنی سابق ،بهموجب مادۀ  522قانون آیین دادرسی مدنی فعلی به وجه رایج (با قیودات
مذکور در این ماده) تغییر و همین مطلب سبب شده است که محاکم ،مادۀ مذکور را مختص به وجه
رایج داخلی (ریال) و منصرف از ارز بدانند و از طرف دیگر ،نرخ مذکور در مادۀ  719آیین دادرسی
مدنی سابق (مبنی بر تعیین حداکثر نصاب مورد توافق) که 12درصد تعیین شده بود نیز در قانون
جدید حذف شد و مجموع تغییرات فوق ،سبب اختالفنظر محاکم در تعلق یا عدم تعلق خسارت
به تعهدات ارزی شده است که در این مقاله بهطور مختصر بررسی میگردد.
 .3تأثیر توافق در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه

تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب  )1379بهموجب مادۀ  719قانون آیین
دادرسی مدنی قبلی ،نرخ خسارت تأخیر تأدیه ،مشخص و از قرار صدی دوازده در سال بود و
بهصراحت مادۀ مذکور ،امکان توافق خصوصی نسبت به مازاد بر این نرخ وجود نداشت و هرچند
که اصل آزادی ارادۀ افراد در تنظیم قراردادهای خصوصی و ایجاد تعهد بهموجب مفاد مادۀ  10قانون
ً
مدنی به رسمیت شناخته شده است لیکن نظر به آمرهبودن قانون مذکور و فلسفۀ حمایتی آن ،صرفا
امکان توافق نسبت به کمتر از نصاب مذکور (12درصد) وجود داشت و قراردادهای خصوصی مازاد
بر نصاب مذکور ،مغایر قانون آمرۀ فوق تلقی میشدند و مطابق ذیل مادۀ  10قانون مدنی (بهجهت
مخالفت با قانون) محکوم به بطالن بودند.
بعد از تصویب قانون فعلی و حذف مادۀ مذکور (مادۀ  719آیین دادرسی مدنی سابق) در تفسیر
مادۀ  522و تبصرۀ  2مادۀ  515قانون آیین دادرسی مدنی فعلی و امکان یا عدم امکان استناد به مواد
 228و  230قانون مدنی (توافق خصوصی و تعیین وجه التزام قراردادی مازاد بر شاخص بانک
مرکزی) اختالفنظر فراوانی بین علمای حقوق و محاکم وجود دارد .منشأ اختالف ،در طرز تفسیر
قسمت اخیر مادۀ  522قانون فوق ،راجع به امکان مصالحۀ طرفین بهنحو دیگر میباشد که تاب
تفسیرهای مختلفی دارد و جهت سهولت بررسی ،مطالب و نظرات به شرح ذیل تقسیمبندی میگردد.
 .3-۱توافق خصوصی در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه در عقاید علمای حقوق

بین حقوقدانان نیز اختالفنظر وجود دارد که نظرات موافق و مخالف ،ذکر میگردد:
 .1اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها اجازه داده است که طرفین در هنگام عقد یا قرارداد،

ً
رأسا و بهطور توافقی ،پرداخت مبلغ مقطوع و معینی را پیشبینی و بهعنوان شرط ضمن عقد درج کنند
(محقق داماد)472 :1388 ،؛
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 .2مادۀ  522قانون آیین دادرسی مدنی ،حکم به خسارت تأخیر تأدیه را به پیدایش تغییر فاحش
در ارزش پول منوط کرده است؛ در حالی که میتوان با استفاده از نهاد شرعی «شرط ضمن عقد»
دامنۀ خسارت را به غیر این صورت نیز گسترش داد (وحدتی شبیری.)307 :1385 ،
 .3شرط وجه التزام (توافق طرفین) طبق اصل کلی آزادی قراردادی (مادۀ  10قانون مدنی) نافذ
است؛ حتی اگر در مادۀ  230قانون مدنی ،سخنی از وجه التزام به میان نیامده بود که حکایت از
پذیرش آن توسط قانونگذار دارد و با استناد به اصل حاکمیت اراده و عموم مادۀ  10قانون مدنی که
بیانگر اصل آزادی قراردادهاست و قاعدۀ «المؤمنون عند شروطهم» و مواد  232و  233قانون مدنی
ً
و اصل صحت عقود (مادۀ  223قانون مدنی) ،درج چنین شرطی در تمام قراردادها اصوال مشروع
بود (خاکباز 30 :1396 ،و .)31
 .4همین که اجرای تعهد اصلی ،مخالفت با نظم عمومی و قوانین امری نداشته باشد ،تعیین وجه
التزام برای آن ممکن است (اسدی و احمدی.)120 :1394 ،
 .5خسارات تأخیر تأدیه مربوط به زمان پرداخت دین نمیباشد؛ بلکه در صورت تقصیر مدیون و
تأخیر در ادای دین ،بحث آن به میان میآید و راجع به جواز وجه التزام در کتب مشهور فقهای متقدم،
اظهارنظر نشده است ولی در نظرات متأخرین میتوان درخصوص وجه التزام ،آرایی یافت؛ از جمله در
کتاب سؤال و جواب آیتالله سید محمدکاظم طباطبایییزدی که از فقهای متأخر میباشد .نامبرده
درجواب فرمودهاند که شرط مذکور مانعی ندارد (مهماننوازان 154 :1389 ،و .)149
ً
 .6جبران تورم در ماهیت با جریمۀ دیرکرد تفاوت دارد:جبران کاهش ارزش پول ،اساسا یک امر
حقوقی نیست بلکه یک ضرورت اقتصادی است که باید در خود علم اقتصاد حل شود؛ بهنحوی که وارد
زندگی روزمرۀ مردم گردد تا أ کل مال به باطل و داراشدن بالجهت ترویج نشود در این صورت نیازی به
جعل مادۀ  522آیین دادرسی مدنی مصوب  1379نیست (انصاری و محبی.)134-135 :1393 ،
 .7مادۀ  230قانون مدنی ایران که منشأ مشروعیت وجه التزام در قراردادها شمرده میشود،
اگرچه اندراج آن در قراردادها را پیشبینی کرده است ،برخالف متون خارجی مشابه خود ،در
خصوص ماهیت و نقش آن رسا نیست (مرتضوی.)105 ،1391 ،
 .8محاکم کشورمان ضمن توجه به مادۀ  230قانون مدنی و برخالف آن با تغییر التزام متعهد از
نوع ،به وسیله از اجرای شرط گزاف و ناعادالنه جلوگیری کردند (کاتوزیان.)732 :1378 ،
 .9هرچند که برخی معتقدند با توجه به سیاق مادۀ  515که توافق در تعیین خسارت را معتبر
دانسته است و ذیل همین ماده که مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه را منوط به تصریح قانونی میداند،
توافق بر تعیین خسارت در این موارد مجاز نیست؛ مگر در چهارچوب مادۀ  522قانون آیین دادرسی
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مدنی .ولی حکم مندرج در مادۀ  230قانون مدنی ،اطالق داشته و انصراف این حکم به محدودهای
خاص ،نیاز به دلیل دارد که چنین دلیلی وجود ندارد .آنچه در مادۀ  522قانون آیین دادرسی مدنی
ً
آمده است ،اساسا خسارت تأخیر تأدیه نیست بلکه راهی برای جبران کاهش ارزش پول است (گروه
پژوهشی حقوق بانکی.)8-9 :1394-1395 ،
 .10در خصوص تشخیص ضرر ،چه از دید فقه و چه از دید علمای حقوق ،نظر عرف ،نقش
تعیینکنندهای دارد و اگر عرف آن را ضرر بداند ،در ضرورت جبران آن شکی نیست؛ پس عرف و عقال
امروزه تأیید میکنند که محرومماندن طلبکار از رسیدن به طلب خود ،موجب ازدستدادن فرصتهای
مناسبی است که با داشتن پول میتوانست منافع زیادی به دست آورد (مهماننوازان.)152 :1389 ،
 .11دریافت خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص بانک مرکزی ،طبق «نظریۀ تخلیۀ اسکناس» 1در
واقع دریافت اصل وجه دریافتی است و خسارت ،در معنی دقیق حقوقی نیست و دریافت مازاد بر
خسارت تأخیر تأدیۀ بانک مرکزی تا میزانی که ضرر داین را طبق نظر کارشناس جبران نماید ،مشروع
است (خاکباز.)211 :1396 ،
 .12در فقه به لزوم جبران خسارت ناشی از عهدشکنی تصریح نشده است و مسئولیت قراردادی
عنوان خاصی ندارد و هیچ توجیه فقهی برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد بهجز قواعد مربوط
به شروط وجود ندارد و برای جبران خسارت ،قلمروی محدودی در نظر گرفته شده است؛ لکن در
تمامی ابواب معامالت ،به مسئولیت ناشی از عهدشکنی پرداخته شده و لزوم جبران خسارت ناشی
از آن مورد تأکید قرار گرفته است (محقق داماد.)465 :1388 ،
 .3-2توافق خصوصی در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه در رویۀ قضایی

رویۀ قضایی در خصوص توافق مذکور ،بسیار متشتت است؛ بهنحوی که بعضی از محاکم ،قائل
به امکان توافق خصوصی هستند ،برخی محاکم بین قراردادهای بانکی و غیر آن ،تفکیک قائل شده
ً
و صرفا توافق خصوصی را شامل قراردادهای بانکی میدانند و بعضی از محاکم ،حتی قائل به بطالن
قراردادهای بانکی نسبت به مازاد بر شاخص بانک مرکزی میباشند .بعضی دیگر نیز قائل به
تخصیص مادۀ  230قانون مدنی که مجوز تعیین وجه التزام قراردادی است ،به تعهدات مالیاند که
به شرح ذیل ،آرای مرتبط بهصورت کلی ،ذکر و سپس بررسی و نقد میگردد:

 .1این نظریه منتسب به مرحوم دکتر مهدی شهیدی است.
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 .1بهموجب رأی مورخ  92/4/19صادره از شعبۀ دوم حقوقی قرچک ورامین ،1توافق نسبت به خسارت
باید منطبق با مادۀ  522قانون آیین دادرسی مدنی باشد و این اقدام ،قبل از حلول اجل ،توافق خالف نظم
مقرر در مادۀ مذکور و موجب برهمخوردن نظم عمومی است و توافق خالف نظم عمومی و متعارف هم
باطل است .شعبۀ  32دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامۀ
مذکور بهموجب دادنامۀ شمارۀ  ،9309970223200506مورخ  1393/4/30چنین استدالل کرده
است که مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در فرضی که در قرارداد ،درخصوص تأخیر در انجام تعهدات،
ضمانتاجرای معینی پیشبینی شده باشد (وجه التزام) ،مسموع نخواهد بود و مستفاد از مواد ،219 ،10
ً
 231 ،223و  237قانون مدنی ،رجوع به خسارت تأخیر ،محملی ندارد و لزوما راهکار مندرج در عقد،
رجوع به همان خسارت قراردادی است که پوششدهنده است.
 .2بهموجب رأی شمارۀ  9309970221801613مورخ  93/12/11شعبۀ  18دادگاه تجدیدنظر
استان تهران ،در دعاوی که موضوع آن وجه رایج است ،چنانچه طرفین راجع به خسارت ،توافق دیگری
کرده باشند ،به تصریح شق سوم 2مادۀ  515قانون آیین دادرسی مدنی ،آن قرارداد مالک عمل بوده و در
فرض عدم توافق ،مشمول مادۀ  522قانون آیین دادرسی مدنی میشود و چنانچه طرفین در قرارداد
خصوصی خود بر میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نمایند ،دادگاهها حق صدور رأی بر اساس شاخص
تورم بانک مرکزی را نداشته و حکم خود را بر اساس خسارت تأخیر تأدیۀ مورد توافق صادر مینمایند.
 .3بهموجب دادنامۀ شمارۀ  9309970222801293مورخ  93/9/25و دادنامۀ شمارۀ
 9309970222801432مورخ  93/10/27شعبۀ  28دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،دریافت وجه
التزام قراردادی ،ناظر بر تعهدات غیرپولی طرفین است و درخصوص وجه التزام قراردادی ناظر بر
ً
تعهدات پولی ،صرفا خسارت تأخیر تأدیه و در موارد قانونی (تبصرۀ  2مادۀ  515قانون آیین دادرسی
مدنی) قابلمطالبه است که عالوه بر قوانین خاص ،در مادۀ  522همان قانون با اجتماع شرایط
مربوط ،دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
تعیین میگردد ،قابلمحاسبه و مورد حکم قرار میگیرد؛ بنابراین مقررات مادۀ  522در دعاوی که
موضوع آن دین و از نوع وجه رایج میباشد ،حاکم بر مواد  228و  230قانون مدنی است و دریافت
مازاد بر آن بر اساس مادۀ  595قانون مجازات اسالمی ،ربا محسوب میشود؛ لذا تعیین شرط در

 .1آرایی که مأخذ آن بالفاصله پس از متن رأی ذکر نگردیده است ،از سایت پژوهشگاه قوۀ قضائیه اخذ شده است و
نقل آن مستلزم ذکر منبع است.
 .2منظور فراز پایانی این ماده است.
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جهت پرداخت وجه التزام ،برای تعهدات پولی ،شرطی است نامشروع و باطل (بند  3مادۀ 232
قانون مدنی) و دعاوی مرتبط با آن قابلیت استماع در محاکم را ندارد.
 .4شعبۀ  49دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،بهموجب دادنامۀ  9309970225001566مورخ
 93/12/19چنین استدالل کرده که تعیین خسارت تأخیر تأدیه بهصورت مقطوع ،در خصوص چک،
فراتر از حیطۀ مقررات مرتبط با اسناد تجاری بوده و در قالب توافق مدنی ،قابلحمایت قانونی است
ً
و مآ ال شبهات ربوی و رویۀ معمول بانکها دراینباره از آن منصرف خواهد بود.
 .5بهموجب دادنامۀ شمارۀ  9209970220801383مورخ  92/10/8شعبۀ  8دادگاه
تجدیدنظر استان تهران و دادنامۀ  9309970223201476مورخ  93/11/25شعبۀ  32دادگاه
تجدیدنظر استان تهران ،قرارداد تنظیمی بانکها با مشتریان در خصوص خسارت تأخیر تأدیۀ وجه
نقد ،مطابق قانون الحاق دو تبصره به مادۀ  15قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم و مفاد آن برای
طرفین الزماالتباع است.
 .6شعبۀ  61دادگاه تجدیدنظر استان تهران بهموجب دادنامۀ شمارۀ 9309972130601143
مورخ  ،93/9/17چنین رأی داده است که نظر به اینکه برابر مقررات مادۀ  230قانون مدنی ،شرط
مذکور (توافق راجع به خسارت تأخیر تأدیه) از نفوذ حقوقی برخوردار است و برابر قسمت اخیر مادۀ
 522قانون آیین دادرسی مدنی ،توافق طرفین در مورد خسارت تأخیر تأدیه معتبر است ،بنابراین شرط
مذکور ،مغایرتی با شرع و مقررات قانونی ندارد و رأی دادگاه بدوی را نقض نموده است.
 .7شعبۀ  6تشخیص دیوان عالی کشور بهموجب دادنامۀ شمارۀ  6/280/86مورخ  86/3/30به
شرح مضبوط در کالسۀ پروندۀ  6/3098/82در رد تجدیدنظرخواهی بانک تجارت ،مبنی بر رد دعوی
مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه چنین رأی داده است :مادۀ  522قانون آیین دادرسی مدنی ،متضمن حکم
ماهوی در باب خسارت تأخیر تأدیه است که تراضی طرفین برخالف آن ،بدین ترتیب که بهموجب
قرارداد ،خسارت تأخیر تأدیه به مبلغی مازاد بر حکم این ماده تعیین و مورد لحوق قرار گیرد ،باطل و
بالاثر است .مادۀ  15اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  1376که الزماالجرابودن قرارداد
تنظیمی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را پیشبینی و مقرر نموده است ،منوط و موکول به
صحت قرارداد تنظیمی بین بانک و مشتریان است و هرگز داللتی بر ضرورت اجرای قرارداد یا شرطی
که بهلحاظ مخالفت با موازین قانونی یا شرعی باطل است ،ندارد .اشتراط پرداخت مبلغی مازاد بر
مأخذ مقرر در مادۀ  522قانون آیین دادرسی مدنی ،بهلحاظ حمایتیبودن حکم مقرر در مادۀ مزبور،
ً
خالف قانون و از سوی دیگر مصداق بارز ربای قرضی و نتیجتا خالف شرع است و مادۀ استنادی
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تجدیدنظرخواه فوقالعاده ]مادۀ  15اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا[ نیز داللتی بر امکان و
جواز اجرای قرارداد یا شرط باطل ندارد (عابدیان و سایرین.)402-403 :1388 ،
 .8شعبۀ پنج حقوقی تهران بهموجب رأی صادره در سال  1390بهعنوان اینکه تعیین وجه ،بهعنوان
خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربویبودن خسارت میباشد ،خواستۀ خواهان بدوی را رد
ولی شعبۀ  43تجدیدنظر استان تهران این چنین استدالل کرده که خسارت عدم پرداخت بدهی در
مادۀ  522آیین دادرسی مدنی مجاز شناخته شده است و عنوان مدنی آن خسارت تأخیر تأدیه است
که در صورت عدم توافق ،طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه میشود و در صورت توافق ،با توجه به
جملۀ پایانی این ماده ،طرفین بهنحو دیگر مصالحه و توافق نمودهاند؛ لذا طبق مادۀ  10قانون مدنی
و مادۀ فوقالذکر ،این خسارت قابلمطالبه است و مستندات ابرازی ،داللت بر مدیونبودن
تجدیدنظرخوانده دارد .لذا ضمن نقض دادنامه ،حکم بر محکومیت صادر نموده است.
 .9شعبۀ  6دادگاه تجدیدنظر استان تهران بهموجب دادنامۀ شمارۀ 9209970220600005
مورخ  92/1/18چنین استدالل کرده است که بهموجب مقررات مادۀ  522آیین دادرسی مدنی،
مطالبۀ خسارت تأخیر در پرداخت دین که موضوع آن از نوع وجه رایج بوده با شرایط مندرج در ماده
و با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه تجویز شده و بهموجب مادۀ  529همان قانون ،کلیۀ مقرارت
در موارد مغایر ملغی گردیده است .بنابراین مقررات مادۀ  228قانون مدنی بهعنوان مقررات سابق
بهنحو ضمنی نسخ گردیده و توافقات طرفین در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت وجه ،تحت عنوان
وجه التزام موضوع مادۀ  230قانون مدنی مورد پذیرش نیست و دراینباره طرفین نمیتوانند به چیزی
]مبلغی[ بیشتر از خسارت تأخیر تأدیۀ مقرر در مادۀ  522آیین دادرسی مدنی توافق نمایند.
 .10مطابق دادنامۀ شمارۀ  9109970223300935مورخ  91/7/19شعبۀ  33دادگاه
تجدیدنظر استان تهران ،مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی،
ربوی محسوب میشود و محکوم به بطالن است و بر همین مبنا تا نرخ تورم اعالمی مذکور ،رأی
صادر نموده است.
 .11بهموجب رأی شمارۀ  9109970223500742مورخ  91/6/28شعبۀ  35دادگاه
تجدیدنظر استان تهران ،مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه که در قالب خسارات قراردادی آمده است ،مازاد
بر شاخص بانک مرکزی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به غیر از بانکها بهعنوان معاملۀ ربوی
قلمداد و ربح تلقی میگردد و از طرفی ضوابط حاکم نیز خواهان را تنها در مطالبۀ این خسارت ،بر
مبنای شاخص بانک مرکزی مجاز دانسته و با استفاده از منطوق مادۀ  33قانون ثبت و مادۀ  522آیین
دادرسی مدنی ،حکم بر محکومیت خوانده به خسارت تأخیر تأدیه ...صادر میشود.
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 .12بهموجب رأی شمارۀ  910997026940289مورخ  91/9/13شعبۀ  51تجدیدنظر و رأی
شمارۀ  9109970220701143شعبۀ  7تجدیدنظر و رأی شمارۀ  9209970220801383مورخ
 92/10/8شعبۀ  8دادگاه تجدیدنظر (همگی استان تهران) بانکها به استناد تبصرۀ  2مادۀ  15قانون
اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا میتوانند مازاد بر شاخص اعالمی توافق کنند.
 .13بهموجب رأی شمارۀ  9309970224600257مورخ  93/9/3شعبۀ  46دادگاه تجدیدنظر
استان تهران ،توافق طرفین درخصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه هر چند بیشتر از شاخص اعالمی
بانک مرکزی باشد ،صحیح است.
 .14بهموجب رأی شمارۀ  9309970907000363مورخ  93/6/11شعبۀ  10دیوان عالی
کشور ،چنانچه در خصوص مبلغ خسارت ،در صورت عدم تأدیه ،میزان مقطوعی تعیین شده باشد،
این توافق صحیح است و وقتی خسارت قراردادی بین طرفین مورد تعهد قرار گرفته است ،همان
ً
خسارت مستندا به مواد  221و  230قانون مدنی ،قابلوصول خواهد بود.
 .15بهموجب دادنامۀ شمارۀ  9309970222801122مورخ  93/8/25شعبۀ  28دادگاه تجدیدنظر
استان تهران ،اگر مؤجر برای تضمین بهموقع ودیعۀ اجاره ،شرط روزانۀ وجه التزام گذاشته باشد ،مستنبط از
بند  3مادۀ  232و مواد  221و  228قانون مدنی بهلحاظ غیرمشروع و ربویبودن باطل است.
 .16بهموجب رأی شمارۀ  9309970221301087مورخ  93/8/27شعبۀ  13دادگاه
تجدیدنظر استان تهران ،توافق طرفین در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیۀ وجه چک معتبر نیست.
 .17بهموجب دادنامۀ صادره از شعبۀ  8دادگاه عمومی حقوقی کرج (موضوع کالسۀ پروندۀ
 8909982610800498در سال  ،)1392تفسیر مادۀ  230قانون مدنی باید با توجه به سایر قواعد
و اصول مسلم حقوقی ،نظیر قاعدۀ منع داراشدن ناعادالنه و بدون سبب مملک (مادۀ  140قانون مدنی)
و اصل  40قانون اساسی که سوءاستفاده از حق را منع میکند ،صورت پذیرد (خاکباز.)145 :1393 ،
 .18بهموجب دادنامۀ شمارۀ  1242مورخ ( 84/12/3موضوع کالسه پروندۀ  40/84ت )1246
صادره از شعبۀ  40دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی بانک رفاه
کارگران ،نسبت به قسمتی از دادنامۀ شمارۀ  ،601مورخ  84/4/11صادره از شعبۀ  2دادگاه عمومی
ً
بخش گلستان (اجماال مبنی بر رد دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه) صادر گردیده است،
تجدیدنظرخواهی وارد و استدالل دادگاه تجدیدنظر این است که بهموجب مادهواحدۀ قانون الحاق
دو تبصره به مادۀ  15اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا که به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی
هم رسیده است ،بانکها حق دارند که خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخی که در قرارداد ذکر شده
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و طرف ،متعهد به پرداخت آن شده است ،مطالبه نمایند و دادگاهها نیز مکلف به صدور رأی له بانک
بر این مبنا میباشند (زندی.)313-314 :1391 ،
همانگونه که مالحظه گردید رویۀ قضایی ایران درخصوص این موضوع ،متشتت است .در
تقویت استدالل آن دسته از محاکم که قائل به صحت توافق خصوصی (اعم از قراردادهای بانکی و
غیره) هستند ،به دالیل ذیل نیز میتوان استناد کرد:
 .1صدور حکم نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در خصوص تأخیر پرداخت وجه نقد ،مستند به
حکم قانون (آن هم از نوع خاص) بوده و با وجود مادۀ  228قانون مدنی که تا حال حاضر نیز نسخ
نگردیده است ،تردیدی در صحت توافق خصوصی راجع به تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد؛
 .2تعیین شاخص بانک مرکزی ،فرض قانونی نیست که امکان توافق برخالف آن وجود نداشته
باشد ،بلکه امارۀ ورود خسارت است و بدین ترتیب امکان توافق خالف آن وجود دارد؛
 .3تأخیر در پرداخت دیون مالی ،تبعات متعددی دارد ،نظیر افت مالیت پول ،محرومیت از منافع
پول و ضررهای مالی (معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه )158 – 159 :1/1388 ،و آنچه در
ً
ً
مادۀ  522آیین دادرسی مدنی بیان گردیده است صرفا یکی از تبعات آن است و الزاما به مفهوم جبران
خسارت کامل نیست؛
 .4همین که اجرای تعهد اصلی ،مخالفت با نظم عمومی و قوانین امری نداشته باشد ،تعیین وجه
التزام برای آن ممکن است (اسدی و احمدی)120 :1394 ،؛
 .5مسئولیت قراردادی ،در زمرۀ قواعد عمومی قراردادهاست و فایدۀ شرط ،تصریح دو طرف با
حکم قانون و عرف ،مربوط به خسارتی فراتر از متعارف است و وجه التزام پیشبینیشده در قراردادها
در واقع ،تراضی دربارۀ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است (کاتوزیان.)211 :1387 ،
در راستای رد استدالل محاکمی که بین قراردادهای بانکی با سایر قراردادها ،قائل به تفکیک شده
ً
و صرفا ادلۀ جواز تعیین خسارت قراردادی را شامل این قراردادها (بانکی) میدانند نیز عالوه بر
مطالب معروض در قسمتهای قبلی و عقاید علمای حقوق ،به شرح ذیل نیز چنین استداللی
برخالف موازین قانونی است:
جواز مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در قانون صدور چک (تبصرۀ الحاقی به مادۀ  2قانون صدور
چک مصوب  1355/4/16با اصالحات و الحاقات بعدی) و مادهواحدۀ الحاق دو تبصره به مادۀ 15
اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است ،به رسمیت
شناخته شده است و تفاوت ماهوی بین مطالبات مستند به چک با قراردادهای بانکی (از حیث
مسئولیت قراردادی و صحت شرط ضمن عقد) وجود ندارد و هیچ خصوصیتی نیست که دعاوی
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مستند به این دو را جایز و سایر موارد را نامشروع بدانیم و نظر به عموم و اطالق خسارت تأخیر تأدیه
و پذیرش و تأیید آن توسط شورای نگهبان (به قرینۀ قوانین فوق و همچنین مواد  228قانون مدنی و
مادۀ  515آیین دادرسی مدنی بهعنوان آخرین ارادۀ قانونگذار) هیچگونه منع قانونی در صدور حکم
بر مبنای توافق قراردادی (در خصوص سایر قراردادها) وجود ندارد و مستثنانمودن خسارت تأخیر
تأدیۀ سایر قراردادها محتاج نص خاص است که در مانحن فیه نهتنها نص خاصی وجود ندارد ،بلکه
صراحت قانونی مواد اشارهشده نیز مؤید این واقعیت است.
در خصوص رویۀ آن دسته از محاکم که دربارۀ تمامی دعاوی (اعم از دعاوی مستند به قراردادهای
بانکی ،دعاوی مستند به چک یا سایر دعاوی ،قائل به عدم صحت توافق خصوصی مازاد بر شاخص
اعالمی بانک مرکزی میباشند نیز به دالیل ذیل ،رویۀ مذکور برخالف موازین قانونی است:
ً
 .1با این فرض که قانونگذار ،عاقل و در مقام بیان بوده است و قطعا در زمان تصویب یک قانون
خاص ،به سوابق تقنین و قوانین خاص مرتبط قبلی توجه دارد ،لذا در زمان تصویب قانون آیین
دادرسی مدنی  ،1379به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  1318و قانون مدنی توجه داشته است و
گواه بر صداقت گفتار این است که بهموجب مادۀ  529قانون فعلی ،قانون آیین دادرسی مدنی قبلی،
ً
صراحتا ملغی اعالم گردیده است و بهموجب مادۀ  719قانون اخیر ،امکان توافق خصوصی مازاد بر
نصاب 12درصد سالیانه وجود نداشت و مطابق قواعد عام تفسیر ،حذف مادۀ قانونی مذکور در قانون
جدید (به همراه سایر قرائن از قبیل نظرات متعدد شورای نگهبان مبنی بر پذیرش درج شرط ضمن
قرارداد برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه ،قوانین اشارهشده و تبصرۀ  2مادۀ  515و قسمت ذیل مادۀ
 522قانون آیین دادرسی مدنی فعلی) مؤید این واقعیت است که در قانون جدید ،هیچگونه ممنوعیت
یا محدودیتی در خصوص توافق وجود ندارد و از طرف دیگر چنانچه در هر دو فرض تعیین خسارت
تأخیر تأدیۀ قراردادی و عدم تعیین آن ،قائل به حکومت قواعد آمرۀ مادۀ  522قانون مذکور باشیم،
عمل لغو (تصریح بیمورد به توافق خصوصی ،آن هم در دو مادۀ مستقل) و تعارض مبنایی
غیرقابلحلی را به قانونگذار منتسب مینمائیم که دور از شأن وی است؛
 .2حقوق نباید از بدهکار بدحساب حمایت کند بلکه باید بهگونهای اقدام و عمل شود که
عهدشکنی و زیرپا گذاشتن قانون ،هزینۀ سنگینی داشته باشد تا بدعهدان حداقل در محاسبۀ هزینه
و فایدۀ عهدشکنی ،وفا به عهد را ترجیح دهند و هیچکس بهاندازۀ جمهوری اسالمی ایران از بدهکار
بدحساب حمایت نمیکند (گروه پژوهشی حقوق بانکی 161 ،1394-1395 ،و  .)159درحالیکه
همۀ نظامهای حقوقی بهدنبال جبران خسارت کامل هستند و رابطۀ سببیت عرفی میان عدم اقدام
متعهد و ورود چنین خساراتی را نمیتوان انکار کرد.
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در خصوص استدالل قضاتی که بین وجود قرارداد خصوصی و عدم آن و اعمال مادۀ  522قانون
آیین دادرسی مدنی در موارد عدم وجود قرارداد خصوصی ،قائل به تفکیک شدهاند نیز باید اذعان کرد:
 .1اعمال شاخص قانونی تغییر فاحش قیمتها (شاخص ساالنۀ اعالمی از سوی بانک مرکزی)،
کمترین تمهید برای تدارک ارزش واقعی دین در یوماالدا میباشد و به مفهوم جبران خسارت کامل نیست؛
 .2آنچه محقق و مسلم است اینکه مدیون مدتی برخالف رضایت و میل دائن از وجوه مذکور
استیفاء منفعت کرده و دائن را از آن محروم ساخته است و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه کمترین
جبران خسارت است؛
 .3تعهد وجه نقد یا با وعده است یا عندالمطالبه و در هر دو قسم مزبور ،در صورت تخلف،
مدیون یا ملتزم به خسارت طرف شده یا نشده است .وقتی التزام به خسارت تأخیر تأدیه شده باشد،
خسارت تأخیر تأدیه به چند نحو متصور است:
الف) اگر وجه نقد به متعهدله میرسید با آن کسب مینمود و استفاده میکرد؛
ب) آنکه قیمت وجه نقد ،در نتیجۀ تأخیر از پرداخت تنزل یابد .در این فرض ،خسارت
حاصلشده به عهدۀ متخلف است و حاکم او را به خسارت محکوم میکند و شاید بتوان مشمول ادلۀ
لزوم وفا به شرط دانست (حائری شاهباغ .)206-207 :1/1382 ،خسارت تأخیر تأدیۀ مذکور در
این ماده ،مابه التفاوت ارزش ریالی و قدرت خرید در زمان دریافت وجه تا زمان مطالبه است و با
خسارت تأخیر تأدیۀ قراردادی در ماهیت تفاوت دارد .به بیان دیگر ،این ماده ( 522آیین دادرسی
مدنی) مطالبۀ خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را مجاز دانسته است ،نه خسارت ناشی از تأخیر
تأدیه را (حیاتی)694 ،1384 ،؛
 .4در منطبقبودن بخش انتهایی مادۀ  515از قانون آیین دادرسی مدنی با حکم مادۀ  230قانون
ً
مدنی تردید نیست؛ بهویژه از نحوۀ نگارش این ماده استنباط میشود که قانونگذار ،تلویحا دادگاه را
از تغییر یا اعمال تعدیل در مبلغ تعیینشده برای خسارت توسط طرفین ،بهموجب قرارداد ،منع کرده
است؛ چه ابتدا در مواردی که قراردادی در این خصوص نیست ،گفته است که دادگاه تعیین خسارت
میکند و بالفاصله اعالم داشته است که اگر قراردادی باشد ،مطابق آن رفتار خواهد شد (محقق
داماد.)485 – 486 :1388 ،
درخصوص استدالل محاکمی که بین وجود قرارداد خصوصی و عدم آن قائل به تفکیک شدهاند
و مادۀ  522قانون آیین دادرسی مدنی را ناظر به مواردی میدانند که توافقی بین طرفین وجود نداشته
باشد نیز قابلذکر است که هرچند نقطۀ قوت استدالل فوق این است که قائل به صحت قراردادهای
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خصوصی تعیین خسارت تأخیر تأدیه است ،اعمال شاخص تورم ،کمترین تمهید جبران خسارت
تلقی میشود و در موارد متعددی نمیتواند کل خسارات واردۀ ناشی از نقض تعهد را جبران نماید.
 .3-3توافق خصوصی در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه در نشستهای قضایی

در خصوص مورد فوق ،نشستهای قضایی متعددی برگزار شده که به شرح ذیل ذکر میگردد:
 .1بهموجب اتفاقنظر نشست قضایی دادگستری استان همدان و نظر کمیسیون تخصصی
معاونت آموزش قوۀ قضائیه 1در مرداد  ،1380با توجه به مادۀ  515قانون آیین دادرسی مدنی ،در
صورتی که پیرامون خسارت مذکور ،قرارداد خاصی بین طرفین منعقد شده باشد ،برابر قرارداد رفتار
خواهد شد و در صورت فقدان قرارداد ،برطبق مقررات مادۀ  522قانون مذکور ،خسارت تأخیر تأدیه
محاسبه و مورد لحوق حکم قرار خواهد گرفت (زینالی .)227 :1397 ،همین نظر ،توسط کمیسیون
تخصصی نشست قضایی دادگستری شهرکرد در اسفند  1384و همچنین در نشست قضایی
دادگستری استان همدان در مهر  1380نیز ابراز گردیده است (زراعت.)1438 :1385 ،
 .2با توجه به مبانی حقوقی و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق ،در خصوص خسارت
ناشی از عدم پرداخت ،در صورتی که موضوع ،مطالبۀ وجه نقد باشد و رعایت این مبنا در مادۀ 522
قانون آیین دادرسی مدنی فعلی به نظر میرسد که قانونگذار در خصوص مطالباتی که خواستۀ آن
وجه نقد باشد ،قائل به نوعی تعدیل شده است و حداکثری درخصوص مطالبۀ خسارت ناشی از عدم
پرداخت وجه نقد مقرر داشته است؛ بنابراین طبق مادۀ مرقوم ،خسارت مورد مطالبه باید با رعایت
تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی محاسبه میگردد ،مورد حکم واقع شود (معاونت
آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه.)704 :1389 ،
 .3بهموجب نظر کمیسیون تخصصی در نشست قضایی دادگستری نوشهر در فروردین ،1389
در نفوذ تعیین خسارت ناشی از تأخیر یا تخلف در انجام تعهد با توجه به مادۀ  230قانون مدنی
تردیدی وجود ندارد (معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه.)92 ،1396 ،
 .4مطابق نظریۀ کمیسیون تخصصی در نشست قضایی دادگستری بهشهر در دی ماه  ،1379مطالبۀ
خسارت تأخیر تأدیه که در مادۀ  515قانون آیین دادرسی مدنی تجویز شده است ،برحسب مقررات
مادۀ  522همان قانون مورد حکم واقع میشود و با توجه به تورم شدید در سالهای اخیر و اینکه
قیمتها در حال ترقی است ،در واقع وجهی که بهعنوان خسارت تأخیر تأدیه وصول و پرداخت میشود،
 .1نظر به استناد مکرر به کمیسیون مذکور و بهلحاظ رعایت اختصار ،از این به بعد واژۀ کمیسیون تخصصی به کار
میرود.
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اگر با مبلغ مورد مطالبه جمع شود ،از لحاظ ارزش ریالی آن و قدرت خرید ،تفاوتی با اصل دین ندارد
و به عبارت دیگر ،با مقایسۀ قدرت خرید کاال در هر دو زمان ،وجهی اضافه نصیب طلبکار نمیشود
که آن را زاید بر مبلغ مورد مطالبه و ربا دانست (معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه.)896 :1387 ،
 .5بهموجب نظر اکثریت قضات نشست قضایی دادگستری قائمشهر در اردیبهشت  ،1380شأن
نزول مادۀ  522آیین دادرسی مدنی ،مربوط به تعدیل وجه نقد در زمان پرداخت و انطباق آن با نرخ
ً
تورم ،برابر شاخص بانک مرکزی است که لزوما هر تأخیر پرداختی ،مشمول دریافت مابهالتفاوت
ً
مذکور نیست؛ زیرا ممکن است نرخ تورم کاهش یابد یا اصال تغییر نکند؛ در حالی که خسارت
ً
تأخیر تأدیه ،عنوانا بر هر تأخیری تعلق میگیرد و این امر در آیین دادرسی مدنی جدید موقعیت ندارد
و البته درخصوص بانکها مشمول قرارداد و مصوبات شورای محترم نگهبان و درخصوص چک،
مشمول تبصرۀ الحاقی به مادۀ  2قانون صدور چک است و نظر کمیسیون تخصصی نشست مذکور
نیز بدین شرح است« :در سالهای اخیر ،تورم در جامعه از سرعت بیشتری برخوردار است و بهمنظور
جلوگیری از زیان وارده به داین ،مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه ،قانونی شناخته شده و غرض از تأدیۀ
خسارت تأخیر ،جبران ضرری است که از این رهگذر ،متوجه داین میشود ولی برحسب مقررات
قانون سابق ،خسارت تأخیر تأدیه به هر تأخیری تعلق میگرفت ولو آنکه ترقی قیمت هم وجود
نداشت .همین نظر در اتفاق آرا و کمیسیون تخصصی نشست قضایی دادگستری نوشهر در مرداد
 1380نیز ابراز شده است (معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه.)898-899 :1387 ،
 .6مطابق نظریۀ اکثریت نشست قضایی دادگستری قم در اسفند ماه  ،1380تا زمانی که متعهد به
تعهد خود عمل نکرده است متعهدله میتواند خسارت بگیرد؛ زیرا قاعدۀ «المؤمنون عند شروطهم» ومادۀ
 10قانون مدنی در موضوع ،حاکمیت دارد (مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.)250 :1/1396 ،
 .7بهموجب نظر اول ابرازی نشست قضایی دادگستری رشت در تیر  ،1389با توجه به مواد 10
و  230قانون مدنی و مواد  515و  522قانون آیین دادرسی مدنی ،مطالبۀ خسارت در قبال تخلف از
شرط ،قابلمطالبه است؛ لذا مطالبۀ خسارت بیشتر از نرخ تورم ،بر اساس قراردادهای تنظیمی در
راستای تخلف از شرط قابلطرح میباشد و مطابق نظر دوم ابرازی همین نشست ،مطالبۀ خسارت
تأخیر تأدیه بیش از نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی به استناد قراردادها قابلمطالبه نمیباشد و نظر
کمیسیون تخصصی نیز بر این مبناست که با توجه به صراحت مادۀ  230قانون مدنی ،طبق شرط
عمل میشود؛ اعم از اینکه مبلغ مذکور ،کمتر یا بیشتر یا معادل تورم سالیانه باشد (مرکز مطبوعات
و انتشارات قوۀ قضائیه.)92 :1/1396 ،
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 .8اکثریت قضات دادگستری خمینی شهر نیز در نشست قضایی تیر  1389و در پاسخ به این
سؤال که خسارت دیرکرد ،وجهۀ شرعی و قانونی دارد و ربا محسوب نمیشود ،چنین نظر دادهاند که
با توجه به اینکه وفق مادۀ  10قانون مدنی ،امکان تنظیم قراردادهایی که مخالف قانون و شرع نیست
وجود دارد و مؤسسه میتواند خسارت تأخیر تأدیه مربوط را وفق قرارداد منعقدشده از آنها اخذ کند
و با توجه به مادۀ  230قانون مدنی ،حاکم نمیتواند کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور محکوم کند؛ زیرا
خود ،وجه التزام عدم انجام تعهدات را مشخص کردهاند و نمیتوان گفت که این قرارداد ،خالف
شرع و رباست .از آنجا که ارکان و شرایط جرم ربا در مادۀ  595قانون مجازات اسالمی مشخص
شده است ،به نظر ،قابلانطباق با شرایط قراردادهای مذکور نیست تا بتوان آن را ربا دانست و این
موضوع در خصوص خسارت و جریمۀ دیرکرد است .لیکن به نظر میرسد با توجه به مادۀ  522آیین
دادرسی مدنی که تعیین خسارت تأخیر تأدیه را وفق قانون ،بر اساس شاخص ساالنۀ تورم اعالمی از
سوی بانک مرکزی میداند ،طرفین قرارداد نمیتوانند خسارت تأخیر تأدیه با این عنوان مشخص و
معین را بیشتر از شاخص مذکور معین کنند و چنانچه اینگونه باشد ،با توجه به اینکه خالف قانون
است ،باطل و بالاثر خواهد بود .اقلیت قضات مذکور نیز معتقدند که تنظیم چنین قراردادهایی که
در مقابل پرداخت وجه معین و مشخص وام میباشد و در صورت عدم بازپرداخت بهموقع اقساط
وام ،خسارت دیرکرد با نرخ زیادی در نظر گرفته شده است ،این موضوع مشمول ربا خواهد بود و
چنین قراردادهایی با توجه به اینکه برخالف شرع ،قانون و مادۀ  10قانون مدنی است ،باطل و بالاثر
خواهد بود و محاکم نباید نسبت به آن ترتیب اثر دهند .مطابق نظر کمیسیون تخصصی مذکور نیز
بهموجب مادۀ  228قانون مدنی ،در صورتی که موضوع تعهد ،تأدیۀ وجه نقدی باشد ،حاکم میتواند
با رعایت مادۀ  221همان قانون ،مدیون را به جبران خسارت حاصل از تأخیر در تأدیۀ دین محکوم
کند و مادۀ  221نیز تأدیه خسارت در چنین امری را منوط به شرط جبران خسارت کرده است که در
قرارداد یا توافق قید شده باشد .بهعالوه مفاد قسمت اخیر مادۀ  515آیین دادرسی مدنی نیز صراحت
دارد که در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد ،برابر قرارداد
رفتار خواهد شد؛ لذا به استناد قوانین یادشده آنچه در قرارداد ذکر شده است ،قابلیت مطالبه دارد و
نظر اکثریت تأیید میشود (مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.)93 :1/1396 ،
 .9بهموجب اتفاق آرای نشست قضایی دادگستری تنکابن درفروردین  ،1380بهرغم نظریۀ
شورای نگهبان که پذیرش خسارت تأخیر تأدیه را شرعی نمیداند ،با توجه به اینکه شورای نگهبان،
قانون آیین دادرسی مدنی جدید از جمله مادۀ  515آن را تأیید کرده است و با عنایت به مادهواحدۀ
مجمع تشخیص مصلحت نظام که نحوۀ صدور حکم ،جهت پذیرش خسارت تأخیر تأدیه را بر
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اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعالم میکند ،بیان داشته است ،لذا پذیرش و صدور حکم به
خسارت تأخیر تأدیه در مورد چکهای بالمحل اشکال قانونی ندارد و با توجه به مواد  515و 522
قانون آیین دادرسی مدنی جدید که از تصویب شورای نگهبان گذشته است ،دیگر استناد به نظریۀ
قبلی شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد (زراعت.)1438 :1385 ،
 .10مطابق نظر کمیسیون تخصصی در نشست قضایی دادگستری سیرجان در شهریور ،1380
ً
«اگر مادۀ  515قانون آیین دادرسی مدنی ،خسارت تأخیر تأدیه را جایز دانسته ،صرفا بر اساس
شاخص ترقی قیمتها میباشد و مادامی که این ترقی قیمتها و تورم مهار نشود ،مطالبۀ آن
بالاشکال است ولی در صورت ثبات قیمتها مسئلهای به نام خسارت تأخیر تأدیه وجود نخواهد
داشت» (زراعت.)1462 :1385 ،
دالیل قبول و رد استداللهای فوق ،در قسمت قبلی (بررسی و نقد رویۀ قضایی) بیان شده است
و نیازی به تفصیل بیشتر نیست.
 .3-4توافق خصوصی در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه در نظریات اداره کل حقوقی قوۀ
قضائیه

ً
درخصوص موضوع فوق در نظریات اداره کل حقوقی قوۀ قضائیه نیز بعضا تشتت وجود دارد که

به شرح ذیل بیان میگردد:
 .1مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ  7/3141مورخ  79/9/23اداره حقوقی قوۀ قضائیه« ،نظر به اینکه
طبق قسمت اخیر مادۀ  515آیین دادرسی مدنی در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین
طرفین منعقد شده باشد ،برابر قرارداد رفتار خواهد شد و با عنایت به تبصرۀ  2مادۀ  ،515خسارت
ناشی از عدم النفع و ...تأخیر تأدیه ...نیز خسارت شناخته شده است و از شمول اصطالح خسارت
مذکور در قسمت اخیر مادۀ  515خارج نیست و چنانچه در قرارداد خصوصی بین طرفین ،قابلمطالبه
تعیین شده باشد ،باید برابر قرارداد رفتار شود» (شهری و سایرین.)258 :1388 ،
 .2نظریههای شمارۀ  7/92/1747مورخ  92/9/9و  7/2229مورخ  91/11/4و  7/4154مورخ
 90/9/21نیز بیان کردهاند که توافق بر جریمه بهعنوان وجه التزام تأخیر در تأدیۀ دین ،فقط در
چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب  1362/6/8با اصالحات بعدی) برای وجوه و
تسهیالت اعطایی بانکها پیشبینی شده است ولی در تمامی دعاوی که موضوع آن ،دین و از نوع
وجه رایج است ،مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس مادۀ  522آیین دادرسی مدنی انجام
میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی ،ربای قرضی محسوب میشود و وجه التزام موضوع مادۀ
 230قانون مدنی ،ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر مادۀ  522قانون آیین دادرسی
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مدنی ،راجع به امکان مصالحۀ طرفین بهنحو دیگری ،به نظر ،ناظر به مصالحه کمتر از شاخص تورم
است؛ زیرا مقررات یادشده تا سقف شاخص تورم ،امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بیاعتبار است
(خرازی و سایرین 366-367 :1393 ،و .)363
 .3بهموجب نظریۀ شمارۀ  7/452مورخ  86/2/4اداره کل مذکور« ،دادگاه در صورتی میتواند
خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نماید که در قرارداد طرفین ،پرداخت خسارت،
پیشبینی و مورد توافق قرار گرفته یا دادگاه مورد را منطبق با قانون از جمله مادۀ  522قانون آیین
دادرسی مدنی تشخیص دهد؛ زیرا بدون وجود مبنای قراردادی یا قانونی ،الزام اشخاص به پرداخت
خسارت جایز نیست» (خرازی و سایرین.)362 :1393 ،
در پاسخ به نظرات اداره حقوقی ،برخی حقوقدانان معتقدند که:
 .1اداره حقوقی در مقام توضیح و تشریح قوانین ،باید نظر خود را مستند به قوانین بیان کند؛ لذا
اشاره به اینکه شرط زیاده در تعهدات پولی ،ربای قرضی محسوب میشود ،صرفنظر از مناقشات
مهمی که حداقل از نظر حقوقی ،دربارۀ آن وجود دارد ،اظهارنظر در خصوص آن از صالحیت اداره
حقوقی نیز خارج است و سادهاندیشی است اگر فکر کنیم با حکم مندرج در مادۀ  ،522خسارات وارده
بر متعهد ،در تعهدات پولی جبران میشود . ...قانونگذار در مادۀ  522آیین دادرسی مدنی از عبارت
خسارت تأخیر تأدیه استفاده نکرده است و بهرغم اینکه در چند مادۀ قبل (در مادۀ  )515بهصراحت از
ً
آن سخن گفته شده است ،میتوان این سکوت را حمل بر آن کرد که قانونگذار ،تعمدا نمیخواسته از
این عنوان استفاده کند؛ چراکه خود نیز به جدایی این دو مفهوم (جبران کاهش ارزش پول و خسارت
تأخیر تأدیه) واقف بوده است (گروه پژوهشی حقوق بانکی .)166 :1394-1395 ،ضمن اینکه مادۀ
 522از نظر ماهیت با خسارت تأخیر تأدیه فرق میکند و فقط مطالبۀ خسارت ناشی از کاهش ارزش
پول را مجاز دانسته است ،نه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه را (حیاتی )694 :1384 ،و برخالف نظر
کسانی که قائل به اطالق حکم مقرر در مادۀ  230هستند ،انصراف این حکم به محدودهای خاص،
نیاز به دلیل دارد که چنین دلیلی وجود ندارد (گروه پژوهشی حقوق بانکی.)167 :1394-1395 ،
 .2عناوین مذکور در مواد  228و  230قانون مدنی از یکدیگر متفاوت میباشند و مادۀ 228
قانون مدنی ،ناظر به خسارت تأخیر تأدیۀ دیون و وجوه نقدی است و مادۀ  230قانون مذکور به
تخلف از انجام تعهد مربوط میباشد و با وجود مادۀ قانونی خاص ،راجع به خسارت تأخیر تأدیۀ
وجه نقد (مادۀ  )228امکان استناد به مقررات عام مادۀ  230قانون مدنی وجود ندارد .ضمن اینکه
مادۀ اخیر ،ناظر به شروط ضمن معامالت است ولی مادۀ  228ناظر به تعهد تأدیۀ وجوه نقدی (اعم
از معاملی و غیرمعاملی) است و در هر دو فرض تعیین و عدم تعیین جبران خسارت نیز به استناد
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مادۀ  228قانون فوق ،ناظر بر مادۀ  221همان قانون (در فرض تصریح بر مبنای توافق و در فرض
عدم تصریح بر مبنای عرف یا حسب قانون) امکان اتخاذ تصمیم و احتساب خسارات وجود دارد و
صرفنظر از اینکه حتی مادۀ  230قانون فوق نیز که حسب نظریۀ ادارۀ حقوقی در بخش تعهدات
مالی ،نسخ گردیده است ،کماکان به قوت خود باقی است ،مواد  228و  221قانون مدنی تا حال
حاضر نسخ نگردیدهاند و مصون از هرگونه تعرض ،باقی و بدین ترتیب قابلیت استناد دارند.
 .3برخالف نظر اداره حقوقی که قسمت اخیر مادۀ ( 522امکان مصالحه) را ناظر به مصالحه
به کمتر از شاخص تورم اعالمی میداند و قائل به امریبودن این قسمت است ،بهمنظور اثبات اینکه
مادۀ استنادی فوق ،ضمان جبران کاهش ارزش پول میباشد نه خسارت تأخیر تأدیه ،ذکر این مطلب
الزم است که این موضوع ،مسبوق به سابقه بوده است و در تبصرۀ الحاقی مورخ  76/4/29قانون
الحاق یک تبصره به مادۀ  1082قانون مدنی نیز ضمان کاهش ارزش وجه رایج مملکتی ،در مورد
مهریه پذیرفته شده است و در ذیل همین تبصره نیز قید گردیده است که در صورت توافق طرفین
بهنحو دیگر ،همان تراضی طرفین مالک میباشد و نظر به عموم و اطالق تبصرۀ مذکور و اینکه مهریه،
خصوصیتی ندارد تا قائل به انحصار و اختصاص ضمان ناشی از کاهش ارزش پول به آن باشیم ،لذا
حتی در فرض عدم وجود مادۀ  522قانون مذکور نیز امکان استناد به تبصرۀ فوق وجود دارد و
قانونگذار با علم به وجود این تبصره و بر اساس معیارهای مذکور در آن ،مبادرت به وضع مادۀ 522
کرده است که به نظر میرسد هدف از وضع مادۀ اخیر ،جلوگیری از تشتت آراء در خصوص امکان
یا عدم امکان استناد به تبصرۀ مذکور ،در سایر تعهدات مالی (به غیر از مهریه از نوع وجه رایج) باشد
و الزمۀ هر گونه استنتاج دیگری ،اعتقاد به نسخ مواد  228 ،221و 230قانون مدنی و حتی تبصرۀ
استنادی فوق (در قسمت توافق طرفین) است که نهتنها دلیلی بر نسخ آن (اعم از صریح یا ضمنی)
وجود ندارد بلکه در ذیل مادۀ  515و تبصرۀ  2آن و ذیل مادۀ  522قانون آیین دادرسی مدنی نیز به
ً
امکان توافق خصوصی اشاره شده است .مضافا اینکه در مباحث مفصل فقهی ،به استناد عمومات
قواعد الضرر ،اتالف ،ضمان ید ،حدیث یونس از امام رضا (ع) و حدیث عباسبنصفوان نیز ضمان
کاهش ارزش پول در قول امام معصوم پذیرفته شده است 1.زمانی که در خصوص درهم و دینار که
صرفنظر از ارزش مبادلهای آن ،بهلحاظ جنس آن (نقره وطال) قابلخریدوفروش میباشند و ارزش
مالی دارند ،ضمان کاهش آن پذیرفته شده است ،به طریق اولی ،دربارۀ سایر تعهدات مالی با وجه
 .1عالقهمندان به مطالعۀ بیشتر ،نک( :وسائلالشیعه ،ج  ،12ابواب الصرف ،باب  ،20ح 1-2-4؛ طاهری:1385 ،
 66به بعد)
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رایج که ارزش آن کاهش یافته است نیز همین حکم جاری است .به بیان دیگر ،برخالف نظری که
مادۀ  522قانون آیین دادرسی مدنی را یکی از نوآوریهای آیین دادرسی مدنی جدید میداند که در
آیین دادرسی مدنی قبلی وجود نداشته است و تحوالت اقتصادی سالهای اخیر با کاهش ارزش پول
و افزایش نرخ تورم ،تبعات فراوانی بهدنبال داشته است و تصو یب مادۀ فوق یکی از پیامدهای
تحوالت فوق است (معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه 3 :1388 ،و  ،)80باید اذعان کرد که
این ماده ،مقررۀ جدیدی نیست و همان شرایط تبصرۀ استنادی را دارد .مضاف بر اینکه قیودات مذکور
در مادۀ اخیر (مطالبۀ دائن ،تمکن مالی مدیون) را نیز ندارد و در هر دو قانون مذکور نیز بهنحو اطالق
به امکان مصالحه و تراضی اشاره شده است که مؤید جواز قانونی توافق طرفین میباشد .ممکن است
استدالل شود که در ذیل مادۀ  522از واژۀ مصالحه استفاده شده است و بدین ترتیب ،مادۀ مذکور
ناظر به صلح در مقام دعوی میباشد که در این خصوص نیز صرفنظر از اینکه در تبصرۀ الحاقی به
مادۀ  1082قانون مدنی ،از واژۀ تراضی استفاده شده است ،جوهرۀ صلح وفق مادۀ  752قانون مدنی،
رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در آینده است؛ لذا هیچ ممنوعیت یا محدودیت
قانونی وجود ندارد که طرفین در زمان انعقاد قرارداد یا متعاقب آن ،میزان خسارت تأخیر تأدیه را
مشخص نمایند و در فرض تعیین ،امکان استناد به توافق خصوصی وجود دارد و قرینهای که صحت
این ادعا را اثبات میکند این است که قانونگذار با علم به وجود مادۀ  719آیین دادرسی مدنی سابق
(محدودکردن توافق خصوصی تا نصاب 12درصد سالیانه) مبادرت به نسخ آن و تصویب هر دو مادۀ
استنادی فوق نموده است و صرفنظر از اینکه مواد مذکور ( 522و  )515دو موضوع مستقل
(خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر تأدیۀ قراردادی) را مطرح کردهاند و مستقل از
یکدیگر میباشند ،حتی در فرض ارتباط این دو ماده (تأکید میگردد به فرض) از نحوۀ نگارش مادۀ
ً
 ،522خصوصا آن قسمت که بیان میکند« :دادگاه با رعایت تناسب ...مورد حکم قرار خواهد داد
مگر اینکه طرفین بهنحو دیگری مصالحه نمایند» و عبارت ذیل مادۀ  515که مقرر میدارد« :در

صورتی که قرارداد خاصی بین طرفین منعقد شده باشد» مستفاد میگردد که مصالحۀ مذکور در
مادۀ  ،522ناظر به بعد از طرح دعوی و در واقع صلح در مقام دعوی میباشد ولی ذیل مادۀ ،515
ناظر به توافق قبلی طرفین است؛ زیرا در ادامه بیان میکند« :برابر قرارداد رفتار خواهد شد ».ضمن
اینکه بهلحاظ اطالق واژۀ مصالحه و عدم وجود قیدی دال بر محدودیت آن ،مصالحه به هر مبلغ،
ولو مازاد بر شاخص (حتی پس از طرح دعوی و صلح بر دعوی) نیز صحیح است.
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 .3-5توافق خصوصی در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه در نظریات شورای نگهبان

ً
شورای نگهبان نیز در مقاطع زمانی مختلف ،در نظرات متعدد و بعضا متعارض ،دریافت

خسارت تأخیر تأدیه را غیرشرعی و در مواردی نیز جواز مطالبۀ آن را اعالم کرده است که به شرح ذیل
بررسی میگردد1:

 .1بهموجب نظریۀ مورخ  1365/2/3شورای نگهبان ،مطالبۀ بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای
موافقتنامۀ مورخ بهمن  1353با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازین
شرعی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرت ندارد (قاسمزاده و سایرین.)91 :1384 ،
 .2شورای نگهبان بهموجب نظرات مورخ  76//3/1 ،66/10/24 ،65/7/22و ،76/5/25
ً
صراحتا و برخالف نظرات متعدد قبلی بیان کرده است که خسارت تأخیر تأدیه ربا نیست و بهصورت
شرط ضمن عقد بالاشکال است (انصاری و محبی.)134-135 :1393 ،
 .3شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به الیحۀ بودجه سال  1376کل کشور ،طی نظریۀ شمارۀ 1388
ً
 75/11/11 – 75/21/صراحتا اعالم داشته است که بند و تبصرۀ  ،7اگر جزء خسارات مورد قرارداد است،
اشکالی ندارد و اگر عالوه بر آن خسارت است ،خالف موازین شرعی است (زراعت.)1457 :1385 ،
ً
به نظر میرسد که بهلحاظ تصویب قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب  )1379و خصوصا ذیل
و تبصرۀ  2مادۀ  515آن قانون که به تأیید شورای نگهبان رسیده است و جواز شرعی مطالبۀ خسارت
تلقی و بهعنوان آخرین ارادۀ آن شورا نیز محسوب میشود ،منعی بر مطالبۀ خسارات مذکور وجود
نداشته باشد .با مطالعۀ نظریات مختلف شورای نگهبان اینگونه مستفاد میشود:
 .1شبهۀ تحقق ربا در توافق مازاد بر اصل دین مطرح بوده است .در حالیکه مطالبۀ خسارت تأخیر
تأدیه از ناحیۀ بانکها و همچنین دعاوی مستند به چک تجویز شده و چنانچه اعتقاد به تحقق ربا
وجود داشته باشد ،حقیقی یا حقوقیبودن شخص ،تأثیری در ماهیت ندارد تا اگر این اشخاص،
حقیقی باشند ،آن را ربا تلقی کنند و در فرضی که بانکها و مؤسسات اعتباری طرف قرارداد باشند،
عمل مذکور ،صحیح تلقی گردد.
ً
 .2آنچه بهعنوان خسارت تأخیر تأدیه شناخته میشود ،هیچیک از ارکان ربا را ندارد؛ زیرا اوال مبلغ
اضافی نیست که بیش از مبلغ اصلی پرداخته شود و کمترین خسارت است که طلبکار ،در نتیجۀ
ً
محرومماندن از سرمایۀ خود در سررسید تحمل کرده است؛ ثانیا این ضررها ناشی از عهدشکنی
بدهکار است و باید ضرری را که سبب آن شده است ،جبران نماید (کاتوزیان.)272-273 :1376 ،
 .1برای دیدن نظرات شورای نگهبان دربارۀ خسارت تأخیر تأدیه ،نک( :مهرپور)1371 ،
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 .3از طرف دیگر ،عموم و اطالق ذیل مادۀ  515قانون آیین دادرسی مدنی (بهعنوان آخرین ارادۀ
قانونگذار) که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است ،قابلتعمیم و تسری به همۀ قراردادهاست و
هرگونه استدالل دیگری برخالف اطالق تبصرۀ مذکور ،نیاز به نص صریح دارد که درمانحن فیه نهتنها
چنین نصی وجود ندارد بلکه با وجود مادۀ  228قانون مدنی نمیتوان در این خصوص تردید کرد.
 .4از آنجا که مدیون با تأخیر در پرداخت و نقض عهد ،موجبات ورود ضرر را فراهم کرده است
و از دید عرف ،ضرر مستند به اوست و چون داین ،راضی به این ضرر نیست ،به مقتضای قاعدۀ نفی
ضرر ،باید ضرر او جبران شود و با توجه به اینکه در خصوص مطالبات مستند به چک با سایر
مطالبات ،تفاوت ماهوی وجود ندارد و هیچ خصوصیتی نیست که مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه را در
مطالبات مستند به چک ،جایز و در سایر مطالبات ،نامشروع دانست (و نظر به پذیرش خسارت
تأخیر تأدیه در خصوص چک) به نظر میرسد که خسارت تأخیر تأدیۀ غیرقراردادی نیز برمبنای نرخ
تورم ،مشروع و مطالبهشدنی است (حیاتی.)695 :1384 ،
 .5هر گاه عقدی از اصل ،مشکوکالصحه باشد ،بهموجب اصل صحت به درستی آن حکم
میکنیم (حائری .)48 :1373 ،ضمن اینکه مطابق قاعدۀ تسلیط نیز طرفین میتوانند هر شرط
صحیحی را که متعلق آن مال و داراییشان باشد ،مثل شرط التزام ،در قرارداد خود بگنجانند (محقق
داماد 482 :1388 ،و .)480
 .6اصل لزوم وفا به شرط ،فتاوی فقها ،فتوی سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و همچنین
نمونههای بیع اربون ،نیز داللت بر اعتبار وجه التزام در فقه و توجه فقیهان به آن دارد.
لذا با عنایت به جمیع موارد فوق ،به نظر میرسد که شورای نگهبان از نظرات اولیۀ خویش ،عدول
کرده است و در وضعیت فعلی ،منعی برای درج شرط ضمن عقد و تعلق خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.
 .3-6توافق خصوصی در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه در حقوق تطبیقی

در این قسمت به بررسی اجمالی این موضوع که وجه التزام تأخیر در ایفاء تعهدات مالی در
نظامهای حقوقی دیگر پذیرفته شده است یا خیر ،میپردازیم
الف) هرچند در حقوق موضوعۀ بسیاری از کشورها ،قانون و نظم عمومی و اخالق حسنه ،آزادی
ً
ارادۀ طرفین را محدود میسازد ،در حقوق اسالم ،اصوال افراد تا جایی مختار و آزادند که با احکام و
مقررات شرع منافات نداشته باشد و بیشتر فقیهان صرف مخالفنبودن با کتاب و سنت را برای نفوذ
و اعتبار شروط قراردادی کافی میدانند (قنواتی و سایرین.)213-214 :1379 ،
ب) دریافت خسارت از بدهکاران ،امر متداولی در دنیاست و با فقدان آن ،ضمانتاجرای محکمی
برای دریافت مطالبات بدهکاران بانکی وجود نخواهد داشت (محقق داماد.)486-487 :1388 ،
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ج) بهطور کلی ،وجه التزام در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف ،از جمله نظام حقوقی
ً
فرانسه ،انگلیس (کامنال) ،آلمان و سوئیس پذیرفته شده است و وجه التزام در حقوق ما عینا منطبق
بر حقوق فرانسه است (قنبری.)1396 ،
 .4مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی در رویۀ قضایی

درخصوص مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی نیز بین محاکم اختالفنظر وجود دارد و هرچند
که رویۀ غالب ،بر عدم پذیرش دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی معتقد است ،جهت نقد
وبررسی ،نمونهای از این آرا ذکر میگردد:
 .1بهموجب دادنامۀ شمارۀ  9309970907000323مورخ  1393/5/28شعبۀ  10دیوان عالی
کشور« ،مستفاد از مادۀ  522آیین دادرسی مدنی ،ارز خارجی از شمول مادۀ مذکور خارج است؛
زیرا خسارت تأخیر تأدیۀ مقرر در مادۀ یادشده ناظر به وجه رایج بوده و ارز خارجی از ضابطۀ قانونی
مرقوم خارج است» (پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویۀ قضایی.)120 :139 ،
 .2بهموجب آراء شمارۀ  ،9109970220301236مورخ  91/9/28شعبۀ  3دادگاه تجدیدنظر استان
تهران ،9109970221801375 ،مورخ  91/10/17شعبۀ  18دادگاه تجدیدنظر استان تهران و
 9209970220101593مورخ  92/1/15شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز با همان استدالل
فوق ،دادنامههای صادره از دادگاههای بدوی ،مبنی بر رد دعوای خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی تأیید شده است.
 .3بهموجب دادنامۀ شمارۀ  9309970221301020مورخ  93/8/17شعبۀ  13دادگاه
تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامۀ شمارۀ  326مورخ  93/4/14شعبۀ  37دادگاه عمومی
حقوقی تهران صادر شده است ،خسارت تأخیر تأدیۀ ارز خارجی ،در صورت توافق در تعیین میزان
آن قابلوصول است.
 .4بهموجب دادنامۀ شمارۀ  9109970222800853و  910997022800965شعبۀ 40
دادگاه عمومی حقوقی تهران که قطعیت یافته است« ،ارز کشورهای دیگر ،وجه رایج تلقی نمیشود
و خسارت تأخیر تأدیۀ مقرر در قانون به آن تعلق نمیگیرد و ارزهای خارجی ،خود با نوسانات ارزی
بازار ،مورد تغییر قرار گرفته و شناور به تناسب قیمت جهانی برحسب اوضاع اقتصادی میباشد».
 .5بهموجب دادنامۀ شمارۀ  ،438مورخ ( 85/5/25موضوع کالسۀ پروندۀ  643/22/84شعبۀ
 22دادگاه عمومی حقوقی تهران) حکم بر محکومیت خوانده به خسارت تأخیر تأدیۀ یورو بر مبنای
6درصد قرارداد ،صادر شد ولی شعبۀ  8دادگاه تجدیدنظر استان تهران بهموجب دادنامۀ شمارۀ
 187/188مورخ ( 87/2/16موضوع کالسه پروندۀ  )1182 – 1183/8/86چنین استدالل کرده است

بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی  /باقری و جمالی و خادمان

۴۷

که خسارت تأخیر تأدیه شامل ارز نمیشود و رأی مذکور از این حیث ،اهمیت دارد که توافق مورد
استناد ،بین اشخاص حقیقی بوده است (زندی 393 :1391 ،و .)390
 .6بهموجب دادنامۀ شمارۀ  ،181- 182مورخ  84/3/9صادره از شعبۀ  21دادگاه عمومی حقوقی
تهران ،حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی (یورو) صادر شد و پس از
تجدیدنظرخواهی ،شعبۀ  28دادگاه تجدیدنظر استان تهران بهموجب دادنامۀ شمارۀ  1661مورخ
 84/12/28با این استدالل که مطابق مادۀ  522آیین دادرسی مدنی ،خسارت تأخیر تأدیه به وجه
رایج تعلق میگیرد و یورو وجه رایج کشور نیست ،دادنامۀ بدوی را نقض و حکم بر بطالن دعوی
مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه ارزی صادر نموده است (زندی.)310 :1391 ،
عالوه بر آراء مذکور ،اداره حقوقی قوۀ قضائیه نیز مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ  10827مورخ
 80/11/2چنین نظر داده است که وجه رایج مندرج در مادۀ  522آیین دادرسی مدنی به ارزهای
خارجی تسری پیدا نمیکند؛ زیرا تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران تعیین میگردد ،بر اساس ترقی و تنزل هزینۀ زندگی است و این تغییر شاخص ،برمبنای ارزش
ً
ثابت ریال (وجه رایج در ایران) محاسبه میشود .در حالی که ارزهای خارجی دائما در نوسان بوده
ً
و اکثرا در حال ترقی نسبت به ریال میباشند و بنابراین ارزهای مذکور از شمول ضابطۀ این ماده
ً
خارج است و اصوال وجه رایج به معنی پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها
نیست (مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه .)208 :3/1396 ،نظریۀ مشورتی  7/1328مورخ
 87/3/8اداره حقوقی قوۀ قضائیه نیز بر همین مبناست.
هرچند به عقیدۀ عدهای از حقوقدانان ،وجه نقد با وجه رایج تفاوت دارد و وجه رایج ،مطابق
ً
قانون پولی و بانکی کشور ،فقط ریال است (حسینآبادی )50 :1381 ،و تقریبا رویۀ قضایی فعلی و
نیز نظرات مشورتی اداره حقوقی قوۀ قضائیه نیز بر همین مبناست ،بنا به دالیل ذیل ،دادنامههای صادره
مبنی بر رد دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی برخالف موازین قانونی است:
 .1عدالت در عقود معاوضی ،مقتضی این امر است که چنانچه یکی از طرفین به تعهد خویش
در مهلت مقرر عمل ننمود ،طرف دیگر حق مطالبۀ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در
انجام تعهد را داشته باشد.
 .2عدم اجرای تعهد ،تقصیر است و طبق قواعد عمومی مسئولیت ،هر خسارتی که از این تقصیر
به بار آید ،بهعهدۀ طرف مدیون است (محقق داماد.)464 :1388 ،
ً
 .3جبران خسارت تأخیر تأدیه شرعا بهعهدۀ مدیون است و سیرۀ عقال نیز این را پذیرفته است و
مقبولیت عرفی دارد و منطبق با قاعدۀ «المعروف بین التجار کالمشروط بینهم» ،قاعدۀ «التعیین
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بالعرف کالتعیین بالنص» و مفاد مادۀ  225قانون مدنی میباشد و از این حیث ،تفاوتی بین خسارت
تأخیر تأدیۀ ارزی و ریالی وجود ندارد.
 .4سیاستهای پولی بهعنوان بخشی از سیاستهای اقتصادی ،باید متناسب با اهداف و
برنامههای اقتصادی کشور باشد و در وضعیت فعلی که سیاست اقتصادی کشور به جذب و حمایت
از سرمایهگذاری خارجی متمایل است و نیاز مبرمی به آن دارد ،توجه به خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی
ً
که در کنار سایر موارد ،نوعا سبب امنیت سرمایهگذاری میشود ،از ضروریات است و اعتقاد به عدم
تعلق خسارت تأخیر تأدیه در پرداختهای ارزی ،موجب عدم اطمینان و عدم اشتیاق به
سرمایهگذاری میگردد .ضمن اینکه با توجه به تصویب قوانین برنامۀ توسعۀ اقتصادی ،طی سنوات
مختلف 1و همچنین سند چشمانداز 20ساله ،عزم دولت برای توسعۀ اقتصادی کشور ،مشخص
است و یکی از طرق تحقق این امر نیز اعتمادسازی برای تجار و سرمایهگذاران و برخورد قاطع با
متخلف از انجام تعهد میباشد و بر همین مبنا ،شناخت ماهیت پول و ارز ،تبیین ربا و خروج
موضوعی خسارت تأخیر تأدیه از مبحث کاهش ارزش الزم است و حتی در روابط و معامالت ارزی
تجار نیز خلل و خدشه وارد میکند و صرفنظر از ایجاد فضای بیاعتمادی ،زمینههای گرایش
متعاملین به شیوههای دیگر را فراهم میآورد.
 .5همکاری طرفین برای مقابله با خسارت و جلوگیری از فرصتطلبی ،از وظایف طرفین قرارداد
است و عدم انجام آنها تقصیر است و تکلیف به رعایت حسننیت ،باید در هر دو مرحلۀ تشکیل و
اجرای قرارداد مدنظر قرار گیرد (مقصودی و دروی )177-178 :1394 ،و انعقاد قرارداد ،قدم نخست
برای رسیدن به دو عوض است و قانونگذار تالش میکند با وضع قواعد پیشگیرانه از درگیریهای
آینده میان دو طرف ،در حین اجرای قرارداد ،هر چه بیشتر بکاهد (محقق داماد.)429 :1393 ،
 .6قاعدۀ انصاف و عدالت نیز یک ضابطۀ بسیار مهم است که در معامالت و قراردادها باید مورد
توجه کامل واقع شود (معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه.)118 -119 :1388 ،
ً
 .7در مبادالت بازرگانی و اقتصادی امروز ،ارز به معنی پول رایج خارجی ،تلقی میشود و مستندا
به بند الف مادۀ  62قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت ذیل بند ج مادۀ  2قانون پولی و بانکی کشور
امکان مطالبۀ آن وجود دارد و در صورت احراز حقانیت خواهان ،مورد حکم قرار میگیرد .وقتی
امکان مطالبۀ اصل تعهد ارزی وجود دارد ،به طریق اولی ،مطالبۀ خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه
که فرع بر پذیرش آن میباشد نیز ممنوعیت و محدودیت قانونی ندارد و در هر دو فرض پیشبینی
 .1در حال حاضر قانون برنامۀ ششم توسعه
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خسارت تأخیر تأدیه (توافق قراردادی) و عدم آن ،امکان مطالبه وجود دارد .بدین توضیح که در فرض
توافق قراردادی ،مستند به قرارداد تنظیمی و در فرض عدم پیشبینی نیز بهلحاظ پذیرش تعلق سود به
سپردههای ارزی و پرداخت آن در بانکها (در حال حاضر 8درصد) ،مقبولیت عرفی آن و اطالق
وجه نقد مذکور در مادۀ  228قانون مدنی ،امکان مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای 8درصد که
در سیستم بانکی اعمال میگردد ،وجود دارد.
 .8بانک ،بنگاه اقتصادی است و اقتضای حرفۀ بانکداری ،انتفاع و تحصیل سود میباشد .دوام
و بقای فعالیت بانک به این بستگی دارد که وجوه ارزی ،در موعد مقرر به حساب بانک بازگردد و
نظر به محدودیت منابع بانکها و توجه به این مطلب که بدیهی است که بانکها برای فعالیت خود
نیاز به نقدینگی دارند ،چنانچه در موعد مقرر ،تعهدات ارزی ایفا نشود ،موجبات ضرر و زیان فراهم
میشود و اعتقاد به عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه با فلسفۀ مبنایی تشکیل بانک و همچنین تجارت
(کسب سود و منفعت اقتصادی) در تضاد و تعارض میباشد و از نظر عقلی و منطقی نیز هیچ بانک
یا تاجری حاضر به پذیرش چنین ریسکی نمیباشد که در فرض تأخیر در ایفاء تعهدات طرف قرارداد،
حق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه نداشته باشد.
 .9قاعدۀ انصاف بهعنوان یک قاعدۀ پذیرفتهشده در عرف تجاری بینالمللی نیز مقتضی پرداخت
خسارت تأخیر تأدیه میباشد و مفاد قاعدۀ عدل و قسط نیز بر همین مبناست و آموزههای فقهی ،از
قبیل حرمت أ کل مال به باطل و ممنوعیت داراشدن بالجهت و منع اضرار به غیر نیز مؤید این مطلب
است که نباید زمینههای سوءاستفاده و ترویج أ کل مال به باطل و داراشدن بالجهت فراهم گردد.
 .10خسارت تأخیر تأدیه همان گونه که از اسم و عنوان آن نیز پیداست ،بهلحاظ تأخیر در پرداخت
دین تعلق میگیرد و از این حیث ،ضرری به دائن وارد میشود که به حکم قاعدۀ الضرر باید جبران شود
و از این باب ،فرقی بین وجوه ارزی یا ریالی وجود ندارد و با وجود مادۀ  228قانون مدنی و صراحت
ذیل مادۀ  515آیین دادرسی مدنی ،هیچگونه ممنوعیت یا محدودیتی در استحقاق دریافت آن (با رعایت
ً
شرایط مقرر) وجود ندارد .مضافا اینکه دو واژۀ خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر
تأدیه باید از یکدیگر تفکیک گردد؛ زیرا عنوان اول (کاهش ارزش پول) ارتباطی به قرارداد ندارد و مربوط
به دولت است .در حالیکه خسارت تأخیر تأدیه ،ناشی از عدم ایفاء یا تأخیر در ایفاء دین میباشد.
ً
لذا رویۀ قضایی فعلی که بدون توجه به موارد فوق و صرفا بر مبنای مادۀ  522و واژه وجه رایج
مذکور در آن که از مفهوم خسارت تأخیر تأدیه و توافق خروج موضوعی دارد ،حکم بر بطالن این
دعاوی صادر میکنند ،برخالف موازین قانونی و اصل آزادی قراردادها و قواعد اشارهشده میباشد.
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در حالی که گرایش فقهای معاصر ،تحلیل ماهیت ارز بهعنوان کاالست ،استدالل صاحبنظران
آیین دادرسی مدنی و رویۀ قضایی فعلی که تأخیر در ایفاء تعهدات ارزی را خارج از شمول مادۀ 522
قانون آیین دادرسی مدنی میدانند ،خالی از قوت است .بهویژه اینکه دیدگاه قانونگذار ،در قوانین
مختلف از جمله مادۀ  33و  34قانون برنامۀ چهارم توسعه ،تکلیف دولت به نوسازی ،تسهیل و
روانسازی تجارت و افزایش سهم کشور در تجارت بینالملل است و در مبادالت بازرگانی و
اقتصادی فعلی ،ارز به معنی پول رایج خارجی است و طبق مادۀ  62قانون آیین دادرسی مدنی ،پول
خارجی را بهعنوان خواسته و در متن دادخواست میتوان مورد مطالبه قرار داد .هرچند وجه رایج
مذکور در مادۀ اخیر ،مطابق رویۀ قضایی فعلی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد ،عموم و اطالق
وجه التزام مذکور در مادۀ  230قانون مدنی و منطوق مواد  221و  228قانون اخیر ،قابلتعمیم و
تسری به تعهدات ارزی میباشد .نمیتوان انکار کرد که در عرف و رویۀ تجاری ،ارز وسیلۀ پرداخت
تعهدات است و عنوان پرداخت تسهیالت ارزی در نظام بانکی و روشی برای پرداخت در تجارت
بینالمللی ،تردیدی در نقدیبودن تعهدات ارزی نمیگذارد؛ همانگونه که تعلق سود به سپردههای
ارزی در نظام بانکی پذیرفته شده است و همانند سپردههای ریالی به آن سود تعلق میگیرد و در
وضعیت فعلی نیز به سپردههای مذکور ،هشت درصد سود پرداخت میگردد .ضمن اینکه همان
مبانی قانونی مذکور در رأی وحدت رویۀ قبلی ( )1353/10/4 – 90شامل مادۀ  252قانون تجارت
و تجویز پرداخت وجه با پول خارجی و ایفاء تعهدات با ارز خارجی ،مطابق قسمت آخر بند ج مادۀ
 2قانون پولی و بانکی کشور ،کماکان به قوت خود باقی است و نسخ نگردیده است .لذا در فرض
تأخیر در ایفاء تعهدات ارزی و عدم تعیین وجه التزام نیز باید قائل به تعلق خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی
شد و عرف نیز این را پذیرفته است و با وجود انصراف مادۀ  522قانون آیین دادرسی مدنی از ارز
خارجی ،قانونیبودن مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی را باید با قیاس اولویت پذیرفت و جبران
ً
خسارت تأخیر تأدیه ،شرعا بر عهدۀ مدیون است و سیرۀ عقال نیز این را پذیرفته است .همچنین
بهلحاظ استیفاء منفعت مدیون از وجوه ارزی ،برخالف رضایت و میل دائن و محرومنمودن دائن از آن،
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ،کمترین جبران خسارت برای وی است .ضمن اینکه از لحاظ مصلحت
اقتصادی و رعایت اصول اطمینان تجاری و حمایت از گردش ثروت ،امنیت سرمایهگذاری ،تسهیل
تجارت ،منع استفادۀ بالجهت ،نفی ضرر ،ممنوعیت شرعی دوگانگی ضوابط حاکم بر تجارتپیشگان
در بالد مسلمین (از حیث تفکیک تعهدات ارزی و ریالی) و فراهمبودن اسباب مسئولیت عرفی و عقلی
مدیون نیز عدم محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی ،با اشکال مواجه است.

بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی  /باقری و جمالی و خادمان

۵۱

عدم اجرای تعهدات ارزی همانند عدم اجرای سایر تعهدات ،باید موجب ضمان باشد و تفکیک
ً
بین این دو در حالیکه هر دو از جنس تعهد و ماهیتا منشأ مسئولیت میباشند ،با قواعد عمومی
قراردادها ،مسئولیت و ضمان در تضاد و تعارض است و نظر به اینکه اعمال سیاستهای پولی و
ارزی و بهطور خاص ،تنظیم بازار ارز ،از وظایف بانک مرکزی است و همۀ بانکها مکلف به رعایت
دستورالعملها و بخشنامههای بانک مرکزی میباشند و بهموجب بخشنامههای متعدد بانک مذکور،
امکان مطالبۀ وجهالتزام قراردادی اولیه وجود دارد ،لذا ضروری است که نظر تفسیری مجلس در
خصوص نسخ یا تخصیص مواد  228و  230قانون مدنی (با وضع مادۀ  522قانون آیین دادرسی
مدنی) اخذ شود و بهلحاظ تشتت آراء اقتضا دارد که دیوانعالی کشور با صدور رأی وحدت رویه،
ً
صراحتا در این خصوص اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف کند و تا آن زمان نیز محاکم ،در فرض عدم
وجود توافق ،با اخذ وحدت مالک از سود سپردۀ ارزی که در حال حاضر مورد عمل سیستم بانکی
میباشد و مقبولیت عرفی و عقلی نیز دارد ،خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی را تعیین و مورد حکم قرار دهند.
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▪ انصاری ،جمال و ابوالفضل محبی (« ،)1393بررسی ماهیت حقوقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران»،
مجلۀ حقوق بانکی ،سال سوم ،شمارههای  5و .6
▪ پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویۀ قضایی ( ،)1396آرای قضایی شعب دیوانعالی کشور (تابستان
 ،)1393چاپ اول ،تهران :مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
▪ پژوهشگاه قوۀ قضائیه ( ،)1396پیشینۀ رویۀ قضایی در ایران در ارتباط با آئین دادرسی مدنی ،جلد سوم ،چاپ
اول ،تهران :مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
▪ پژوهشگاه قوۀ قضائیه ( ،)1396پیشینۀ رویۀ قضایی در ایران در ارتباط با قانون مدنی ،جلد اول ،چاپ اول،
تهران :مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
▪ حائری ،مسعود ( ،)1373مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها (تحلیلی از مادۀ  10قانون مدنی) ،چاپ دوم،
تهران :انتشارات کیهان.
▪ حائری شاهباغ ،سیدعلی ( ،)1382شرح قانون مدنی ،جلد اول ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات گنج دانش.
▪ حیاتی ،علی عباس ( ،)1384شرح قانون آئین دادرسی مدنی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات سلسبیل.
▪ حسین آبادی ،امیر (« ،)1381بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد» ،مجلۀ الهیات و حقوق ،شمارۀ ششم.
▪ خاکباز ،محمد ( ،)1396رسالۀ عملی در وجه التزام ،چاپ اول ،تهران :انتشارات مجد.
▪ خاکباز ،محمد ( ،)1393عدالت معاوضی در حقوق موضوعه و رویۀ قضایی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات
حقوق امروز.
▪ خرازی ،محمد و حمید گوینده و فریدون تحصیل دوست و غالمحسین افتاده ( ،)1393مجموعۀ نظریههای
مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور مدنی ،جلد اول (آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی از
سال  1362تا  )1392چاپ اول ،تهران :شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور.
▪ زراعت ،عباس ( ،)1385قانون آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران ،چاپ سوم ،تهران :نشر خط سوم.
▪ زندی ،محمدرضا ( ،)1391رویۀ قضایی دادگاهای بدوی و تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی
(اجرتالمثل ،خسارت) ،چاپ اول ،تهران :انتشارات جنگل ،جاودانه.
▪ زینالی ،توحید ( ،)1397دعاوی بانکی در رویۀ دادگاهها ،چاپ اول ،تهران :انتشارات چراغ دانش.
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▪ قاسمزاده ،سیدمرتضی و حسن رهپیک و عبدالله کیایی ( ،)1384تفسیر قانون مدنی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات
سمت.
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▪ محقق داماد ،سیدمصطفی ( ،)1388نظریۀ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسالمی ،چاپ اول ،تهران:
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▪ محمدی ،امید ( ،)1396مجموعه تحلیلی مقررات خسارت تأخیر انجام تعهد ،چاپ اول ،تهران :انتشارات
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جنگل.
▪ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ( ،)1388آسیبشناسی فقهی قوانین حقوقی ،جلد اول ،چاپ اول،
تهران :انتشارات جنگل.
▪ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ( ،)1388آسیبشناسی فقهی قوانین حقوقی ،جلد سوم ،چاپ اول،
تهران :انتشارات جنگل.
▪ معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه ( ،)1388پژوهشهای فقهی حقوقی (بررسی فقهی جبران کاهش
ارزش پول) ،چاپ اول ،تهران :انتشارات جنگل.
▪ معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه ( ،)1387مجموعۀ نشستهای قضایی در مسائل آئین دادرسی
مدنی ،جلد دوم ،چاپ اول ،تهران :نشر جاودانه.
▪ معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه ( ،)1396مجموعۀ نشستهای قضایی در مسائل حقوق مدنی ،چاپ
اول ،تهران :انتشارات قوه قضائیه.
▪ معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه ( ،)1389مشاورههای تلفنی آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام
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▪ مقصودی ،رضا و مهسا دروی ( ،)1394نقش تقصیر در حقوق قراردادها در ایاالت متحدۀ آمریکا با نگاهی
بر حقوق ایران ،چاپ اول ،تهران :مجمع علمی و فرهنگی مجد.
▪ مهرپور ،حسین ( ،)1371مجموعۀ نظریات شورای نگهبان ،چاپ اول ،تهران :انتشارات کیهان.
▪ مهمان نوازان ،روحاله ( ،)1389خسارات قابلجبران در حقوق ایران ،چاپ اول ،تهران :انتشارات مجد.
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