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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. 
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در دیون  آن اعمال و امکان تأدیه تأخیراقسام خسارت  ی درتأمل

 ارزی

 3سید محمدمهدی منصوری طهرانی ،2فرد سید محسن قائم ،1محمدمهدی الشریف

 علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ةدانشکددانشیار،  .1

 ن، اصفهان، ایراناصفهادانشگاه  علوم اداری و اقتصاد، ةدانشکد، استادیار .2
 علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ةدانشکدارشد،  کارشناس. 3

 (91/31/9011 تاریخ پذیرش: ـ 30/30/9011 )تاریخ دریافت:

 چکیده

ر قسـ  اتـت    چهـا  بـر  باشـد، نباشـد یـا   مستند به چک  یک نکه دین ریالی یا ارزی باشد و هربه حسب ای ،وجه نقد تأدیة تأخیرخسارت 
ـ  تو قانون صدور  ای از ابهام اتت  از یک  هاله در ،دیون ارزی مستند به چک تأخیر خسارت از جمله ،از این اقساموضعیت برخی  ه چک ب

س شاخص اعالمی بانک اتا که بر تأخیر،خسارت  ةمحاتبکانیس  گفته و از توی دیگر م  چک تخن تأدیة تأخیرالق از خسارت اط طور
که با تبدیل ارز به مبلغ ریالی دارنده را بـه خسـارت   یی أرمقام نقد  در ،ابل اعمال نیست  در این مقالهمورد چک ارزی ق در ،مرکزی اتت

در  ،اع  از مستند به چک یـا ییـر  ن   ،خصوص دیون ارزی در تأخیرکه خسارت  شود میاثبات  به دالیل متعدد ،دهکرمحکوم  تأدیه تأخیر
  اقد مبنای قانونی اتتفوضعیت فعلی حقوق ایران 
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 مقدمه

آفزری    برانگیز    بثز    چالش تأدیه تأخیرخسارت همچون نهاد  ایران حقوق شاید کمتر نهادی در

   ،مصزو  ملسز    ةپراکنزد قزوانی    ،متفزا ت شزورای نگهنزان    متعزدد    هزای  دیدگاه است.  بوده

ز ا تأدیزه  تزأخیر خسزارت   .عاستملمع تشخیص مصسثت نظام گواه ر شنی بر ای  مدّ مداخالت

ای  جننزه  به نگزارش ایز  مقزاا  اداشزت    را نویسندگان ه چاما آن شده است.ابعاد گوناگون کنکاش 

حاا   عی  نگرفته   در  آن صورت دربارةبث  مکتوبی  گاننگارند تتّنع حسب اطالع   است که بر

ای هز  خصوص چک در تأدیه تأخیرخسارت  موضوع فوامغ ةجننای   .ق استعمّت   تأمل ةشایست

 بزر    نیسزت  ارزی هزای  چک با مقایسه  قابل ریالی های چک فرا انی   ر اج گمان بی .ارزی است

 بزا  بپردازند. ارزی های چک به مربوط مشکالت حل به اند یافته فرصت کمتر ها اساس دادگاه همی 

 رزی در دادگستری اصزفهان مطزر   ا چک فقره یک  جه ةمطالن ةخواست هب ، دادخواستیای   جود

 .داد تأدیه تأخیرچک   خسارت   اس دیدگاه خود حکم به پرداخت  جهاس   دادگاه مثترم بر شد

 تأملهای ارزی  چک ةتأدی تأخیرخسارت  موضوع بر در ای  نوشتار رأی،تثسیل ای   نقد   ةبهانبه 

 شد. د خواه

بر حسب نوع  جزه    جه نقدتأدیة  تأخیرنخست باید اقسام مختسف  ،یق مثل ن اعبرای تثریر دق

. با توجه به اینکه  جه نقد ممک  است  جه رایج یزا ارز   پزوا   شودنقد   اب ار اثناتی دی  مشخص 

، با چهزار قسزم مختسزف    نناشداز ای  د  ممک  است مستند به چک باشد یا یک خارجی باشد   هر 

  مورد اتفاق   حکم د  قسزم آن   ر ش  قسم آن تقریناً د یم که حکم یر  هه نقد ر ب جتأدیة  تأخیر

قسزم ا ا صزورتی اسزت     موضوع ای  گفتار یکی از د  قسم اخیر است. .مثل تردید   مناقشه است

 ت. قسم د م صورتی است کزه نیس  ای  خواسته مستند به چک  است که موضوع خواسته  جه رایج

قسم سوم صورتی است کزه خواسزته  جزه     ست.امستند به چک  ، اما، جه رایج خواسته دی  از نوع

کزه   ،  قسم چهارم   دی  در قالب چک جای نگرفته است.است  ،یعنی ارز خارجی ،نقد غیر از ریاا

. است ،مستند به چک یا همان چک ارزی ،دی  ارزیتأدیة  تأخیرخسارت  ،موضوع ای  نوشتار است

در خصزوص   شزود  مزی بیزان  به ای  قسم دیزون   تأدیهتعسق خسارت  ّ دی که در ربسیاری از دالیس النته

 .نی  کاربرد دارد ،اعم از آنکه مستند به چک باشد یا نناشد ،مطسق دی  ارزی
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 جزود نزدارد.   ی یقضا ةر یدانان    اختالفی بی  حقوق در حکم صورت ا ا تقریناً به هر ر ی

در مزوردی کزه   را  تزأخیر سزت کزه حکزم خسزارت     اق.آ.د.م  255 ةماد مصداق ر ش  ای  فرض

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

   ،تمکز  ن از پرداخزت بزا  جزود    وامتناع مدی دائ ، ةمطالنمنوط به اجتماع سه شرط  تأدیه تأخیر

یعنزی   ،حکم قسم سوم .پرداخت است هنگام تا سررسید زمان از انهیسال قیمت شاخص فاحش تغییر

بزر اسزاس   مسسم اسزت.   نی  تقریناً ،در دیون ارزی غیرمستند به چک تأخیرعدم استثقاق خسارت 

دیزون   گونزه  بزرای ایز    تأدیه تأخیرخسارت ال ام مدیون به پرداخت ، مستندی برای قوانی  موجود

نزه   غیرمسزتند بزه چزک    یدیز  ارز  .کنزد  حکومت مزی  مسئسه  اصل برائت بر   جود ندارد ارزی

عدم شموا قانون صزد ر چزک کزه     ق.آ.د.م است نه مشموا قانون صد ر چک. 255 ةمادمشموا 

موضزوع ایز  مزاده     255 ةماد نی  به ای  دلیل است که به نص 255 ةمادر ش  است   عدم شموا 

رایزج    جه ،اگرچه مشموا عنوان  جه نقد هستند ،های خارجی   پوا  جه رایج استدی  از نوع 

تزا پزیش از    ،دی  ریالی مستند بزه چزک   تأدیةدر  تأخیریعنی  ،حکم قسم د م د.نآی حسا  نمیه ب

قانون  5 ةماد ةتنصر موجبه ر  ننود. زیرا ب هتصویب قانون اصال  قانون صد ر چک با ابهامی ر ب

کند    را از دادگاه مطالنه های  اردشده خسارات   ه ینه همةتوانست  چک می ةدارندصد ر چک 

 ةکسیز ’منظزور از عنزارت   » قانون صزد ر چزک   5 ةمادالثاقی به  ةتنصر ةاستفساریقانون  موجبه ب

قانون اصال  مزوادی از قزانون    5 ةمادالثاقی به  ةتنصر مذکور در ‘های  اردشده خسارات   ه ینه

بزر مننزای    تأدیه تأخیرملمع تشخیص مصسثت نظام، خسارات  01/3/0331مصو   ،صد ر چک

ن اعالم شده تورم از تاریخ چک تا زمان  صوا آن توسط بانک مرک ی جمهوری اسالمی ایرانرخ 

کزه   ،بدی  ترتیب دارندگان چزک  .«های قانونی است الوکاله بر اساس تعرفه دادرسی   حق ةه ین  

 ةماددر  یادشدهتوانستند بد ن رعایت شرایط  می ،شدند ر  می ه جه در موقع مقرر ر ب تأدیةبا عدم 

 .(531: 0331 زنگناری) کنندرا مطالنه  تأدیه تأخیرق.آ.د.م جنران خسارت  255

 تزأخیر خسزارت  »  حزذ  عنزارت    0331با تصویب قانون اصال  قانون صد ر چزک در سزاا   

هزای ریزالی در    چزک  تأخیررای نگهنان، حکم خسارات بر اساس ایراد شو ،3ا لیة مادة از مت  « تأدیه

مطالنزة  »اسزت:  کزرده  اده چنی  اظهارنظر شورای نگهنان در خصوص ای  م ت.رف ای از ابهام فر  هاله



253 7911پاییز و زمستان  ،2 ، شمارة71دورة ، حقوق خصوصی  

 

مزراد از   ظزاهراً «. بد ن  جود شرط شرعی خال  مزوازی  شزرع شزناخته شزد     تأدیه تأخیرخسارت 

در ادای بزدهی   تأخیرشرط ضم  عقد الزم مننی بر دریافت خسارت معی  در صورت « شرط شرعی»

از  5مزادة  الثاقی به استفساریة تنصرة د با توجه به اینکه قانون سو ممک  است گفته شو از یک است.

، کننزد توانند آن را نسخ  تصویب شده   ملس    شورای نگهنان نمی مصسثت سوی ملمع تشخیص

   5تنصرة مزادة   از قانون جدید، همچنان تأخیرایراد شورای نگهنان   حذ  عنارت خسارت رغم  به

اقی است   تنها تغییری که رخ داده ای  است که دارندگان چک برای قوت خود به قانون استفساریه ب

از امتیاز قانون جدید مننی بزر صزد ر   توانند    نمیکنند به دادگاه مراجعه  دبای تأخیردریافت خسارت 

  در مقابزل  کننزد  نی  اسزتفاده   تأخیربرای  جه چک بد ن رسیدگی در دادگاه برای خسارات اجراییه 

المصسثه است   بزا توجزه بزه     موقت   مادام شود مصوبات ملمع تشخیص اصوالًممک  است گفته 

از سزوی شزورای    تزأخیر گذشت زمان مدید از قانون استفساریه   اعالم خال  شرع بودن خسزارت  

. النتزه بایزد توجزه داشزت کزه      کزرد مطالنه  تأدیه تأخیرتوان خسارت  نگهنان دیگر در مورد چک نمی

بزه صزر     تزأخیر دریافزت خسزارت    تأدیزه  تأخیرخسارات مطالنة دم امکان منظور دیدگاه اخیر از ع

 255مزادة  با رعایت شرایط مقرر در  تأخیرخسارت مطالنة  گرنه  ؛در پرداخت  جه چک است تأخیر

 شدهتر آنچه از نظر شورای نگهنان خال  شرع اعالم  ر  نیست. به بیان ر ش  هق.آ.د.م با مشکسی ر ب

اسزت   بزر همزی      255مادة بد ن رعایت شرایط مقرر در  به نثو مطسق   جنران کاهش ارزش پوا

تنصزرة   دانزد. امزا،   مزی را موافق شرع  255مادة  درتأدیة یادشده  تأخیرخسارت  اساس شورای نگهنان

از سوی ملمزع تشزخیص مصزسثت       شرعیا لیة به دلیل مخالفت با قواعد  آناستفساریة    5مادة 

بر اساس احتمزاا د م، از ایز  پز      ،بنابرای  نظام تصویب شده است.   مصسثت بر مننای ضر رت

 255مزادة  باید به  تأدیه تأخیردارندگان چک نی  مانند سایر طسنکاران  جه نقد برای دریافت خسارت 

  کننزد  را اثنات  ،از جمسه تمک  مدیون   مطالنه ،   جود شرایط الزم در آن مادهکنند ق.آ.د.م استناد 

 .از زمان مطالنه مثاسنه خواهد شد خسارت نی 

بزا   .شزود  بررسی می ،در ادای چک ارزی تأخیریعنی  ،صورت چهارم هدر ای  مقال ،به هر ر ی

برای  است، مسسماً ،یعنی دی  ریالی ،ق.آ.د.م ناظر به دی  از نوع  جه رایج 255 ةمادتوجه به اینکه 

تزوان بزه    نمزی  ،نناشد چهد به چک باشد چه مستن ،دی  ارزی تأدیة تأخیراثنات استثقاق خسارت 
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در چزک ارزی در   تزأخیر تردید در تعسق یزا عزدم تعسزق خسزارت      أمنش ،. پ دکرای  ماده استناد 

بزه   سزابق  قانون صد ر چک از یک سو تردید در ای  قسم شده ای  است که أمنشآنچه  کلاست؟

در سررسید سخ  گفتزه  در پرداخت  جه چک  تأخیردر فرض  تأخیرنثو مطسق از تعسق خسارت 

   5 ةتنصزر  یبقزا  پزذیرش دیزدگاه   بود   تفا تی بی  چک ارزی   ریالی ننهاده بزود   بزا فزرض   

 ،اعزم از ارزی   ریزالی   ،هزا  ملمع تشخیص ای  حکم همچنان در خصوص مطسق چک ةاستفساری

 در چزک ریزالی   تأخیرممک  است گفته شود حکم به ل  م جنران خسارت  ،. همچنی برقرار است

طور خزاص چزک ارزی   ه های ارزی   ب یا مطسق دیون ریالی   عدم حکم به ای  خسارت در طسب

گونزه   همان ،زیرا .گذار نسنت داد تنعیضی نار ا   فاقد توجیه قابل قنوا است   نناید آن را به قانون

 د، بسزتانکار یزک  شو خسارت می در پرداخت دچار تأخیرکه طسنکار یک دی  از نوع  جه رایج از 

گذار بایزد در خصزوص    د   قانونشو در دریافت طسب خود دچار زیان می تأخیرطسب ارزی نی  از 

  تفا ت بی   جه رایزج   ارز منطزق ر شزنی نزدارد. در سزوی       بیندیشدجنران ای  زیان نی  چاره 

از تاریخ چزک تزا    که ،بر مننای نرخ تورم تأدیه تأخیرخسارات یادشده  ةاستفساریموجب ه بمقابل 

د   ایز   شزو    مثاسزنه مزی   ،مان  صوا آن توسط بانک مرک ی جمهوری اسالمی ایران اعالم شدهز

 مننای مثاسنه در مورد دی  ارزی کاربرد ندارد.

، به دلیل اختال    ابهامی که در خود پرداخته شودی أرپیش از آنکه به نقد   تثسیل  ،در ادامه

   اسزت ثر ؤمز نیز     گیزری  ال    ابهام در نتیلزه  جود دارد   ای  اخت تأدیه تأخیرمفهوم خسارت 

اجمزاا   هب تأدیه تأخیر، اقسام   معانی مختسف خسارت شود میبرداشت  بدفهمی   سوء أمنش بعضاً

بزه چزک ارزی در    تزأخیر که مراد از عدم تعسق خسزارت   شود می  در نهایت ر ش   شود می بیان

 .است تأخیرمدعای ای  مقاا کدام معنا از خسارت 

 تأدیه تأخیرخسارت  انی مختلفمع

بسکزه مفهزوم   ماهیزت آن     ،گو بوده  تنها از حی  حکم همواره مثل گفت نه تأدیه تأخیرخسارت 

بی  مفاهیمی همچزون   تأدیه تأخیربرانگی  بوده است. مفهوم   ماهیت خسارت  نی  همواره اختال 

پرداخت دیون پولی، جنزران کزاهش   در  تأخیرالنفع ناشی از  ، عدمربا   پرداخت مازاد بر اصل دی 

مردد بوده   بر اسزاس هزر    در ادای دی  تأخیر ةجریم  باالخره  ،،  جه الت ام قراردادیارزش پوا
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بر بنیاد ای  تفا ت معنایی است کزه   ها حکم به ر ایی یا نار ایی آن شده است. از ای  برداشت یک

بزا   تأدیزه  تزأخیر م به مغایرت خسزارت  که طی سالیان مدید در نظریات متعدد حک ،شورای نگهنان

 تأدیزه  تزأخیر ق. آیی  دادرسی مدنی جدید بزه عنزوان خسزارت     255 ةمادبا آنچه در  ،داد شرع می

در تفا ت برخورد شزورای نگهنزان    تأمل د   مهر موافقت با شرع بر آن زد.کرمطر  شد مخالفت ن

 تأخیر  مقررات مرتنط با خسارت های آشکاری که بی   نی  تفا ت تأدیه تأخیربا موضوع خسارت 

بزر چنزد مفهزوم     ایزران در حقوق  تأدیه تأخیردهد که خسارت  خوبی نشان می ه جود دارد ب تأدیه

ر  مزی   هآن را با اشزکاا ر بز   دربارةمتفا ت اطالق شده   عدم توجه به ای  تنوع معنایی اظهارنظر 

  در  اقزع   کزاربرد  پزنج توان حداقل  یم تأدیه تأخیرسازد. با تتنعی در مقررات مربوط به خسارت 

کزه   شزود  مزی مشخص اختصار به ای  موارد اشاره    در ادامه به نهاد مختسف را بازشناسی کرد. پنج

 معنای مورد بث  در ای  مقاله کدام یک از ای  اصطالحات است.

 دیرکرد ةجریم

باشزد،   تزأخیر بزه عنزوان   اگرچزه   ،ال ام بدهکار به پرداخت منسغی بیش از اصل دی  ،در نگاه فقهی

بی  فقها   مراجع است که در فتا ی  مصداق اخذ زیاده یا همان ربا است. ای  نگاه همان نگاه رایج

کزه مزورد اسزتناد شزورای نگهنزان در اعزالم        ،اند. فتوای مرحوم امام خمینی دهکرکید أتخود بر آن 

ای از  نمونه ،م سابق قرار گرفتق.آ.د. 103   105  نسخ مواد  تأدیه تأخیرنامشر ع بودن خسارت 

اسزت کزه    دیرکزرد  اخذ منسغی زائد بر اصل دی  بزه عنزوان   در معنای تأدیه تأخیرکاربرد خسارت 

بزدهی   تأدیزة حسا  دیرکزرد  آنچه به »قرار است:  دی ب. مت  فتوا آید حسا  میه مصداقی از ربا ب

است که مورد مخالفزت شزورای    یهتأد تأخیرای  معنا از خسارت  .«شود ربا   حرام است گرفته می

در نامشزر ع بزودن اخزذ     هزای نخسزت انقزال     نظریات متعددی که در ساا نگهنان قرار گرفته  

 .است تأخیرخسارت  برداشتی از اصطال بر مننای چنی   صادر کرده است تأدیه تأخیرخسارت 

 وجه التزام قراردادی

موجزب شزرط ضزم     ه گاه از منسغی که ب است. تأدیه تأخیرکاربردهای اصطال  خسارت  از دیگر

تعهزد یزا ادای دیز  بایزد بپزردازد بزا عنزوان        دادن در انلام  تأخیرقرارداد شخص متعهد در فرض 

حتی در صورت اشزتراط  را  تأخیراغسب فقها دریافت خسارت  یاد شده است. تأدیه تأخیرخسارت 
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ی نی  چنی  شرطی را تنهزا در  . برخ(331 ق: 0151 بهلت) دانند ضم  عقد مصداق ربا   حرام می

را  تزأخیر  ةجریمز   تعیزی  منسزث ثابزت بزه عنزوان       داننزد  میحد جنران کاهش ارزش پوا مشر ع 

مننای ای  تفکیک ای  است که از نظر ای  فقهزا   . ظاهراً(530 :0311 منتظری) شمارند نامشر ع می

که قوام  ،شموا عنوان رباشود   از  شرط زیاده مثسو  نمی ،شرط جنران کاهش ارزش پوا، عرفاً

 ،دبرخزی نظریزات خزو    نگهنزان در   شزورای  شود. به هزر ر ی  خارج می ،آن به زیاده بر مثل است

 بزه  ،(311 :0313 لنکرانزی  فاضل؛ 312 ق: 0101 گسپایگانی صافی)معاصر ی فقهابرخی  داستان با هم

ایز  دیزدگاه    اسزت.   انستهرارداد، آن را مخالف شرع ندبودن ای  تعهد به شرط ضم  ق دلیل مستند 

 .در قناا پرداخت زیاده است در ادای دی  تأخیریا تلوی   معتقد است آنچه ربا   حرام است اِمهاا

بزه عنزوان    بسکزه  ،در صزورت پرداخزت منسزث اضزافه     تزأخیر به معنای جواز  نه اما اگر تعیی  منسث

ة شزمار  ةنظریز  خزارج اسزت.   نار ای مدیون باشد، از شموا عنوان ربای مثرم تأخیرای بر  جریمه

شزورای نگهنزان در پاسزخ بزه      00/5/0330مزورخ   1115ة شزمار  ةنظری   1/1/0330 مورخ 1235

هزا از   مطالنزات بانزک   تأدیزة  تزأخیر ناشی از  ةجریماستعالم رئی  بانک مرک ی در خصوص اخذ 

ناظر به چنزی    ،که از سوی شورای نگهنان مغایر شرع شناخته نشده ،مشتریان در قراردادهای بانکی

 است. تأدیه تأخیرکاربردی از خسارت 

 النفع عدم

النفع ناشی از عدم پرداخت دیز  پزولی اسزت. در      به معنای عدم تأدیه تأخیرکاربرد دیگر خسارت 

النفع  تواند مدعی خسارت از با  عدم دهد بستانکار می موقع نمی  قتی مدیون دی  خود را به ، اقع

توانسزت از مثزل آن بزه منزافعی      شد  ی مزی  موقع پرداخت می سب ا  بهی  معنا که اگر طد. بدشو

بزه   تأخیردیرکرد با خسارت  ةجریمبه معنای  تأخیرخسارت  ةعمدهای  یکی از تفا ت دست یابد.

امزا   .اسزت  یمنسث مشزخص   ثزابت   دیرکرد اصوالً ةجریمالنفع در ای  است که  معنای خسارت عدم

رسزد   نظزر مزی  ه ست که در هر مورد باید بررسی   اثنات شود. بز النفع منسث متغیری ا خسارت عدم

النفزع. هرچنزد مشزهور فقهزا      آنچه از منظر فقهی ربا   حرام است کاربرد نخسزت اسزت نزه عزدم    

 103 ةمزاد رسزد   نظر مزی ه ب شمارند. مسسما آن را مصداق ربا نمی ،دانند النفع را قابل مطالنه نمی عدم

 درصزد  05ثابزت   منسثتعیی   چنی  معنایی را اراده کرده بود. تأدیه تأخیرق.آ.د.م سابق از خسارت 
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النفع   تسهیل در امر دادرسی   عدم نیاز به بررسزی مزوردی    در ساا نی  از با  تعیی  حداقل عدم

توانسزت بزا    . زیزرا طسنکزار حزداقل مزی    تأخیرای برای  النفع بوده است نه از با  تعیی  جریمه عدم

بستانکار را از ای  نفع حزداقسی   تأخیر  ای   کنددرصد سود دریافت  05ی سپردن آن در بانک سال

در آن ماده سخنی از کاهش ارزش پوا یزا تمکز  مزدیون در     ،مثر م کرده است. بر همی  اساس

 (.511ز  531: 0331؛ سسطانی 31ز  33: 0313 السان) بی  ننود

 جبران کاهش ارزش پول

جریمزة  ان کاهش ارزش پوا است. در ای  کاربرد نه سزخ  از  جنر تأدیه تأخیرکاربرد دیگر خسارت 

شزد بسزتانکار از آن    موقزع ادا مزی   همثر میت از منافعی که اگر دی  ب یعنی ،النفع عدم دیرکرد است نه

طنیعزی   سخ  در حفظ مماثست ارزش پوا در زمان ادا با زمزان دریافزت اسزت.    بسکه؛ دش مند می بهره

تر کاهش فاحش  منوط به کاهش ارزش پوا   به تعنیر دقیق تأدیه خیرتأاست در ای  کاربرد خسارت 

  از  گذار ضمان ناشی از کاهش ارزش پوا را به نثو مطسزق نپذیرفتزه   تاکنون قانون ارزش پوا است.

ای از  بزا انزدم مسزامثه    کزه ق. صد ر چک  5تنصرة مادة در تأدیة یادشده  تأخیرخسارت همی  ر  

. شزد است از سوی ملمع تشخیص مصسثت نظام تصویب  تأدیه تأخیرت مصادیق ای  معنا از خسار

مدیون باید کاهش ارزش پوا را بر مننای نزرخ اعالمزی از سزوی بانزک مرکز ی       ،بر بنیاد ای  تنصره

بزه همزی  معنزی     را ق.آ.د.م 255مزادة  در تأدیة یادشده  تأخیرخسارت نی   مثققان برخی .کندجنران 

مدیون   امتناع از پرداخزت   طسنکار تمک ِمطالنة  255مادة ست که بنا بر ا یای  در حالد. ننک تعنیر می

ای  خسارت است   در صورتی که ای  خسارت را به جهت کزاهش ارزش پزوا    استثقاقشرایط  از

 (.31: 0313)السان  رسد بدانیم  جود ای  شرایط موجه به نظر نمی

 تعزیر
ق.آ.د.م نیز    255 ةمزاد  در یادشزده  تأدیزة  أخیرتز انزان خسزارت   د بی  حقوقاساس ذهنیت رایج  بر

بودن ایز  خسزارت بزه      دلیل آن نی  منوط ارزش پوا است   خسارت ناشی از کاهش مصداقی از

جنزران   255ة مزاد مننای  ،خال  دیدگاه رایجبر ،رسد می نظر  بهتغییر فاحش شاخص قیمت است. 

  مشزر ع  ر بزرای حزل معضزل تزورم     ظرفیت نهاد تع ی بسکه استفاده از یست،نکاهش ارزش پوا 

 ،دیرکرد به لثاظ فقهی ربا   حرام است ةجریمچند هر ،دیرکرد است. به بیان ساده ةجریمساخت  
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آن ییزد  أتنای ای  ماده   دلیزل  خوبی من همخالفتی با شرع ندارد. فتوای زیر ب ،اگر از با  تع یر باشد

 تزأخیر دن خسزارت  بزو   ا مننی بر نامشر ععی  نظریات متعدد ای  شور در ،سوی شورای نگهنان از

 حکومزت  سزوی  از تع یزر  ةجننز  اگر دیرکرد ةجریم» دهد. مت  فتوا چنی  است: را نشان می ،تأدیه

 یکی دیگر از .(213 ق: 0151شیرازی  )مکارم .«است جای  باشد عادالنه صورت به   داشته اسالمی

صزراحت از   اسزت بزه   حرام شرعى نظر از ی د تسویة در توجه به اینکه تعویقفقهای معاصر نی  با 

سزخ     ام تسزویة  انزداخت    تعویزق   به کیفر عنوان  به قضایى مالى جریمة تع یر   امکان استفاده از

 .(33: 0315تسخیری ) است  گفته

 ایز  مزاده   در تأدیزه  تزأخیر هیت تع یری خسزارت  ما خوبی از ق.آ.د.م به 255ة مادتنظیم  ةنثو

صورتی نسنت به کزاهش فزاحش ارزش پزوا     در فقطبستانکار  ،ای  ماده موجب حکایت دارد. به

پرداخزت از ادای دیز     ثانیاً مزدیون بزا تمکز  از    باشد    مطالنه کردهاستثقاق دارد که ا الً دی  را 

 در چون .دی  نیست یگذار مماثست در قدرت خرید شرط تثقق ادا نظر قانون باشد. از  امتناع کرده

 امتنزاع  ی از  تمکز  مزدیون     ن کاهش ارزش پوا بزه قیزد مطالنزه     ید جنراغیر ای  صورت تقی

 پرداخت توجیهی نداشت.

 در 255ة مزاد پزوا در  ان کاهش ارزش گذار برای ال ام مدیون به جنر قیودی که قانون درنگ در

آمده در  اقع نزوعی   تأخیرای  ماده تثت عنوان خسارت  گرفته حاکی از آن است که آنچه درنظر 

یمه برای مدیونِ مُماطل است   به عنوان راهکاری مشر ع برای جنران کاهش ارزش پوا مورد جر

مَطَزل  الغَنزیّ   »اساس ر ایزاتی همچزون    . توضیح اینکه به لثاظ فقهی   براست  گرفته فاده قراراست

  اگزر کسزی بزا  جزود      0قید مطالنه   تمک  د  شرط الزم برای  جزو  ادای دیز  هسزتند    «ظ سمٌ

قابل تع یزر   کند مرتکب حرام شده    پرداخت از ادای دی  خود امتناعبستانکار   قدرت بر  ةلنمطا

بزه   ز تأدیزه  تزأخیر پ  از اعالم اینکه خسارت  01/01/0331مورخ  ةنظریاست. شورای نگهنان در 

لنزه  شزرعاً قابزل مطا   ز بود  برخی قوانی  دیگر آمده ر قانون آیی  دادرسی مدنی سابق  مفهومی که د

 طسنکار برای شخص متمک  شزرعاً  ةمطالنپ  از  حااّ ادای دی ِ در تأخیر : »...کردهنیست تصریح 

 ،شزده  زات تع یزری بزه تشزخیص حزاکم  اگزذار     آنلا که تعیی  ملا از«. است قابل تع یر حرام  

                                                                                                                                                    
 .(010ق:  0101خویی  موسوی« )عسیه. قدرالدائ  إن  مطالنةی  أداء الدی  فوراً عند یلب عسى المد». 0
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مماطزل را  تواند مدیون  حاکم می گفته دیدیم فتوای پیش درگونه که  همان، «التع یر بما یراه الثاکم»

گذار ای  منسزث تع یزری را معزادا       قانوند کنپرداخت منسغی به بستانکار مثکوم از با  تع یر به 

 گزذار در  توان با قاطعیت گفت قانون شد می  بنیاد آنچه گفته بر .است  دهکرتعیی  کاهش ارزش پوا 

ش پزوا را بزه نثزو    کاهش ارز معضل تورم   تا بخشی ازده کر همی  راهکار استفاده از 255ة ماد

 ضزع قیزود   گزذار از   عدم تفط  به مقصود قزانون  ،. النته(213 :0333الشریف ) کندمشر عی چاره 

اف  دن ای  قیود برای   ده شمؤلفان حقوقی  اعتراض برخی از باع  تعلب   255ة ماد مندرج در

قابزل دفزاع    غیر خر ج از اصوا حقوقی  مسئولیت بدهکار نسنت به تورم   کاهش ارزش پوا را 

 .(13 :0311شیر ی اند ) دانسته

 ةمثاسزن که معد د فقیهزانی کزه در ادای دیزون     است تأمل ةشایستبث  ای  نکته  پایان ای در

 تأدیزه  تزأخیر شمارند ای  مثاسنه را مصداق خسزارت   می تورم   کاهش قدرت خرید پوا را الزم

شده    پوا برای حفظ مماثست منسث گرفته التفا ت ارزش  اقع ل  م پرداخت مابه بسکه در دانند؛ نمی

 اقزع   التفزا ت در  صزورت عزدم پرداخزت مابزه     منظر ای  فقیهان در از .است  شده داده بازپ  منسث

خسزارت ناشزی از    لزی   ،نه اینکه اصل دی  را پرداخته ؛است  مدیون اصل بدهی خود را ادا نکرده

  کمیسزیون امزور قضزایی     ةنامز پاسزخ بزه    نی دراهلل نوری همدا آیت مثالً است.  را نپرداخته تأخیر

 الزم اسزت بزه  »نویسزد:   ی  میخصوص ر زآمدسازی مهریه چن حقوقی ملس  شورای اسالمی در

هزای   کزه در زمزان   ز ها   قزدرت خریزدها را   مانات، ارزشض جنایات   با  دیون  در  ،کسی طور 

 .(31 :0310یوسفی ) «ریم.حسا  بیا نظر بگیریم   به  همیشه در ز شود مختسف متفا ت می

ی حکم به حقوقی ما دارد   برا پیشینةکاربردهای متفا تی در  تأدیه تأخیرخسارت به هر ر ی 

است. آنچزه   تأدیه تأخیررد خسارت که مراد کدام کاربد کر  مشخص دقیقاً در ایی یا نار ایی آن بای

چزک   قانون صزد ر    255 ةماد به معنای مندرج در تأخیرت خسارت ای  مقاا مثل بث  اس در

النفع یزا  جزه    خسارت عدم ةمطالنبه معنای  ،ارزی دی  تأدیة تأخیرخسارت  ةمطالن ،است. بنابرای 

حقزوق ایزران    حکم خاص هر یک از ایز  نهادهزا در   ، مثکوم بهتأخیرالت ام قراردادی مقرر برای 

مزواردی کزه    النفزع در  عزدم  ةمطالنق. آیی  دادرسی کیفری  03 ةماد 5 ةتنصرموجب ه ب مثالً است.

 است.جای د کندق اتال  ص
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 یأرنقد و بررسی 

 پرونده ةخالص

بزه دلیزل    .کند می دالر 31211به منسث  ارزی اقدام به صد ر یک فقره چک 0313ساا  شخصی در

آید  مینپرداخت  جه چک در سررسید بر ةعهد صادرکننده از ،تغییر ناگهانی قیمت دالر در آن ایام

 ،سزاا بعزد   سزی ده  .افتد چک به جرم صد ر چک بالمثل به زندان می ةدارندشکایت اساس    بر

  عزال ه بزر    کنزد  مزی گستری اصفهان تقدیم داساس چک یادشده به دا چک دادخواستی بر ةدارند

دادگاه در ای  خصوص  .دکن مطالنه میرا  تأدیه تأخیرجمسه خسارت  خسارات   از همة جه چک 

 :دکن می ی صادرأرگونه  ای 

 بدوی دادگاهی أر

میسیون  ششصد   چهل   یک ةمطالن ةخواست  بهطرفیت آقای     ی آقای الف بهاخصوص دعو در»

بزه   ز  احد ارزی اصفهان ز بانک تلارت ةعهد  د یست ه ار ریاا بابت  جه یک فقره چک ارزی 

دادرسزی   ةه ینز    تأدیه تأخیربه انضمام خسارت مریکا ادالر هفت ه ار   پانصد  شصت   ارزش

ی ا... دعزو  موصزو  عدم پرداخزت   تصویر مصدق گواهی ةمالحظبا توجه به مثتویات پر نده   

آیزی  دادرسزی مزدنی     255   203   031بزه مزواد    اًمستندصثت دانسته    خواهان را مثموا بر

اسزاس نزرخ    میسیون   د یست   پنلاه ه ار ریاا بزر ششصد   چهل   یک  خوانده را به پرداخت

از زمزان سررسزید چزک     تأدیزه  تأخیر  همچنی  خسارت  ... ریااه ار   پانصد  نه مریکاادالر  هر

 دگیزر  مثترم اجرایی احکام مورد مثاسنه قرار مزی  ةدایرموصو  تا زمان اجرای حکم که از سوی 

 0...« نماید در حق خواهان مثکوم می

 تجدیدنظر ی دادگاهأر

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

                                                                                                                                                    
دادگاه عمومی حقزوقی   3 ة، صادره از: شعن05/15/13–053دادنامه:  ة، شمار05/15/13، مورخه: 3   12 -0331کالسه: . 0

 .اصفهان

 03 ة، صزادره از: شزعن  1113311333210211 دادنامه: ة، شمار31/01/11، مورخه: 03ت  1113311321311101کالسه: . 5

 .دادگاه تلدیدنظر استان اصفهان
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 أینقد ر

 اساس نرخ روز جهت تعیین اصل بدهی برمریکا ادالر  ةمحاسب

را به نرخ ر ز تقدیم دادخواسزت مثاسزنه   مریکا اهر دالر  ،اصل بدهی ةمثاسنبرای  ،دادگاه مثترم

برگردانزد   خوانزده را بزه     ،یعنزی سررسزید چزک    ،همی  منسث را به سی ده ساا پیش ،سپ  کرد.

اساس شاخص تورم بانک مرک ی  ساله   بر سی ده تأخیرای  دی  ریالی برای  ةأدیت تأخیرخسارت 

 !ریااهم کاهش ارزش  ی هم اف ایش قیمت دالر مثاسنه شدأیعنی در ای  ر .مثکوم کرد

 222 ةماداستناد به 

 آیزی  دادرسزی مزدنی    255ة مزاد به  تأدیه تأخیردادگاه مثترم برای مثکومیت خوانده به خسارت 

است که  قابل اعماا مواردی در فقطدهد ای  ماده  نشان می 255 ةماد همراجعه ب .استده کر استناد

ثابزت بزر      کسزی  باید مااا الً موضوع دعوا  ،باشد. پ «  جه رایج»  از نوع  «دی »دعوا موضوع 

وا بنابرای  اگر موضزوع دعز   .اگر عی  معی    خارجی باشد ای  ماده قابل استناد نیست باشد   ذمّه

فزراهم نیسزت      255ة مزاد شزرط ا ا اعمزاا    ،یا یک پاکزت باشزد   کیفهای موجود در یک  پوا

 ادعزو موضزوع   «دیز  بزودن  »شرط ا ا یعنزی  ، کسی باشد دعوا یک ت   سیبعک  اگر موضوع  هب

شزموا مزاده خزارج     ون ازیگونه د گونه که خواهیم دید با شرط د م ای  هرچند همان ؛است مثقق

ر ر د د مزی نگمان  باشد   « جه رایج»ای  است که دی  از نوع  255ة ماد د م شرط  اما  .شوند می

کزه   ،35 ةمزاد در  یادشزده قابزل  ت . جه رایج به ارز خارجی تردیدی  جود داشته باشدق عدم اطال

 .کند کفایت می شنههگونه  برای رفع هر آمد،تر  پیش

مزورخ   31 ةشزمار  ةر یز ی  حزدت  أممک  اسزت کسزی بزرای دفزاع از دادگزاه مثتزرم بزه ر       

قزانون آیزی     103 ةمزاد تخصیص دادن »اساس آن  که برد کنان عالی کشور استناد دیو 1/01/0323

بنزابرای    ... صزثیح نیسزت   ،آن پوا رایج ایران است ةخواستکه  ،به دعا ی (سابق)دادرسی مدنی 

آن پزوا   ةخواست که نی شامل دعا ی  تأدیه تأخیرمقررات فصل سوم قانون م بور در با  خسارت 

 ...« شود میاست خارجی 

 ،عمسکرد دادگزاه قزرار گیزرد    مؤیدتواند به عنوان  تنها نمی د ای  رأی  حدت ر یه نهرس نظر میبه 

قانون آیی  دادرسی مدنی سزابق   103 ةمادزیرا  .نادرستی برداشت دادگاه است دلیسی بر ،بسکه برعک 
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گونزه کزه دیزوان       همزان  ...« موضوع آن  جه نقد اسزت در دعا ی که » :با ای  عنارت آغاز شده بود

 ،قانون آیی  دادرسی مدنی جدیزد  255ة ماد . اما،دشو میشامل پوا خارجی نی   جه نقد  کردهتصریح 

سخ  گفته   ای  تغییزر اصزطال     « جه رایج» از « جه نقد»به جای  ،دشسابق  103 ةمادکه جانشی  

در مفهوم جدیزد آن بزه    تأخیربر اختصاص خسارت  مقن   قصد گذار  حکایت از تغییر دیدگاه قانون

یزون ارزی بزه نثزو مطسزق     در مورد د تأخیراز مفهوم ای  ماده نفی خسارت  ،بنابرای  . جه رایج دارد

 255مزادة  بر بنیاد مفهوم مخزالف   ،رای اعم از اینکه مستند به چک باشد یا نناشد. بناب ؛شود استفاده می

چزک  اعم از آنکه دی  مستند به ؛  جود ندارد تأخیرخسارت  د دیون ارزی مطسقاً  اطالق آن، در مور

مزراد از  شزود  ق.ص.چ نیز  تسقزی شزود   ادعزا      5تنصزرة  تواند مفسر  باشد یا نناشد   ای  مفهوم می

  جه رایج است نه  جه نقد.تأدیة  تأخیرآن خسارت تنصرة در ای  ماده    تأدیه تأخیرخسارت 

 سابق 171 ةمادبا  222 ةمادتفاوت 

نی  تفا ت  255ة مادتفا ت آن با    103 ةماد ةادام، 255   103ة مادتفا ت صدر د  ظر از ن صر 

بزد ن   ،تزأخیر خسزارت   ةمثاسنسابق مالم  103ة مادزیرا در  .دهد ماده را گواهی می د موضوع 

یعنی برای هر ساا  .دارزی قابل اعماا بو دیون ریالی   نویبه نثو یکسان در مورد د، هیچ مشکسی

 تأخیرخسارت  ةبرای مثاسن 255ة ماد در اما .شد می اف  ده دعوا موضوع منسثبه  درصد 05 تأخیر

ارجاع داده شده   ر ش  است کزه   ،شود که از سوی بانک مرک ی اعالم می ،مشاخص تورّ به تأدیه

 .ربطی به دالر ندارداست    ریااشده از سوی بانک مرک ی مربوط به کاهش ارزش  ضرایب اعالم

به موجب ای   .کند ید میأیای فوق را تنی  مدع 5/00/11 مورخ 011151 ةشمارمشورتی  ةنظری

قانون آیی  دادرسی مدنی به ارزهزای خزارجی تسزری پیزدا      255 ةماد جه رایج مندرج در » نظریه

ن تعیزی   کزه توسزط بانزک مرکز ی جمهزوری اسزالمی ایزرا        ،انهیزیرا تغییر شاخص سزال  .کند نمی

 ...« زندگی است ةه ینا ی   تن ّاساس ترقّ بر ،گردد می

دادگزاه   05شزعنة   مزثالً کننزد.   مزی تأییزد  ز مثاکم همزی  دیزدگاه را   نی  بسیاری ار یة قضایی در 

 ةمطالنز  ...» چنزی  آ رده:  3313311550510232شزمارة  بزه   خزود رأی در  تلدیدنظر اسزتان تهزران   

قانون آیی  دادرسی مدنی  255 ةماد جه رایج ننودن دی  در حد د  نی  به جهت تأدیه تأخیرخسارت 
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شززمارة خززود بززه  رأی دیززوان عززالی کشززور در    01شززعنة   نیزز   0«... قابززل پززذیرش ننززوده  

قانون آیی  دادرسی مدنی ارز خارجی  255 ةمادبه مستفاد از  ...» چنی  آ رده: 3313311311111353

یادشده ناظر به  جزه رایزج    ةماد مقرر در ةتأدی تأخیرخسارت زیرا  .مذکور خارج است ةماداز شموا 

دادگزاه عمزومی حقزوقی     51شزعنة    نیز    5«... قانونی مرقوم خارج است ةضابطبوده ارز خارجی از 

 تزأخیر  خسزارت  درخواسزت » گونزه آ رده:  ای  3013315031311101شمارة خود به رأی تهران در 

قزانون آیزی     255 ةمزاد زیرا طنق  .به رد است مثکوم مدنی، یدادرس آیی  قانون 031 مادة طنق ،تأدیه

دادرسی مدنی )تاریخ رأی  حدت ر یه ]مربوط به[ حکم قانون قنسی آیی  دادرسزی مزدنی اسزت( از    

یج نیسزت  به دی  آن است که از نوع  جه رایج باشد   ارز  جه را تأدیه تأخیرشرایط تعسق خسارت 

 3.«آید می عمل به  ار در بازار اتوماتیک اقتصادی اناتنوس به توجه با آن  اف ایش ارزش 

 قانون صدور چک 2 ةماد 7 ةتبصربه استناد 

 مصزو   ةاستفسزاری قانون صزد ر چزک      5 ةماد 0 ةتنصربه  عمسکرد دادگاه ةنثوممک  است در دفاع از 

ده نکزر ای  شزاره به ای  مزواد ا  رأی خود هرچند دادگاه مثترم در کند؛ملمع تشخیص مصسثت نظام استناد 

قزانون آیزی     255ة مزاد که هرچنزد  د کراستدالا  چنی توان  استفساریه می   5ة ماد ةتنصرتوجه به  با. است

در  ،شزود  وا خزارجی نمزی  پشامل  در دیون است، تأدیه تأخیرخسارت  عام ةقاعدبیانگر که  ،دادرسی مدنی

 ةاستفسزاری    5ة مزاد  ةتنصزر عنزی  ی ،قزانون خزاص   ،اند که در قالب یک چک تلسی یافتهدیونی خصوص 

 «خسزارات  ةکسیز » به موجب ای  استفساریه .حاکم است ،ملمع تشخیص مصسثت نظام 50/3/11 مصو 

 ةمزاد  ةتنصرق طالا .(531: 0331زنگناری ) دشو مینی   تأدیه تأخیرشامل خسارت  5ة ماد ةتنصر در یادشده

اختصزاص خسزارت    گیرد   میای ارزی را دربره های ریالی   چک   نی  استفساریه به نثو یکسان چک 5

 النته ای  استدالا منتنزی بزر   .منافات دارد استفساریه طالقریالی با ا های ه چکاستفساریه ب در یادشده تأخیر

فزت  از قانون جدید صد ر چک به دلیل مخال تأدیه تأخیرحذ  عنوان خسارت رغم  بهای  فرض است که 

 آن همچنان از اعتنار برخوردار باشند.استفساریة    ،5تنصرة مادة شورای نگهنان، 
                                                                                                                                                    

 :یه، به آدرس اینترنتییپژ هشگاه قوة قضای های قضایی، بانک داده آرا مستخرج از سامانة آرا   ر یه. 0
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Search.aspx  

 . همان.5

 . همان.3



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

 

گره از کار  ز ها با فرض اعتنار آن زبه تنصره   استفساریه نی  رسد استدالا به نظر میبه هر حاا 

 :زیرا .گشاید دادگاه نمی ةفر بست

 اوالً

صوا ر مننای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان  ب تأدیه تأخیرخسارت »به موجب همی  استفساریه 

 طور که قنالً   همان شود میمثاسنه  «آن که توسط بانک مرک ی جمهوری اسالمی ایران اعالم شده

. ورم   کاهش ارزش پوا ایران اسزت شاخص ت دشو میچه از سوی بانک مرک ی اعالم شد آن  گفته

 در مورد  احد پزوا خزارجی امکزان اجرایزی     تأدیه تأخیراجرای مواد مربوط به خسارت  بنابرای ،

 .ندارد

 ثانیاً

ه الوکاله از سزوی ملمزع بز    حق دادرسی   ةه ین   تأدیه تأخیربه خسارت  «خسارات ةکسی»تفسیر 

هزا   تکسیف دادگاه به مثکومیت خوانده نسنت به آن هر چک   ای  خسارات در ةکسیمعنای  جود 

صزوا شزاخص   مواردی که بی  سررسید تا زمزان    الوکاله یا در مورد حق در کم تِزیرا دس .نیست

نه اثنزات   استفساریه مراد ،پ  .منتفی است اًخسارت موضوعبه ها تغییری نیافته است حکم  قیمت

 ةگانز  مورد چک بزه خسزارات سزه    خسارات قابل مطالنه در بسکه حصر مورد هر خسارات در ةهم

 .دشواثنات  باید تثقق    قوع خسارتخسارات  یک از ای   ره ةمطالنفوق است   برای 

  ثالثاً

شده از سوی بانک  وی ملمع تشخیص به نرخ تورم اعالماز س تأدیه تأخیرخسارت  ةمثاسنارجاع 

 .های ریالی دارد استفساریه به چک در یادشده ةتأدی تأخیرصرا  خسارت ان داللت بر مرک ی

 اًرابع

قزانون   در تزأخیر شد کزه خسزارت   گفته  تأدیه تأخیربیان اصطالحات مختسف خسارت  هرچند در

   ردداتع یزری   ةجننز آ.د.م ق. 255ة مزاد  در ، ر چک به معنای جنران کاهش ارزش پوا استصد

 مزت در قی شاخص تغییرحاا  به هر . اما،آید حسا  میه مماطل ب ای برای مدیون متمک    جریمه

بزا   ،گفتزه نگذار در قانون چک از تغییر شاخص سزخ    هر د  مورد ضر ری است   هرچند قانون

که از سوی بانک مرک ی اعزالم   م  اعماا ضریب تورّ تأدیه تأخیرخسارت  ةمثاسن ةنثوتوجه به 
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مزورد     ر ش  است که ای  شرط تنهزا در  وان کردت یچنی  شرطی تردید نمضر رت در  ،دشو می

  جه رایج قابل دسترس است.

 چک ارزی تأدیة تأخیربودن خسارت  نامعقول
را بزا تنعیضزی نزامعقوا       ایراننظام حقوقی خصوص چک ارزی  در تأدیه تأخیری  خسارت تلو

تعزدیل آن   با  مهریه   در قانون مدنی 0115ة ماد گذار در زیرا قانون .سازد ر  می هبغیرمنصفانه ر 

مفهزوم آن ایز     اشزد   ب « جزه رایزج  »که مهریه از نوع  داند میبه قیمت ر ز تنها صورتی را ملاز 

تورم  ةمثاسن دالر باشد نی  تعدیل   مثالً  جه نقد  ه رایج حتی اگر از جن  غیر  ج که دراست 

 امکان ندارد.

  بزه همزی     استواعد ا لی شرعی گذار تعدیل مهریه امری مطابق با ق ه از دیدگاه قانونینکبا ا

  ییزد شزورای  بزا تأ  با تصویب ملسز     ملمع تشخیص مصسثت نظام ةمداخسلثاظ بد ن نیاز به 

در چزک ارزی   تأدیزه  تزأخیر خسارت  ةمطالن  ملاز شناخت ةالزم ،است  نگهنان به تصویب رسیده

مطابق با قاعزده  فرض که به حسب  ،مورد مهریه در ارز خارجی ةتأدی تأخیرای  است که خسارت 

به صورت استثنایی بزه تصزویب      استموردی که برخال  قاعده  در اما .قابل مطالنه نناشد ،است

 .ملمع رسیده قابل مطالنه باشد

 ت اجراییاشکاال
سازد  ر  می ههای ارزی را با مشکل ر ب مورد چک در تأدیه تأخیربه خسارت حکم دیگری که  ةنکت

یزا   255ة مزاد از مهریزه یزا دیزون مشزموا      اعزم  ،یلمورد دیون ریزا  در .اشکاالت اجرایی آن است

 مربوطزه   هزای   نامه آیی  گذار     از سوی قانون است ر ش  مثاسنه کامالً ةنثو، های ریالی چک

فرض که دادگزاهی   اما به .است  دهش ضو  مشخص  به شده از سوی بانک مرک ی های اعالم جد ا

مشخصزی   ةشزیو  هیچ ر ش   ،نظر بگیرد های ارزی در را برای چک تأدیه تأخیربخواهد خسارت 

خواسزته   ،خال  ضوابط قزانونی بر ،دادگاه بث  ی موردأکه در ر طور . همانبرای  ی  جود ندارد

 .داده است تأخیرا به ریاا برگردانده   حکم به خسارت ر

 شده نامعقول بودن مبلغ محاسبه
ا تنزدیل طسزب   بز گاه نتایج نامعقوا یک استدالا برای حکم به نادرستی آن کافی است. دادگاه مثترم 
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که چنزدی     مورد آن به عددی رسیده در تأدیه تأخیرضرایب خسارت مثاسنة  دالری به قیمت ر ز  

 نادرسزتی مثاسزنه  بزرای کشزف    همزی   بود    بینی شده سابق پیش 103مادة که در ابر نرخی است بر

تومزان بزوده   در    0111قیمت دالر در زمان قرض  دالر   31111کنید اصل دی   است. فرض کافی

 ،سزابق  103مادة ان رسیده باشد. مطابق فرموا توم 1111به  ،ساا پ  از آن استهشت که ادا، زمان 

باید به منسث دی  اف  د کزه  درصد  33نتیله  شد   در به دی  اف  ده میدرصد  05 تأخیر ساا ی هربرا

. امزا بزا   میسیزون تومزان   111یعنی منسغی ن دیک به  ؛بود ،دالر 051111یعنی  ،د برابر اصل دی  تقریناً

تومزان  ون میسیز  511که منسغی معزادا  شود  میدالر به قیمت ر ز حسا   31111ر ش دادگاه مثترم 

شزود   میفرموا سابق بالث به چندی  برابر ای  منسث در  تأخیرهشت ساا مثاسنة   ای  منسث با شود  می

 .سابق را به چندی  برابر اف ایش دهددرصد  05خواسته  گذار نمی   ر ش  است که قانون

 عوامل مؤثر در کاهش ارزش پول از تفاوت بین ریال و ارزهای خارجی
ای  اسزت کزه    نیاز دارد تأملبدان به اندکی  تفطّ ی مغفوا مانده   أکه در ای  ر بسیار مهمی ةنکت

ایز    .نظزر بگیزریم   در تأدیزه  تزأخیر فرض که قرار باشد برای دالر یا هر پوا خارجی خسارت  بر

 ةمثاسزن  آمزد گونزه کزه    زیرا همان .بدهی ریالی ندارد ةتأدی تأخیرخسارت هیچ نسنتی با خسارت 

مننزای   بزر  قانون صد ر چزک  آیی  دادرسی مدنی   ق. 255 در مواد یادشده ةدیتأ تأخیرخسارت 

 مسزتقل    دالر کزامالً  که کاهش قدرت خریزد ریزاا     درحالی .گیرد صورت می ارزش پوا کاهش

برای تصدیق ای  مدعی کافی است به  .دشو میثر أاز عوامل خاص خود مت یک   هر استا ت متف

گاه ثابت نمانزده   هیچ   استحاا تغییر  برابری دالر با ریاا همواره درخ که نر مای  نکته توجه کنی

شتر از کزاهش قزدرت خریزد دالر    چند ساا اخیر بسیار بی کاهش قدرت خرید ریاا در . مثالًاست

 .است  قدرت خرید دالر اف ایش نی  داشتهمقاطع  اغسب بسا در است   چه  بوده

 نتیجه بندی و عجم

تثزوالت فرا انزی را    ، یژه پ  از انقال  اسالمی هب ،کشور در تأدیه تأخیررت شد خسا  که گفته چنان

.آ.د.م است. ای  مزاده  ق 255مادة  تأدیه تأخیر  خسارت با در مهم یکی از متون  گذاشته  پشت سر

تنهزا   آید کزه نزه   مفهوم آن چنی  برمی داده   از خود را دی  از نوع  جه رایج قرارصراحت موضوع  به

شزده در   بینزی  پزیش  تأخیرمورد سایر  جوه نقد غیر از ریاا نی  خسارت  د کاالها بسکه حتی درمور در
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 جه رایزج سزخ    صراحت از  بهچند قانون صد ر چک نی  هر 5تنصرة مادة ای  ماده کاربردی ندارد. 

 را ا اعالمزی از سزوی بانزک مرکز ی د    را جزد  تأدیه تأخیرمثاسنة با توجه به اینکه مکانیسم  ،نگفته

 گیرد. های ارزی را دربرنمی داده، چک انه قرارخصوص تغییر شاخص قیمت سالی

 «رایزج    جزه » بزر  تأدیزه  تأخیربث   آن داشته تا در نقال  را برگذار پ  از ا چی  قانون  اما چه

توجیزه ایز     در ؟بپرهیز د  «نقد   جه» بردن اصطال  کار  از به سابق 103ة مادبرخال   تأکید کند  

شود  حکم کاال مثسو  می در پوا خارجی در ایران یا که ارزد کرید بتوان چنی  استدالا تغییر شا

امثزاا آن سزخ  از    اتومنیل   زمزی    میزوه     طال   ةسکمورد کاالهایی مانند  گونه که در همان  

خزارجی   یا پوا مورد ارز ی است درتفمن گذار فعسی نظر قانون معنای مورد  هب تأدیه تأخیرخسارت 

ارزش    ةمثاسزن معیزار   کشزور  هزر  رایزج در   به بیان دیگر  جه .همی  منواا است نی   ضعیت بر

 ثمنیّتدر ض ثّممرایج    جه ،به بیان فنی . لی خود موضوعیت ندارد .کاالهاست ةمنادل  اسطه در

   دالر خصزوص  در کزه  حالی. درکند معامسه بازی می در عوض را م   ثیعنی همواره نقش  .است

 معیزار  اصوالً خارجی پوا ایران کشور در یعنی ؛است معکوس قضیه خارجی پولی  احدهای رسای

 مزثم   یزا  منیع یا ضمعوّبه من لة  خود برعک  بسکه ،نیست ها آن به  صوا اب ار یا کاالها سنلش

ایزران کسزی ریزاا     در، به بیان ساده .وضوعیت داردم خود اصطال  به   شود می لثاظ معامالت در

النتزه     .کنند   با دالر خرید نمی خرند میایران دالر را   لی در .کند بسکه با ریاا خرید می ردخ نمی

  دالر   ریزاا نقزش    اسزت ست معکوس اه رایج آن  کشورهایی که مثالً دالر  جه ای   ضعیت در

خزارجی    هزای ارزاساس ایز  اسزتدالا    طور خالصه بر  پ  به. کنند عوض می دیگر خود را با یک

 تزأخیر ها خسارت  خصوص آن در بنابرای    ردداها اف ایش قیمت  کاالها   همراه با آن انند سایرم

ه ممکز  اسزت یزک    ککاالها نی  از همی  قرار است   این مورد سایر که درکما این ؛معنا ندارد تأدیه

 .اردثیری در ماجرا ندأباشد ت  کمتری داشته کاالها رشد بیشتر یا مقایسه با سایر کاال در

حقیقت نیست.  اقعیزت   همةبیانگر  ،رسد نظر میه ب ،ند خالی از قوت نیستچای  استدالا هر

 تأخیرگذار پ  از انقال  به دلیل  فاداری   الت ام به منانی فقهی رایج خسارت  ای  است که قانون

 یورمامزا بزه دلیزل  ضزعیت تز      .داند هیچ سنخ از دیون مشر ع نمی دیرکرد در ةجریمرا به معنای 

رایج به دنناا راهکاری مشر ع برای حل معضل کاهش ارزش پوا   شدید   افت شدید ارزش پوا
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ظریزات  ن که در مننی بر جنران کاهش ارزش پوا شرط ضم  عقد  جه الت ام   عال ه بر   رآمدهب

شرط شد در دیون عادی   فاقد  اردادهای بانکی از آن استفاده میقر شورای نگهنان آمده   در ةا لی

 ةمطالنز جنران کاهش ارزش راهکار استفاده از تع یر   جریمه برای مدیونی که در عزی  تمکز      

ییزد  أتالنته حداقسی مزورد   عنوان راهکاری مشر ع    کند به دی  حااّ خود امتناع می یادااز  طسنکار

رای سزایر  اصوا فقهی مستثکمی استوار است ب که بر ای  راهکار ةتوسعر    گرفت. از همی  قرار

گزذار   اما از آنلا کزه قزانون   .ر  نیست هگذار با مانعی شرعی ر ب از سوی قانون  جوه نقد نی  قاعدتاً

حل معضل کاهش ارزش ریاا به عنوان یکزی  برای  موجود از ای  راهکار صرفاً   در  ضعیت فعالً

  اختصاص به  جزه  را 255ة ماد  ده کرتصادی کشور استفاده اق ی نظام حقوقی  ّ های جد از چالش

استفاده از ای  راهکار بزرای سزایر  جزوه      گذار  اجتهاد مقابل نص قانون قیاس  است،   رایج داده

ملمع تشخیص ده شباع   ،کاهش فاحش ارزش پوا مسی نییع ،ضر رتنقد امکان ندارد. همی  

ی هزا  کبرای کزاهش ارزش چز   صرفاً قانون صد ر چک نی  مصسثت نظام برخال  منانی ا لیه در

 ،دهنزد  را تشزکیل مزی  منزادالت تلزاری    ةعرص رایج درهای  که بخش قریب به اتفاق چک ،ریالی

قتصاد ایران کاهش ارزش ا ةعرص ظ جایگاه ای  سند تلاری حیاتی در  برای حف یندیشدبای  چاره

 طنعزاً    کندچاره  النته از با  مصسثت یا ضر رت   اف  دن نرخ تورم به منسث اصل چک آن را با

خصزوص   در های ارزی   نی  عدم معضسی به عنوان کزاهش فزاحش ارزش   توجه به ندرت چک با

مزورد   ای کزه در  تأدیه تأخیرخسارت  النته .اقدامی را ضر ری نداندها  ای  چک مورد در ای   جوه

 5ة مزاد  ةتنصرنی     255ة مادنظر در  به معنای مورد تأدیه تأخیرنفی شد خسارت  های ارزی چک

خسارت ناشزی از   جه الت ام یا شرط ضم  عقد یا  قالب در تأدیه تأخیراما خسارت  .چ بود..صق

 .خود است ة یژتابع احکام النفع  عدم

   ای بیندیشزد  ارزی نیز  چزاره   دیزون  گزذار در بزا    فرض که الزم بدانیم قانون حاا بر هر  به

بهای تثقیر نظم حقوقی حاکم تمام نناید به  «باید» ای  ،کندبینی  خسارتی همچون دیون ریالی پیش

تا  چنی  تفسیری را  نی قوانی  موجود    ده ن یذار دست به چنی  اصالحگ شود   مادام که قانون

 ون ریالی  یده ب تأخیراختصاص خسارت  گذار در ای ج  تمکی  به حکم قانون چاره ،باشد  نداشته

 .تالش برای اصال  قوانی   جود ندارد
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