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Abstract
Based on the type of debt due to be based on rial or foreign currencies and also due to be
documented by cheque or not, the late payment damage is divided into four categories.
Among them, the case of late payment compensation of foreign currency debts documented
by cheque is ambiguous. On one hand, the late payment damage has been assigned
absolutely in the code of “issuance of cheque” and on the other hand, the calculation
method of this compensation which is based on the announced index of central bank cannot
be applied to the cheques that have been issued with foreign currencies. There’s a judgment
within which the drawer is sentenced to pay the late payment damage in the way that the
sum of cheque is changed from a foreign currency to rial. As to review the judgment, in this
article it’s proved with several reasons that there’s no legal basis in Iranian current legal
status for the late payment compensation of foreign currency debts whether documented by
cheque or not.

Keywords
Cheques with Foreign Currencies, Late Payment Damage, Late Payment Penalty, Usury.



Corresponding Author, Email: alsharif46@yahoo.com

حقوق خصوصی

Print ISSN: 2008-840X
Online ISSN: 2423-6209
https://jolt.ut.ac.ir

دورة  ،71شمارة  ،2پاییز و زمستان 7911
صفحات  917ـ ( 957پژوهشی)

تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون
ارزی


محمدمهدی الشریف ، 1سید محسن قائمفرد ،2سید محمدمهدی منصوری طهرانی

3

 .1دانشیار ،دانشکدة علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .3کارشناسارشد ،دانشکدة علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
(تاریخ دریافت 9011/30/30 :ـ تاریخ پذیرش)9011/31/91 :

چکیده
خسارت تأخیر تأدیة وجه نقد ،به حسب اینکه دین ریالی یا ارزی باشد و هر یک مستند به چک باشـد یـا نباشـد ،بـر چهـار قسـ اتـت
وضعیت برخی از این اقسام ،از جمله خسارت تأخیر دیون ارزی مستند به چک ،در هالهای از ابهام اتت از یک تو قانون صدور چک بـه
طور اطالق از خسارت تأخیر تأدیة چک تخن گفته و از توی دیگر مکانیس محاتبة خسارت تأخیر ،که بر اتاس شاخص اعالمی بانک
مرکزی اتت ،در مورد چک ارزی قابل اعمال نیست در این مقاله ،در مقام نقد رأیی که با تبدیل ارز به مبلغ ریالی دارنده را بـه خسـارت
تأخیر تأدیه محکوم کرده ،به دالیل متعدد اثبات میشود که خسارت تأخیر در خصوص دیون ارزی ،اع از مستند به چک یـا ییـر ن ،در
وضعیت فعلی حقوق ایران فاقد مبنای قانونی اتت

کلیدواژگان
جریمه تأخیر ،چک ارزی ،خسارت تأخیر تأدیه ،ربا



رایانامة نویسندة مسئولalsharif46@yahoo.com :
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مقدمه
شاید کمتر نهادی در حقوق ایران همچون نهاد خسارت تأخیر تأدیه چالشبرانگیز
بوده است .دیدگاههزای متعزدد متفزا ت شزورای نگهنزان ،قزوانی پراکنزدة مصزو

بثز آفزری
ملسز ،

مداخالت ملمع تشخیص مصسثت نظام گواه ر شنی بر ای مدّعاست .خسزارت تزأخیر تأدیزه از
ابعاد گوناگون کنکاش شده است .اما آنچه نویسندگان را به نگزارش ایز مقزاا اداشزت جننزهای
است که بر حسب اطالع تتّنع نگارندگان بث

مکتوبی دربارة آن صورت نگرفته در عی حاا

شایستة تأمل تعمّق است .ای جننة مغفوا موضوع خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک هزای
ارزی است .بیگمان ر اج فرا انی چک های ریالی قابل مقایسه با چک هزای ارزی نیسزت بزر
همی اساس دادگاه ها کمتر فرصت یافته اند به حل مشکالت مربوط به چکهای ارزی بپردازند .بزا
جود ای  ،دادخواستی به خواستة مطالنة جه یک فقره چک ارزی در دادگستری اصزفهان مطزر
شد دادگاه مثترم بر اساس دیدگاه خود حکم به پرداخت جه چک خسارت تأخیر تأدیه داد.
به بهانة نقد تثسیل ای رأی ،در ای نوشتار بر موضوع خسارت تأخیر تأدیة چکهای ارزی تأمل
خواهد شد.
برای تثریر دقیق مثل ن اع ،نخست باید اقسام مختسف تأخیر تأدیة جه نقد بر حسب نوع جزه
نقد اب ار اثناتی دی مشخص شود .با توجه به اینکه جه نقد ممک است جه رایج یزا ارز پزوا
خارجی باشد هر یک از ای د ممک است مستند به چک باشد یا نناشد ،با چهزار قسزم مختسزف
تأخیر تأدیة جه نقد ر بهر ییم که حکم د قسم آن تقریناً ر ش

مورد اتفاق حکم د قسزم آن

مثل تردید مناقشه است .موضوع ای گفتار یکی از د قسم اخیر است .قسزم ا ا صزورتی اسزت
که موضوع خواسته جه رایج است ای خواسته مستند به چک نیست .قسم د م صورتی است کزه
خواسته دی از نوع جه رایج ،اما ،مستند به چک است .قسم سوم صورتی است کزه خواسزته جزه
نقد غیر از ریاا ،یعنی ارز خارجی ،است دی در قالب چک جای نگرفته است .قسم چهارم ،کزه
موضوع ای نوشتار است ،خسارت تأخیر تأدیة دی ارزی ،مستند به چک یا همان چک ارزی ،است.
النته بسیاری از دالیسی که در ردّ تعسق خسارت تأدیه به ای قسم دیزون بیزان مزیشزود در خصزوص
مطسق دی ارزی ،اعم از آنکه مستند به چک باشد یا نناشد ،نی کاربرد دارد.
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به هر ر ی در حکم صورت ا ا تقریناً اختالفی بی حقوقدانان ر یة قضایی جزود نزدارد.
ای فرض مصداق ر ش مادة  255ق.آ.د.م اسزت کزه حکزم خسزارت تزأخیر را در مزوردی کزه
خواسته دی

از نوع جه رایج است معسوم ساخته است .بر اساس ایز مزاده دریافزت خسزارت

تأخیر تأدیه منوط به اجتماع سه شرط مطالنة دائ  ،امتناع مدیون از پرداخزت بزا جزود تمکز ،
تغییر فاحش شاخص قیمت سالیانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت است .حکم قسم سوم ،یعنزی
عدم استثقاق خسارت تأخیر در دیون ارزی غیرمستند به چک ،نی تقریناً مسسم اسزت .بزر اسزاس
قوانی موجود ،مستندی برای ال ام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بزرای ایز گونزه دیزون
ارزی جود ندارد اصل برائت بر مسئسه حکومت مزیکنزد .دیز ارزی غیرمسزتند بزه چزک نزه
مشموا مادة  255ق.آ.د.م است نه مشموا قانون صد ر چک .عدم شموا قانون صزد ر چزک کزه
ر ش است عدم شموا مادة  255نی به ای دلیل است که به نص مادة  255موضزوع ایز مزاده
دی از نوع جه رایج است پواهای خارجی ،اگرچه مشموا عنوان جه نقد هستند ،جه رایزج
به حسا

نمیآیند .حکم قسم د م ،یعنی تأخیر در تأدیة دی ریالی مستند بزه چزک ،تزا پزیش از

تصویب قانون اصال قانون صد ر چک با ابهامی ر بهر ننود .زیرا به موجب تنصرة مادة  5قانون
صد ر چک دارندة چک میتوانست همة خسارات ه ینههای اردشده را از دادگاه مطالنه کند
به موجب قانون استفساریة تنصرة الثاقی به مادة  5قانون صزد ر چزک «منظزور از عنزارت ’کسیزة
خسارات ه ینههای اردشده‘ مذکور در تنصرة الثاقی به مادة  5قانون اصال مزوادی از قزانون
صد ر چک ،مصو

 0331/3/01ملمع تشخیص مصسثت نظام ،خسارات تأخیر تأدیه بزر مننزای

نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان صوا آن توسط بانک مرک ی جمهوری اسالمی ایران اعالم شده
ه ینة دادرسی حقالوکاله بر اساس تعرفههای قانونی است» .بدی ترتیب دارندگان چزک ،کزه
با عدم تأدیة جه در موقع مقرر ر بهر میشدند ،میتوانستند بد ن رعایت شرایط یادشده در مادة
 255ق.آ.د.م جنران خسارت تأخیر تأدیه را مطالنه کنند (زنگناری .)531 :0331
با تصویب قانون اصال قانون صد ر چزک در سزاا  0331حزذ

عنزارت «خسزارت تزأخیر

تأدیه» از مت ا لیة مادة  ،3بر اساس ایراد شورای نگهنان ،حکم خسارات تأخیر چزکهزای ریزالی در
هالهای از ابهام فر رفت .شورای نگهنان در خصوص ای ماده چنی اظهارنظر کزرده اسزت« :مطالنزة
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خسارت تأخیر تأدیه بد ن جود شرط شرعی خال

مزوازی شزرع شزناخته شزد» .ظزاهراً مزراد از

«شرط شرعی» شرط ضم عقد الزم مننی بر دریافت خسارت معی در صورت تأخیر در ادای بزدهی
است .از یک سو ممک است گفته شود با توجه به اینکه قانون استفساریة تنصرة الثاقی به مزادة  5از
سوی ملمع تشخیص مصسثت تصویب شده ملس
بهرغم ایراد شورای نگهنان حذ

شورای نگهنان نمیتوانند آن را نسخ کننزد،

عنارت خسارت تأخیر از قانون جدید ،همچنان تنصرة مزادة 5

قانون استفساریه به قوت خود باقی است تنها تغییری که رخ داده ای است که دارندگان چک برای
دریافت خسارت تأخیر باید به دادگاه مراجعه کنند نمیتوانند از امتیاز قانون جدید مننی بزر صزد ر
اجراییه برای جه چک بد ن رسیدگی در دادگاه برای خسارات تأخیر نی اسزتفاده کننزد در مقابزل
ممک است گفته شود مصوبات ملمع تشخیص اصوالً موقت مادامالمصسثه است بزا توجزه بزه
گذشت زمان مدید از قانون استفساریه اعالم خال

شرع بودن خسزارت تزأخیر از سزوی شزورای

نگهنان دیگر در مورد چک نمیتوان خسارت تأخیر تأدیه مطالنه کزرد .النتزه بایزد توجزه داشزت کزه
منظور دیدگاه اخیر از عدم امکان مطالنة خسارات تأخیر تأدیزه دریافزت خسزارت تزأخیر بزه صزر
تأخیر در پرداخت جه چک است؛ گرنه مطالنة خسارت تأخیر با رعایت شرایط مقرر در مزادة 255
ق.آ.د.م با مشکسی ر بهر نیست .به بیان ر ش تر آنچه از نظر شورای نگهنان خال

شرع اعالم شده

جنران کاهش ارزش پوا به نثو مطسق بد ن رعایت شرایط مقرر در مادة  255اسزت بزر همزی
اساس شورای نگهنان خسارت تأخیر تأدیة یادشده در مادة  255را موافق شرع مزیدانزد .امزا ،تنصزرة
مادة  5استفساریة آن به دلیل مخالفت با قواعد ا لیة شرعی از سوی ملمزع تشزخیص مصزسثت
بر مننای ضر رت مصسثت نظام تصویب شده است .بنابرای  ،بر اساس احتمزاا د م ،از ایز پز
دارندگان چک نی مانند سایر طسنکاران جه نقد برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه باید به مزادة 255
ق.آ.د.م استناد کنند

جود شرایط الزم در آن ماده ،از جمسه تمک مدیون مطالنه ،را اثنات کننزد

خسارت نی از زمان مطالنه مثاسنه خواهد شد.
به هر ر ی ،در ای مقاله صورت چهارم ،یعنی تأخیر در ادای چک ارزی ،بررسی میشزود .بزا
توجه به اینکه مادة  255ق.آ.د.م ناظر به دی از نوع جه رایج ،یعنی دی ریالی ،است ،مسسماً برای
اثنات استثقاق خسارت تأخیر تأدیة دی ارزی ،چه مستند به چک باشد چه نناشد ،نمزیتزوان بزه
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ای ماده استناد کرد .پ  ،منشأ تردید در تعسق یزا عزدم تعسزق خسزارت تزأخیر در چزک ارزی در
کلاست؟ آنچه منشأ تردید در ای قسم شده ای است که از یک سو قانون صد ر چک سزابق بزه
نثو مطسق از تعسق خسارت تأخیر در فرض تأخیر در پرداخت جه چک در سررسید سخ گفتزه
بود تفا تی بی چک ارزی ریالی ننهاده بزود بزا فزرض پزذیرش دیزدگاه بقزای تنصزرة 5
استفساریة ملمع تشخیص ای حکم همچنان در خصوص مطسق چکهزا ،اعزم از ارزی ریزالی،
برقرار است .همچنی  ،ممک است گفته شود حکم به ل م جنران خسارت تأخیر در چزک ریزالی
یا مطسق دیون ریالی عدم حکم به ای خسارت در طسبهای ارزی به طور خزاص چزک ارزی
تنعیضی نار ا فاقد توجیه قابل قنوا است نناید آن را به قانونگذار نسنت داد .زیرا ،همانگونزه
که طسنکار یک دی از نوع جه رایج از تأخیر در پرداخت دچار خسارت میشود ،بسزتانکار یزک
طسب ارزی نی از تأخیر در دریافت طسب خود دچار زیان میشود قانونگذار بایزد در خصزوص
جنران ای زیان نی چاره بیندیشد تفا ت بی

جه رایزج ارز منطزق ر شزنی نزدارد .در سزوی

مقابل به موجب استفساریة یادشده خسارات تأخیر تأدیه بر مننای نرخ تورم ،که از تاریخ چزک تزا
زمان صوا آن توسط بانک مرک ی جمهوری اسالمی ایران اعالم شده ،مثاسزنه مزیشزود ایز
مننای مثاسنه در مورد دی ارزی کاربرد ندارد.
در ادامه ،پیش از آنکه به نقد تثسیل رأی پرداخته شود ،به دلیل اختال
مفهوم خسارت تأخیر تأدیه جود دارد ای اختال

ابهامی که در خود

ابهام در نتیلزهگیزری نیز مزؤثر اسزت

بعضاً منشأ بدفهمی سوءبرداشت میشود ،اقسام معانی مختسف خسارت تأخیر تأدیه به اجمزاا
بیان میشود در نهایت ر ش میشود که مراد از عدم تعسق خسزارت تزأخیر بزه چزک ارزی در
مدعای ای مقاا کدام معنا از خسارت تأخیر است.
معانی مختلف خسارت تأخیر تأدیه
خسارت تأخیر تأدیه نهتنها از حی

حکم همواره مثل گفت گو بوده ،بسکزه مفهزوم ماهیزت آن

نی همواره اختال برانگی بوده است .مفهوم ماهیت خسارت تأخیر تأدیه بی مفاهیمی همچزون
ربا پرداخت مازاد بر اصل دی  ،عدمالنفع ناشی از تأخیر در پرداخت دیون پولی ،جنزران کزاهش
ارزش پوا ،جه الت ام قراردادی ،باالخره جریمة تأخیر در ادای دی مردد بوده بر اسزاس هزر
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یک از ای برداشتها حکم به ر ایی یا نار ایی آن شده است .بر بنیاد ای تفا ت معنایی است کزه
شورای نگهنان ،که طی سالیان مدید در نظریات متعدد حکم به مغایرت خسزارت تزأخیر تأدیزه بزا
شرع میداد ،با آنچه در مادة  255ق .آیی دادرسی مدنی جدید بزه عنزوان خسزارت تزأخیر تأدیزه
مطر شد مخالفت نکرد مهر موافقت با شرع بر آن زد .تأمل در تفا ت برخورد شزورای نگهنزان
با موضوع خسارت تأخیر تأدیه نی تفا تهای آشکاری که بی مقررات مرتنط با خسارت تأخیر
تأدیه جود دارد بهخوبی نشان میدهد که خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایزران بزر چنزد مفهزوم
متفا ت اطالق شده عدم توجه به ای تنوع معنایی اظهارنظر دربارة آن را با اشزکاا ر بزهر مزی
سازد .با تتنعی در مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه میتوان حداقل پزنج کزاربرد در اقزع
پنج نهاد مختسف را بازشناسی کرد .در ادامه بهاختصار به ای موارد اشاره مشخص مزیشزود کزه
معنای مورد بث

در ای مقاله کدام یک از ای اصطالحات است.

جریمة دیرکرد

در نگاه فقهی ،ال ام بدهکار به پرداخت منسغی بیش از اصل دی  ،اگرچزه بزه عنزوان تزأخیر باشزد،
مصداق اخذ زیاده یا همان ربا است .ای نگاه همان نگاه رایج بی فقها مراجع است که در فتا ی
خود بر آن تأکید کردهاند .فتوای مرحوم امام خمینی ،کزه مزورد اسزتناد شزورای نگهنزان در اعزالم
نامشر ع بودن خسارت تأخیر تأدیه نسخ مواد  103 105ق.آ.د.م سابق قرار گرفت ،نمونهای از
کاربرد خسارت تأخیر تأدیه در معنای اخذ منسغی زائد بر اصل دی بزه عنزوان دیرکزرد اسزت کزه
مصداقی از ربا به حسا

میآید .مت فتوا بدی قرار است« :آنچه به حسا

دیرکزرد تأدیزة بزدهی

گرفته میشود ربا حرام است» .ای معنا از خسارت تأخیر تأدیه است که مورد مخالفزت شزورای
نگهنان قرار گرفته نظریات متعددی که در سااهزای نخسزت انقزال

در نامشزر ع بزودن اخزذ

خسارت تأخیر تأدیه صادر کرده است بر مننای چنی برداشتی از اصطال خسارت تأخیر است.
وجه التزام قراردادی

از دیگر کاربردهای اصطال خسارت تأخیر تأدیه است .گاه از منسغی که به موجزب شزرط ضزم
قرارداد شخص متعهد در فرض تأخیر در انلام دادن تعهزد یزا ادای دیز بایزد بپزردازد بزا عنزوان
خسارت تأخیر تأدیه یاد شده است .اغسب فقها دریافت خسارت تأخیر را حتی در صورت اشزتراط
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ضم عقد مصداق ربا حرام میدانند (بهلت  0151ق .)331 :برخی نی چنی شرطی را تنهزا در
حد جنران کاهش ارزش پوا مشر ع میداننزد تعیزی منسزث ثابزت بزه عنزوان جریمزة تزأخیر را
نامشر ع میشمارند (منتظری  .)530 :0311ظاهراً مننای ای تفکیک ای است که از نظر ای فقهزا
شرط جنران کاهش ارزش پوا ،عرفاً ،شرط زیاده مثسو

نمیشود از شموا عنوان ربا ،که قوام

آن به زیاده بر مثل است ،خارج میشود .به هزر ر ی شزورای نگهنزان در برخزی نظریزات خزود،
همداستان با برخی فقهای معاصر (صافیگسپایگانی  0101ق312 :؛ فاضللنکرانزی  ،)311 :0313بزه
دلیل مستند بودن ای تعهد به شرط ضم قرارداد ،آن را مخالف شرع ندانسته اسزت .ایز دیزدگاه
معتقد است آنچه ربا حرام است اِمهاا یا تلوی تأخیر در ادای دی در قناا پرداخت زیاده است.
اما اگر تعیی منسث نه به معنای جواز تزأخیر در صزورت پرداخزت منسزث اضزافه ،بسکزه بزه عنزوان
جریمهای بر تأخیر نار ای مدیون باشد ،از شموا عنوان ربای مثرم خزارج اسزت .نظریزة شزمارة
 1235مورخ  0330/1/1نظریة شزمارة  1115مزورخ  0330/5/00شزورای نگهنزان در پاسزخ بزه
استعالم رئی

بانک مرک ی در خصوص اخذ جریمة ناشی از تزأخیر تأدیزة مطالنزات بانزکهزا از

مشتریان در قراردادهای بانکی ،که از سوی شورای نگهنان مغایر شرع شناخته نشده ،ناظر به چنزی
کاربردی از خسارت تأخیر تأدیه است.
عدمالنفع

کاربرد دیگر خسارت تأخیر تأدیه به معنای عدمالنفع ناشی از عدم پرداخت دیز پزولی اسزت .در
اقع ،قتی مدیون دی خود را بهموقع نمیدهد بستانکار میتواند مدعی خسارت از با

عدمالنفع

شود .بدی معنا که اگر طسب ا بهموقع پرداخت میشد ی مزیتوانسزت از مثزل آن بزه منزافعی
دست یابد .یکی از تفا تهای عمدة خسارت تأخیر به معنای جریمة دیرکرد با خسارت تأخیر بزه
معنای خسارت عدمالنفع در ای است که جریمة دیرکرد اصوالً منسث مشزخص ثزابتی اسزت .امزا
خسارت عدمالنفع منسث متغیری است که در هر مورد باید بررسی اثنات شود .بزه نظزر مزیرسزد
آنچه از منظر فقهی ربا حرام است کاربرد نخسزت اسزت نزه عزدمالنفزع .هرچنزد مشزهور فقهزا
عدمالنفع را قابل مطالنه نمیدانند ،مسسما آن را مصداق ربا نمیشمارند .به نظر مزیرسزد مزادة 103
ق.آ.د.م سابق از خسارت تأخیر تأدیه چنی معنایی را اراده کرده بود .تعیی منسث ثابزت  05درصزد
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تعیی حداقل عدمالنفع تسهیل در امر دادرسی عدم نیاز به بررسزی مزوردی

عدمالنفع بوده است نه از با

تعیی جریمهای برای تأخیر .زیزرا طسنکزار حزداقل مزیتوانسزت بزا

سپردن آن در بانک سالی  05درصد سود دریافت کند ای تأخیر بستانکار را از ای نفع حزداقسی
مثر م کرده است .بر همی اساس ،در آن ماده سخنی از کاهش ارزش پوا یزا تمکز مزدیون در
بی ننود (السان  33 :0313ز 31؛ سسطانی  531 :0331ز .)511
جبران کاهش ارزش پول

کاربرد دیگر خسارت تأخیر تأدیه جنران کاهش ارزش پوا است .در ای کاربرد نه سزخ از جریمزة
دیرکرد است نه عدمالنفع ،یعنی مثر میت از منافعی که اگر دی بهموقزع ادا مزیشزد بسزتانکار از آن
بهرهمند میشد؛ بسکه سخ در حفظ مماثست ارزش پوا در زمان ادا با زمزان دریافزت اسزت .طنیعزی
است در ای کاربرد خسارت تأخیر تأدیه منوط به کاهش ارزش پوا به تعنیر دقیقتر کاهش فاحش
ارزش پوا است .تاکنون قانونگذار ضمان ناشی از کاهش ارزش پوا را به نثو مطسزق نپذیرفتزه از
همی ر خسارت تأخیر تأدیة یادشده در تنصرة مادة  5ق .صد ر چک کزه بزا انزدم مسزامثهای از
مصادیق ای معنا از خسارت تأخیر تأدیه است از سوی ملمع تشخیص مصسثت نظام تصویب شزد.
بر بنیاد ای تنصره ،مدیون باید کاهش ارزش پوا را بر مننای نزرخ اعالمزی از سزوی بانزک مرکز ی
جنران کند .برخی مثققان نی خسارت تأخیر تأدیة یادشده در مزادة  255ق.آ.د.م را بزه همزی معنزی
تعنیر میکنند .ای در حالی است که بنا بر مادة  255مطالنة طسنکار تمک ِ مدیون امتناع از پرداخزت
از شرایط استثقاق ای خسارت است در صورتی که ای خسارت را به جهت کزاهش ارزش پزوا
بدانیم جود ای شرایط موجه به نظر نمیرسد (السان .)31 :0313
تعزیر

بر اساس ذهنیت رایج بی حقوقدانزان خسزارت تزأخیر تأدیزة یادشزده در مزادة  255ق.آ.د.م نیز
مصداقی از خسارت ناشی از کاهش ارزش پوا است دلیل آن نی منوط بودن ایز خسزارت بزه
تغییر فاحش شاخص قیمت است .به نظر میرسد ،برخال

دیدگاه رایج ،مننای مزادة  255جنزران

کاهش ارزش پوا نیست ،بسکه استفاده از ظرفیت نهاد تع یر بزرای حزل معضزل تزورم مشزر ع
ساخت جریمة دیرکرد است .به بیان ساده ،هرچند جریمة دیرکرد به لثاظ فقهی ربا حرام است،
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اگر از با

تع یر باشد ،مخالفتی با شرع ندارد .فتوای زیر بهخوبی مننای ای ماده دلیزل تأییزد آن

از سوی شورای نگهنان ،در عی نظریات متعدد ای شورا مننی بر نامشر ع بزودن خسزارت تزأخیر
تأدیه ،را نشان میدهد .مت فتوا چنی است« :جریمة دیرکرد اگر جننزة تع یزر از سزوی حکومزت
اسالمی داشته به صورت عادالنه باشد جای است( ».مکارمشیرازی  0151ق .)213 :یکی دیگر از
فقهای معاصر نی با توجه به اینکه تعویق در تسویة دی از نظر شرعى حرام اسزت بزهصزراحت از
امکان استفاده از تع یر جریمة مالى قضایى به عنوان کیفر به تعویزق انزداخت تسزویة ام سزخ
گفته است (تسخیری .)33 :0315
نثوة تنظیم مادة  255ق.آ.د.م بهخوبی از ماهیت تع یری خسزارت تزأخیر تأدیزه در ایز مزاده
حکایت دارد .به موجب ای ماده ،بستانکار فقط در صورتی نسنت به کزاهش فزاحش ارزش پزوا
استثقاق دارد که ا الً دی را مطالنه کرده باشد ثانیاً مزدیون بزا تمکز از پرداخزت از ادای دیز
امتناع کرده باشد .از نظر قانونگذار مماثست در قدرت خرید شرط تثقق ادای دی نیست .چون در
غیر ای صورت تقیید جنران کاهش ارزش پوا بزه قیزد مطالنزه تمکز مزدیون امتنزاع ی از
پرداخت توجیهی نداشت.
درنگ در قیودی که قانونگذار برای ال ام مدیون به جنران کاهش ارزش پزوا در مزادة  255در
نظر گرفته حاکی از آن است که آنچه در ای ماده تثت عنوان خسارت تأخیر آمده در اقع نزوعی
جر یمه برای مدیونِ مُماطل است به عنوان راهکاری مشر ع برای جنران کاهش ارزش پوا مورد
استفاده قرار گرفته است .توضیح اینکه به لثاظ فقهی بر اساس ر ایزاتی همچزون «مَطَزل الغَنزیّ
ظسمٌ» قید مطالنه تمک د شرط الزم برای جزو

ادای دیز هسزتند

0

اگزر کسزی بزا جزود

مطالنة بستانکار قدرت بر پرداخت از ادای دی خود امتناع کند مرتکب حرام شده قابل تع یزر
است .شورای نگهنان در نظریة مورخ  0331/01/01پ

از اعالم اینکه خسارت تزأخیر تأدیزهز بزه

مفهومی که در قانون آیی دادرسی مدنی سابق برخی قوانی دیگر آمده بودز شزرعاً قابزل مطالنزه
نیست تصریح کرده ...« :تأخیر در ادای دی ِ حااّ پ

از مطالنة طسنکار برای شخص متمک شزرعاً

حرام قابل تع یر است» .از آنلا که تعیی ملازات تع یزری بزه تشزخیص حزاکم اگزذار شزده،
« .0یلب عسى المدی أداء الدی فوراً عند مطالنة الدائ إن قدر عسیه( ».موسویخویی  0101ق.)010 :
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«التع یر بما یراه الثاکم» ،همانگونه که در فتوای پیشگفته دیدیم حاکم میتواند مدیون مماطزل را
از با

تع یر به پرداخت منسغی به بستانکار مثکوم کند قانونگذار ای منسزث تع یزری را معزادا

کاهش ارزش پوا تعیی کرده است .بر بنیاد آنچه گفته شد میتوان با قاطعیت گفت قانونگزذار در
مادة  255از همی راهکار استفاده کرده تا بخشی از معضل تورم کاهش ارزش پزوا را بزه نثزو
مشر عی چاره کند (الشریف  .)213 :0333النته ،عدم تفط به مقصود قزانونگزذار از ضزع قیزود
مندرج در مادة  255باع

تعلب اعتراض برخی از مؤلفان حقوقی شده اف دن ای قیود برای

مسئولیت بدهکار نسنت به تورم کاهش ارزش پوا را خر ج از اصوا حقوقی غیر قابزل دفزاع
دانستهاند (شیر ی .)13 :0311
ای نکته شایستة تأمل است که معد د فقیهزانی کزه در ادای دیزون مثاسزنة

درپایان ای بث

تورم کاهش قدرت خرید پوا را الزم میشمارند ای مثاسنه را مصداق خسزارت تزأخیر تأدیزه
نمیدانند؛ بسکه در اقع ل م پرداخت مابهالتفا ت ارزش پوا برای حفظ مماثست منسث گرفتهشده
منسث بازپ دادهشده است .از منظر ای فقیهان در صزورت عزدم پرداخزت مابزه التفزا ت در اقزع
مدیون اصل بدهی خود را ادا نکرده است؛ نه اینکه اصل دی را پرداخته ،لزی خسزارت ناشزی از
تأخیر را نپرداخته است .مثالً آیتاهلل نوری همدانی در پاسزخ بزه نامزة کمیسزیون امزور قضزایی
شورای اسالمی در خصوص ر زآمدسازی مهریه چنی مینویسزد« :الزم اسزت بزه

حقوقی ملس
طور کسی ،در با

دیون جنایات ضمانات ،ارزشها قزدرت خریزدها راز کزه در زمزانهزای

مختسف متفا ت میشودز همیشه در نظر بگیریم به حسا

بیا ریم( ».یوسفی .)31 :0310

به هر ر ی خسارت تأخیر تأدیه کاربردهای متفا تی در پیشینة حقوقی ما دارد برای حکم به
ر ایی یا نار ایی آن باید دقیقاً مشخص کرد که مراد کدام کاربرد خسارت تأخیر تأدیه است .آنچزه
در ای مقاا مثل بث

است خسارت تأخیر به معنای مندرج در مادة  255قانون صزد ر چزک

است .بنابرای  ،مطالنة خسارت تأخیر تأدیة دی ارزی ،به معنای مطالنة خسارت عدمالنفع یزا جزه
الت ام قراردادی مقرر برای تأخیر ،مثکوم به حکم خاص هر یک از ایز نهادهزا در حقزوق ایزران
است .مثالً به موجب تنصرة  5مادة  03ق .آیی دادرسی کیفری مطالنة عزدمالنفزع در مزواردی کزه
صدق اتال

کند جای است.
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نقد و بررسی رأی
خالصة پرونده

شخصی در ساا  0313اقدام به صد ر یک فقره چک ارزی به منسث  31211دالر میکند .بزه دلیزل
تغییر ناگهانی قیمت دالر در آن ایام ،صادرکننده از عهدة پرداخت جه چک در سررسید برنمیآید
بر اساس شکایت دارندة چک به جرم صد ر چک بالمثل به زندان میافتد .سزی ده سزاا بعزد،
دارندة چک دادخواستی بر اساس چک یادشده به دادگستری اصفهان تقدیم مزیکنزد عزال ه بزر
جه چک همة خسارات از جمسه خسارت تأخیر تأدیه را مطالنه میکند .دادگاه در ای خصوص
ای گونه رأی صادر میکند:
رأی دادگاه بدوی

به خواستة مطالنة ششصد چهل یک میسیون

«در خصوص دعوای آقای الف به طرفیت آقای

د یست ه ار ریاا بابت جه یک فقره چک ارزی عهدة بانک تلارتز احد ارزی اصفهانز بزه
ارزش شصت هفت ه ار پانصد دالر امریکا به انضمام خسارت تأخیر تأدیه ه ینزة دادرسزی
با توجه به مثتویات پر نده مالحظة تصویر مصدق گواهی عدم پرداخزت موصزو

 ...دعزوای

خواهان را مثموا بر صثت دانسته مستنداً بزه مزواد  255 203 031آیزی دادرسزی مزدنی
خوانده را به پرداخت ششصد چهل یک میسیون د یست پنلاه ه ار ریاا بزر اسزاس نزرخ
هر دالر امریکا نهه ار پانصد ریاا  ...همچنی خسارت تأخیر تأدیزه از زمزان سررسزید چزک
موصو

تا زمان اجرای حکم که از سوی دایرة مثترم اجرایی احکام مورد مثاسنه قرار مزیگیزرد

در حق خواهان مثکوم مینماید »...

0

رأی دادگاه تجدیدنظر

« ...تلدیدنظرخواهی ...را ارد تشخیص نداده »...

 .0کالسه12 -0331 :

5

 ،3مورخه ،13/15/05 :شمارة دادنامه ،13/15/05–053 :صادره از :شعنة  3دادگاه عمومی حقزوقی

اصفهان.
 .5کالسه 1113311321311101 :ت  ،03مورخه ،11/01/31 :شمارة دادنامه ،1113311333210211 :صزادره از :شزعنة 03
دادگاه تلدیدنظر استان اصفهان.
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نقد رأی
محاسبة دالر امریکا بر اساس نرخ روز جهت تعیین اصل بدهی

دادگاه مثترم ،برای مثاسنة اصل بدهی ،هر دالر امریکا را به نرخ ر ز تقدیم دادخواسزت مثاسزنه
کرد .سپ  ،همی منسث را به سی ده ساا پیش ،یعنزی سررسزید چزک ،برگردانزد خوانزده را بزه
خسارت تأخیر تأدیة ای دی ریالی برای تأخیر سی دهساله بر اساس شاخص تورم بانک مرک ی
مثکوم کرد .یعنی در ای رأی هم اف ایش قیمت دالر مثاسنه شد هم کاهش ارزش ریاا!
استناد به مادة 222

دادگاه مثترم برای مثکومیت خوانده به خسارت تأخیر تأدیه به مزادة  255آیزی دادرسزی مزدنی
استناد کرده است .مراجعه به مادة  255نشان میدهد ای ماده فقط در مواردی قابل اعماا است که
موضوع دعوا «دی » از نوع « جه رایج» باشد .پ  ،ا الً موضوع دعوا باید ماا کسزی ثابزت بزر
ذمّه باشد اگر عی معی

خارجی باشد ای ماده قابل استناد نیست .بنابرای اگر موضزوع دعزوا

پواهای موجود در یک کیف یا یک پاکزت باشزد ،شزرط ا ا اعمزاا مزادة  255فزراهم نیسزت
بهعک

اگر موضوع دعوا یک ت سیب کسی باشد ،شرط ا ا یعنزی «دیز بزودن» موضزوع دعزوا

مثقق است؛ هرچند همانگونه که خواهیم دید با شرط د م ای گونه دیون از شزموا مزاده خزارج
میشوند .اما شرط د م مادة  255ای است که دی از نوع « جه رایج» باشد گمان نمزیر د در
عدم اطالق جه رایج به ارز خارجی تردیدی جود داشته باشد .تقابزل یادشزده در مزادة  ،35کزه
پیشتر آمد ،برای رفع هر گونه شنهه کفایت میکند.
ممک اسزت کسزی بزرای دفزاع از دادگزاه مثتزرم بزه رأی حزدت ر یزة شزمارة  31مزورخ
 0323/01/1دیوان عالی کشور استناد کند که بر اساس آن «تخصیص دادن مزادة  103قزانون آیزی
دادرسی مدنی (سابق) به دعا ی ،که خواستة آن پوا رایج ایران است ،صزثیح نیسزت  ...بنزابرای
مقررات فصل سوم قانون م بور در با

خسارت تأخیر تأدیه شامل دعا ی نی که خواستة آن پزوا

خارجی است میشود »...
به نظر میرسد ای رأی حدت ر یه نهتنها نمیتواند به عنوان مؤید عمسکرد دادگزاه قزرار گیزرد،
بسکه برعک  ،دلیسی بر نادرستی برداشت دادگاه است .زیرا مادة  103قانون آیی دادرسی مدنی سزابق
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با ای عنارت آغاز شده بود« :در دعا ی که موضوع آن جه نقد اسزت  »...همزانگونزه کزه دیزوان
تصریح کرده جه نقد شامل پوا خارجی نی میشود .اما ،مادة  255قانون آیی دادرسی مدنی جدیزد،
که جانشی مادة  103سابق شد ،به جای « جه نقد» از « جه رایج» سخ گفته ای تغییزر اصزطال
حکایت از تغییر دیدگاه قانونگذار قصد مقن بر اختصاص خسارت تأخیر در مفهوم جدیزد آن بزه
جه رایج دارد .بنابرای  ،از مفهوم ای ماده نفی خسارت تأخیر در مورد دیزون ارزی بزه نثزو مطسزق
استفاده میشود؛ اعم از اینکه مستند به چک باشد یا نناشد .بنابرای  ،بر بنیاد مفهوم مخزالف مزادة 255
اطالق آن ،در مورد دیون ارزی مطسقاً خسارت تأخیر جود ندارد؛ اعم از آنکه دی مستند به چزک
باشد یا نناشد ای مفهوم میتواند مفسر تنصزرة  5ق.ص.چ نیز تسقزی شزود ادعزا شزود مزراد از
خسارت تأخیر تأدیه در ای ماده تنصرة آن خسارت تأخیر تأدیة جه رایج است نه جه نقد.
تفاوت مادة  222با مادة  171سابق

صر نظر از تفا ت صدر د مادة  ،255 103ادامة مادة  103تفا ت آن با مادة  255نی تفا ت
موضوع د ماده را گواهی میدهد .زیرا در مادة  103سابق مالم مثاسنة خسزارت تزأخیر ،بزد ن
هیچ مشکسی ،به نثو یکسان در مورد دیون ریالی دیون ارزی قابل اعماا بود .یعنی برای هر ساا
تأخیر  05درصد به منسث موضوع دعوا اف ده می شد .اما در مادة  255برای مثاسنة خسارت تأخیر
تأدیه به شاخص تورّم ،که از سوی بانک مرک ی اعالم میشود ،ارجاع داده شده ر ش است کزه
ضرایب اعالمشده از سوی بانک مرک ی مربوط به کاهش ارزش ریاا است ربطی به دالر ندارد.
نظریة مشورتی شمارة  011151مورخ  11/00/5نی مدعای فوق را تأیید میکند .به موجب ای
نظریه « جه رایج مندرج در مادة  255قانون آیی دادرسی مدنی به ارزهزای خزارجی تسزری پیزدا
نمیکند .زیرا تغییر شاخص سزالیانه ،کزه توسزط بانزک مرکز ی جمهزوری اسزالمی ایزران تعیزی
میگردد ،بر اساس ترقّی تن ّا ه ینة زندگی است »...
در ر یة قضایی نی بسیاری از مثاکم همزی دیزدگاه را تأییزد مزیکننزد .مزثالً شزعنة  05دادگزاه
تلدیدنظر اسزتان تهزران در رأی خزود بزه شزمارة  3313311550510232چنزی آ رده ...« :مطالنزة
خسارت تأخیر تأدیه نی به جهت جه رایج ننودن دی در حد د مادة  255قانون آیی دادرسی مدنی
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نیزز شززعنة  01دیززوان عززالی کشززور در رأی خززود بززه شززمارة

 3313311311111353چنی آ رده ...« :به مستفاد از مادة  255قانون آیی دادرسی مدنی ارز خارجی
از شموا مادة مذکور خارج است .زیرا خسارت تأخیر تأدیة مقرر در مادة یادشده ناظر به جزه رایزج
بوده ارز خارجی از ضابطة قانونی مرقوم خارج است »...

5

نیز شزعنة  51دادگزاه عمزومی حقزوقی

تهران در رأی خود به شمارة  3013315031311101ای گونزه آ رده« :درخواسزت خسزارت تزأخیر
تأدیه ،طنق مادة  031قانون آیی دادرسی مدنی ،مثکوم به رد است .زیرا طنق مزادة  255قزانون آیزی
دادرسی مدنی (تاریخ رأی حدت ر یه [مربوط به] حکم قانون قنسی آیی دادرسزی مزدنی اسزت) از
شرایط تعسق خسارت تأخیر تأدیه به دی آن است که از نوع جه رایج باشد ارز جه رایج نیسزت
اف ایش ارزش آن با توجه به نوسانات اقتصادی در بازار اتوماتیک ار به عمل میآید».

3

استناد به تبصرة  7مادة  2قانون صدور چک

ممک است در دفاع از نثوة عمسکرد دادگاه به تنصرة  0مادة  5قانون صزد ر چزک استفسزاریة مصزو
ملمع تشخیص مصسثت نظام استناد کند؛ هرچند دادگاه مثترم در رأی خود به ای مزواد اشزارهای نکزرده
است .با توجه به تنصرة مادة  5استفساریه میتوان چنی استدالا کرد که هرچنزد مزادة  255قزانون آیزی
دادرسی مدنی ،که بیانگر قاعدة عام خسارت تأخیر تأدیه در دیون است ،شامل پوا خزارجی نمزیشزود ،در
خصوص دیونی که در قالب یک چک تلسی یافتهاند ،قزانون خزاص ،یعنزی تنصزرة مزادة  5استفسزاریة
مصو  11/3/50ملمع تشخیص مصسثت نظام ،حاکم است .به موجب ای استفساریه «کسیزة خسزارات»
یادشده در تنصرة مادة  5شامل خسارت تأخیر تأدیه نی میشود (زنگناری  .)531 :0331اطالق تنصرة مزادة
 5نی استفساریه به نثو یکسان چکهای ریالی چکهای ارزی را دربرمیگیرد اختصزاص خسزارت
تأخیر یادشده در استفساریه به چکهای ریالی با اطالق استفساریه منافات دارد .النته ای استدالا منتنزی بزر
ای فرض است که بهرغم حذ عنوان خسارت تأخیر تأدیه از قانون جدید صد ر چک به دلیل مخالفزت
شورای نگهنان ،تنصرة مادة  ،5استفساریة آن همچنان از اعتنار برخوردار باشند.
 .0مستخرج از سامانة آرا ر یههای قضایی ،بانک داده آرای پژ هشگاه قوة قضاییه ،به آدرس اینترنتی:
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Search.aspx

 .5همان.
 .3همان.
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به هر حاا به نظر میرسد استدالا به تنصره استفساریه نی ز با فرض اعتنار آنهاز گره از کار
فر بستة دادگاه نمیگشاید .زیرا:
اوالً

به موجب همی استفساریه «خسارت تأخیر تأدیه بر مننای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان صوا
آن که توسط بانک مرک ی جمهوری اسالمی ایران اعالم شده» مثاسنه میشود همانطور که قنالً
گفته شد آنچه از سوی بانک مرک ی اعالم میشود شاخص تورم کاهش ارزش پوا ایران اسزت.
بنابرای  ،اجرای مواد مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در مورد احد پزوا خزارجی امکزان اجرایزی
ندارد.
ثانیاً

تفسیر «کسیة خسارات» به خسارت تأخیر تأدیه ه ینة دادرسی حقالوکاله از سزوی ملمزع بزه
معنای جود کسیة ای خسارات در هر چک تکسیف دادگاه به مثکومیت خوانده نسنت به آنهزا
نیست .زیرا دستِکم در مورد حقالوکاله یا در مواردی که بی سررسید تا زمزان صزوا شزاخص
قیمت ها تغییری نیافته است حکم به خسارت موضوعاً منتفی است .پ  ،مراد استفساریه نه اثنزات
همة خسارات در هر مورد بسکه حصر خسارات قابل مطالنه در مورد چک بزه خسزارات سزهگانزة
فوق است برای مطالنة هر یک از ای خسارات باید تثقق

قوع خسارت اثنات شود.

ثالثاً

ارجاع مثاسنة خسارت تأخیر تأدیه از سوی ملمع تشخیص به نرخ تورم اعالمشده از سوی بانک
مرک ی داللت بر انصرا

خسارت تأخیر تأدیة یادشده در استفساریه به چکهای ریالی دارد.

رابعاً

هرچند در بیان اصطالحات مختسف خسارت تأخیر تأدیه گفته شد کزه خسزارت تزأخیر در قزانون
صد ر چک به معنای جنران کاهش ارزش پوا است ،در مزادة  255ق.آ.د.م جننزة تع یزری دارد
جریمه ای برای مدیون متمک

مماطل به حسا

میآید .اما ،به هر حاا تغییر شاخص قیمزت در

هر د مورد ضر ری است هرچند قانونگذار در قانون چک از تغییر شاخص سزخ نگفتزه ،بزا
توجه به نثوة مثاسنة خسارت تأخیر تأدیه اعماا ضریب تورّم که از سوی بانک مرک ی اعزالم
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میشود ،در ضر رت چنی شرطی تردید نمیتوان کرد ر ش است که ای شرط تنهزا در مزورد
جه رایج قابل دسترس است.
نامعقول بودن خسارت تأخیر تأدیة چک ارزی

تلوی خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک ارزی نظام حقوقی ایران را بزا تنعیضزی نزامعقوا
غیرمنصفانه ر بهر میسازد .زیرا قانونگذار در مادة  0115قانون مدنی در با

مهریه تعزدیل آن

به قیمت ر ز تنها صورتی را ملاز میداند که مهریه از نوع « جزه رایزج» باشزد مفهزوم آن ایز
است که در غیر جه رایج حتی اگر از جن

جه نقد مثالً دالر باشد نی تعدیل مثاسنة تورم

امکان ندارد.
با اینکه از دیدگاه قانونگذار تعدیل مهریه امری مطابق با قواعد ا لی شرعی است بزه همزی
لثاظ بد ن نیاز به مداخسة ملمع تشخیص مصسثت نظام با تصویب ملسز

بزا تأییزد شزورای

نگهنان به تصویب رسیده است ،الزمة ملاز شناخت مطالنة خسارت تزأخیر تأدیزه در چزک ارزی
ای است که خسارت تأخیر تأدیة ارز خارجی در مورد مهریه ،که به حسب فرض مطابق با قاعزده
است ،قابل مطالنه نناشد .اما در موردی که برخال

قاعده است به صورت استثنایی بزه تصزویب

ملمع رسیده قابل مطالنه باشد.
اشکاالت اجرایی

نکتة دیگری که حکم به خسارت تأخیر تأدیه در مورد چکهای ارزی را با مشکل ر بهر میسازد
اشکاالت اجرایی آن است .در مورد دیون ریزالی ،اعزم از مهریزه یزا دیزون مشزموا مزادة  255یزا
چکهای ریالی ،نثوة مثاسنه کامالً ر ش است از سوی قانونگذار آیی نامههزای مربوطزه
جد اهای اعالمشده از سوی بانک مرک ی به ضو مشخص شده است .اما بهفرض که دادگزاهی
بخواهد خسارت تأخیر تأدیه را برای چکهای ارزی در نظر بگیرد ،هیچ ر ش شزیوة مشخصزی
برای ی جود ندارد .همانطور که در رأی مورد بث

دادگاه ،برخال

ضوابط قزانونی ،خواسزته

را به ریاا برگردانده حکم به خسارت تأخیر داده است.
نامعقول بودن مبلغ محاسبهشده

گاه نتایج نامعقوا یک استدالا برای حکم به نادرستی آن کافی است .دادگاه مثترم بزا تنزدیل طسزب
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دالری به قیمت ر ز مثاسنة ضرایب خسارت تأخیر تأدیه در مورد آن به عددی رسیده که چنزدی
برابر نرخی است که در مادة  103سابق پیشبینی شده بود همزی بزرای کشزف نادرسزتی مثاسزنه
کافی است .فرض کنید اصل دی  31111دالر قیمت دالر در زمان قرض  0111تومزان بزوده در
زمان ادا ،که هشت ساا پ

از آن است ،به  1111تومان رسیده باشد .مطابق فرموا مادة  103سزابق،

برای هر ساا تأخیر  05درصد به دی اف ده میشد در نتیله  33درصد باید به منسث دی اف د کزه
تقریناً د برابر اصل دی  ،یعنی  051111دالر ،بود؛ یعنی منسغی ن دیک به  111میسیزون تومزان .امزا بزا
ر ش دادگاه مثترم  31111دالر به قیمت ر ز حسا

میشود که منسغی معزادا  511میسیزون تومزان

میشود ای منسث با مثاسنة هشت ساا تأخیر به چندی برابر ای منسث در فرموا سابق بالث میشزود
ر ش است که قانونگذار نمیخواسته  05درصد سابق را به چندی برابر اف ایش دهد.
تفاوت بین ریال و ارزهای خارجی از عوامل مؤثر در کاهش ارزش پول

نکتة بسیار مهمی که در ای رأی مغفوا مانده تفطّ بدان به اندکی تأمل نیاز دارد ای اسزت کزه
بر فرض که قرار باشد برای دالر یا هر پوا خارجی خسارت تزأخیر تأدیزه در نظزر بگیزریم .ایز
خسارت هیچ نسنتی با خسارت تأخیر تأدیة بدهی ریالی ندارد .زیرا همانگونزه کزه آمزد مثاسزنة
خسارت تأخیر تأدیة یادشده در مواد  255ق .آیی دادرسی مدنی قانون صد ر چزک بزر مننزای
کاهش ارزش پوا صورت میگیرد .درحالیکه کاهش قدرت خریزد ریزاا دالر کزامالً مسزتقل
متفا ت است هر یک از عوامل خاص خود متأثر میشود .برای تصدیق ای مدعی کافی است به
ای نکته توجه کنیم که نرخ برابری دالر با ریاا همواره در حاا تغییر است هیچگاه ثابت نمانزده
است .مثالً کاهش قدرت خرید ریاا در چند ساا اخیر بسیار بیشتر از کزاهش قزدرت خریزد دالر
بوده است چهبسا در اغسب مقاطع قدرت خرید دالر اف ایش نی داشته است.
جمعبندی و نتیجه
چنانکه گفته شد خسارت تأخیر تأدیه در کشور ،به یژه پ
پشت سر گذاشته یکی از متون مهم در با

از انقال

اسالمی ،تثزوالت فرا انزی را

خسارت تأخیر تأدیه مادة  255ق.آ.د.م است .ای مزاده

بهصراحت موضوع خود را دی از نوع جه رایج قرار داده از مفهوم آن چنی برمیآید کزه نزهتنهزا
در مورد کاالها بسکه حتی در مورد سایر جوه نقد غیر از ریاا نی خسارت تأخیر پزیشبینزیشزده در
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ای ماده کاربردی ندارد .تنصرة مادة  5قانون صد ر چک نی هرچند بهصراحت از جه رایزج سزخ
نگفته ،با توجه به اینکه مکانیسم مثاسنة تأخیر تأدیه را جزدا ا اعالمزی از سزوی بانزک مرکز ی در
خصوص تغییر شاخص قیمت سالیانه قرار داده ،چکهای ارزی را دربرنمیگیرد.
اما چه چی قانونگذار پ
تأکید کند برخال

از انقال

را بر آن داشته تا در بث

تأخیر تأدیزه بزر « جزه رایزج»

مادة  103سابق از به کار بردن اصطال « جه نقد» بپرهیز د؟ در توجیزه ایز

تغییر شاید بتوان چنی استدالا کرد که ارز یا پوا خارجی در ایران در حکم کاال مثسو
همانگونه که در مورد کاالهایی مانند سکة طال اتومنیل زمزی

میشود

میزوه امثزاا آن سزخ از

خسارت تأخیر تأدیه به معنای مورد نظر قانونگذار فعسی منتفی است در مورد ارز یا پوا خزارجی
نی

ضعیت بر همی منواا است .به بیان دیگر جه رایزج در هزر کشزور معیزار مثاسزنة ارزش
اسطه در منادلة کاالهاست .لی خود موضوعیت ندارد .به بیان فنی ،جه رایج ممثّض در ثمنیّت

است .یعنی همواره نقش ثم

عوض را در معامسه بازی میکند .درحالیکزه در خصزوص دالر

سایر احدهای پولی خارجی قضیه معکوس است؛ یعنی در کشور ایران پوا خارجی اصوالً معیزار
سنلش کاالها یا اب ار صوا به آنها نیست ،بسکه برعک

خود به من لة معوّض یا منیع یزا مزثم

در معامالت لثاظ میشود بهاصطال خود موضوعیت دارد .به بیان ساده ،در ایزران کسزی ریزاا
نمیخرد بسکه با ریاا خرید میکند .لی در ایران دالر را میخرند با دالر خرید نمیکنند .النتزه
ای

ضعیت در کشورهایی که مثالً دالر جه رایج آنهاست معکوس اسزت دالر ریزاا نقزش

خود را با یکدیگر عوض میکنند .پ

به طور خالصه بر اساس ایز اسزتدالا ارزهزای خزارجی

مانند سایر کاالها همراه با آنها اف ایش قیمت دارد بنابرای در خصوص آنها خسارت تزأخیر
تأدیه معنا ندارد؛ کما اینکه در مورد سایر کاالها نی از همی قرار است اینکه ممکز اسزت یزک
کاال در مقایسه با سایر کاالها رشد بیشتر یا کمتری داشته باشد تأثیری در ماجرا ندارد.
ای استدالا هرچند خالی از قوت نیست ،به نظر میرسد ،بیانگر همة حقیقت نیست .اقعیزت
ای است که قانونگذار پ

از انقال

به دلیل فاداری الت ام به منانی فقهی رایج خسارت تأخیر

را به معنای جریمة دیرکرد در هیچ سنخ از دیون مشر ع نمیداند .امزا بزه دلیزل ضزعیت تزورمی
شدید افت شدید ارزش پوا رایج به دنناا راهکاری مشر ع برای حل معضل کاهش ارزش پوا
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برآمده عال ه بر جه الت ام شرط ضم عقد مننی بر جنران کاهش ارزش پوا که در نظریزات
ا لیة شورای نگهنان آمده در قراردادهای بانکی از آن استفاده میشد در دیون عادی فاقد شرط
جنران کاهش ارزش راهکار استفاده از تع یر جریمه برای مدیونی که در عزی تمکز

مطالنزة

طسنکار از ادای دی حااّ خود امتناع میکند به عنوان راهکاری مشر ع النته حداقسی مزورد تأییزد
قرار گرفت .از همی ر توسعة ای راهکار که بر اصوا فقهی مستثکمی استوار است برای سزایر
جوه نقد نی قاعدتاً از سوی قانونگذار با مانعی شرعی ر بهر نیست .اما از آنلا کزه قزانونگزذار
فعالً در ضعیت موجود از ای راهکار صرفاً برای حل معضل کاهش ارزش ریاا به عنوان یکزی
از چالشهای جدّی نظام حقوقی اقتصادی کشور استفاده کرده مادة  255را اختصاص به جزه
رایج داده است ،قیاس اجتهاد مقابل نص قانونگذار استفاده از ای راهکار بزرای سزایر جزوه
نقد امکان ندارد .همی ضر رت ،یعنی کاهش فاحش ارزش پوا مسی ،باع
مصسثت نظام برخال

شده ملمع تشخیص

منانی ا لیه در قانون صد ر چک نی صرفاً برای کزاهش ارزش چزکهزای

ریالی ،که بخش قریب به اتفاق چکهای رایج در عرصة منزادالت تلزاری را تشزکیل مزیدهنزد،
چارهای بیندیشد برای حفظ جایگاه ای سند تلاری حیاتی در عرصة اقتصاد ایران کاهش ارزش
آن را با اف دن نرخ تورم به منسث اصل چک النته از با

مصسثت یا ضر رت چاره کند طنعزاً

با توجه به ندرت چکهای ارزی نی عدم معضسی به عنوان کزاهش فزاحش ارزش در خصزوص
ای

جوه در مورد ای چکها اقدامی را ضر ری نداند .النته خسارت تأخیر تأدیهای کزه در مزورد

چکهای ارزی نفی شد خسارت تأخیر تأدیه به معنای مورد نظر در مادة  255نی تنصرة مزادة 5
ق.ص.چ بود .اما خسارت تأخیر تأدیه در قالب جه الت ام یا شرط ضم عقد یا خسارت ناشزی از
عدمالنفع تابع احکام یژة خود است.
به هر حاا بر فرض که الزم بدانیم قانونگزذار در بزا

دیزون ارزی نیز چزارهای بیندیشزد

خسارتی همچون دیون ریالی پیشبینی کند ،ای «باید» نناید به بهای تثقیر نظم حقوقی حاکم تمام
شود مادام که قانونگذار دست به چنی اصالحی ن ده قوانی موجود نی تا

چنی تفسیری را

نداشته باشد ،چارهای ج تمکی به حکم قانونگذار در اختصاص خسارت تأخیر به دیون ریالی
تالش برای اصال قوانی

جود ندارد.
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