
1398بهار، 26پژوهش حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره فصلنامه

تحلیل حقوق موضوعه(در اجراي تعهد پولی و آثار آن خیر أت
)و نقد رویه قضایی

2نژادهمایون رضایی-1مصطفی محقق احمدآبادي

20/9/1396: تاریخ پذیرش26/1/1396: تاریخ دریافت

چکیده
بلکه تردید ،پردازد باید خسارت پرداخت کندخود را نمی) پولی(دین ،بدهکاروقتی 

وجه (کنند گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می،درباره چگونگی جبران آن است
و گاهی گفته ) بهره قانونی(کند ، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می)التزام
وجه التزام در تعهدات ). نرخ تورم(ملی است خسارت محدود به کاهش ارزش پول شده

کند و بهره قانونی نیز مجوز اجراي توافقات ربوي پولی به مانع ربوي بودن برخورد می
نرخ تورم هم با موانعی مواجه است ازجمله اینکه در بسیاري . ه استتشخیص و حذف شد

ظام حقوقی و رویه بدین ترتیب ن. طور کامل جبران کندتواند خسارت را بهموارد نمی
پرسش این مقاله راجع به . قضایی ایران هرگز نتوانسته به وحدتی معقول در این زمینه برسد

حدود مجاز خسارات تاخیر تأدیه است و آیا باید فقط به کاهش ارزش پول اکتفا کرد؟ به 
به جبران هم » بهره قضایی«توان با استفاده از سازوکار رسد در نبود بهره قانونی مینظر می
.کلی دور شدیافت و هم از ایراد ربوي بودن بهخسارت دست) و عادالنه(کامل 

تعهد پولی، خسارت تاخیر تأدیه، ربا، بهره قانونی، نرخ تورم، بهره قضایی: واژگان کلیدي
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مقدمه
خود را نپردازد در ظاهر باید همانند دیگر تعهدات خسارت ) پولی(که بدهکاري بدهی زمانی

این تصور نخستین . د پس اصول حاکم بر جبران خسارت نباید متفاوت از دیگر تعهدات باشدبده
گذارد قواعد عمومی در هایی دارند که نمیتعهدات پولی ویژگی. شودبه چند دلیل متزلزل می

رو اگر ارزش سو پول، خود معیار سنجش است و ازایناز یک. مورد جبران خسارت اجرا شوند
شود و از سوي دیگر تاثیر پول در نظم اقتصادي ر تعادل قراردادي خلل ایجاد میآن کم شود د

بر این اساس اگر در . نظمی در این زمینه آثاري فراتر از طلبکار و بدهکار داردبسیار زیاد است و بی
سایر تعهدات، پول معیار ارزیابی خسارات است و تعیین میزان خسارت تا اندازه بسیار زیادي به 

در تعهدات پولی چنین امکانی وجود ندارد یا نباید وجود داشته ) وجه التزام(فین واگذارشده طر
ها باید شبهه ربوي بودن وجه التزام در تعهدات پولی نیز افزوده شود اگر بر این محدودیت. باشد

شود که خسارت تاخیر در تعهدات پولی چگونه باید محاسبه شود؟ این پرسش اساسی مطرح می
حدواندازه هاي باال و پیشگیري از رهایی بیبل از انقالب نظام حقوقی ایران بر پایه تفاوتق

. اداره پول در دست افراد اصل نظارت بر خسارت تاخیر تأدیه در تعهدات پولی را پذیرفته بود
براي وجه التزام محدودیتی نداشت قانون آیین دادرسی مدنی ) 230ماده (که قانون مدنی درحالی

پس از انقالب دو . کرددرصد می12وجه التزام در این نوع تعهدات را محدود به ) 719ماده (
از ) درصد12(که خسارت مقطوع قانونی یا همان بهره قانونی نخست این. تغییر عمده رخ داد

که ماده سوي شوراي نگهبان نامشروع و سپس در قانون آیین دادرسی مدنی نسخ شد و دیگر آن
قانون اخیر اضافه شد که ظاهراً خسارت تاخیر در تعهدات پولی را به کاهش ارزش پول به 522

. محدود کرده است) Damages for domestic monetary depreciation(ملی یا همان نرخ تورم 
تغییر به همین نکات ختم نشد و در قسمت اخیر ماده، مصالحه طرفین در خصوص میزان 

بدین ترتیب بهره قانونی به دلیل ربوي بودن حذف و تنها به نرخ تورم .داندخسارت را نافذ می
زمان اگر طرفین راجع به میزان خسارات توافق کنند این توافق نافذ است و ماده بسنده شده اما هم

. قانون مدنی نیز پابرجاست230
دادرس . شودکه راجع به میزان آن توافق شده است، مطرح میدعواي مطالبه خسارت تاخیر

تنها عنوانباید چگونه تصمیم بگیرد؟ دغدغه دادرسان در مورد کافی نبودن نرخ تورم به
شده براي خسارت تاخیر تأدیه را ناشی از تاخیر موجب شده که ایشان وجه التزام تعیینخسارت
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که برخی دیگر تنها خسارت ممکن یدرحال.بدون هیچ تعدیلی شناسایی و مورد حکم قرار دهند
نرخ تورم را معیار جبران 522شوند ماده هردو نظر توجیه می. دانندنرخ تورم میراي تاخیر راب

خسارت قرار داده و وجه التزام در تعهدات پولی ربوي است و در مقابل نرخ تورم کافی نیست و 
بدین ترتیب . مصالحه طرفین را اجازه داده است522کند؛ انتهاي ماده خسارت را جبران نمی

مصالحه به چه معناست؟ تکلیف ایراد ربوي بودن چه . باید پذیرفت نزاع همچنان باقی است
نرخ تورم آیا کافی براي جبران خسارت است؟ تکلیف نظارت حاکمیت بر تعهدات شود؟می

کم اند اما دستازاین برخی نویسندگان براي پاسخ به مسئله تالش کردهشود؟ پیشپولی چه می
دهد راهکارها گشایشی در گره کور خسارت تاخیر در تعهدات نی نشان میرویه قضایی کنو

1.اندکننده ندادهها پاسخی قانعپولی ایجاد نکرده و به این پرسش

به پرسش نخستین بازگردیم، خسارت تاخیر در تعهدات پولی چگونه باید محاسبه شود؟ این 
یه در تعهدات پولی اصوالً ربوي است و مقاله بر این اساس که توافق راجع به خسارت تاخیر تأد

دهد، دادگاهرا ارائه می»بهره قضایی«نرخ تورم هم براي جبران خسارت کافی نیست معیار 
جاي خالی بهره ) عدم پرداخت در سررسید(تواند از طریق سازوکار مسئولیت قرارداديمی

.پر کندرا با حکم به جبران خسارت بر اساس نرخ بهره ) درصد12(قانونی 

ماهیت و خسارات ناشی از نقض: تعهدات پولی-1
هاي تعهدات پولیماهیت و ویژگی- 1- 1

طور عمده در چهره اسکناس، وسیله مبادله است اگرچه امروزه در همه جاي دنیا پول، به
ویژه با توجه به استفاده گسترده از اعتباري واحدهاي پولی اهمیت دارد به) وجود(وجه 
طورکلی هر زمان که هاي اسکناسی، بهعتباري و کمتر شدن روزافزون مبادلههاي اکارت

پرداخت یک مبلغ معین، ثابت و مقطوع از پول، تعهد متعهد را تشکیل دهد با تعهد پولی مواجه 
2هستیم

به .گیردتعهد پولی در این معنا محدود به پول ملی کشور نیست و ارز را نیز در برمی.
هر آنچه تاکنون در باب خسارت تاخیر تادیه گفته شده، بیشتر راجع به قراردادهاي بانکی و تحلیل سود و جریمه هاي .1

الت این مقا. مقاله با عنوان جریمه تاخیر تادیه منتشر کرده است15بانکی بوده ؛ پژوهشکده پولی و بانکی مجموعه اي حاوي 
و ك جریمه تاخیر تادیه ،گردآوري.ر.هاي اخیر به محسوب می شوندترین آثار منتشر شده در قالب مقاله در سالمهم

.،تهران2،پژوهشکده پولی و بانکی،ویراست1394سیدعباس موسویان و فرشته مالکریمی،:تدوین
2. Proctor, Charles. (2005).  Mann on the Legal Aspect of Money, Sixth Edition, Oxford
University Press. p87.
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د تعهد پولی دینی است مستقر در قالب یک تعهد مالی کامل که برخالف معنایی که گفته ش
که ترین شکل تعهد، یعنی پولترین و بنیاديسایر تعهدات نیاز به ارزیابی ندارد بلکه در اصلی

ازآنجاکه پول معیار ارزیابی است و هر تعهدي .خود معیار ارزیابی است بر ذمه متعهد قرار دارد
شود شود تغییر در ارزش آن باعث بر هم خوردن تعادل قراردادي میدیل میدرنهایت به پول تب

) اعتبار ارزش اسمی پول(1از سوي دیگر اصل اعتبار گرایی. دهدو جوهر تعهد پولی را تغییر می
اصل مذکور به معناي اصالت بهاي اسمی پول . شودفقط در مورد تعهدات پولی اعمال می

باشد حاوي تعهد به ) وجه رایج یا ارز(دینی که موضوع آن پول : عنوان موضوع تعهد استبه
که نوسانات ارزش پول در اصل تعهد پرداخت بهاي اسمی دین در زمان پرداخت است بدون این

پس تعهد پولی ارزشی واحد و بدون تغییر دارد و متأثر از عوامل بیرونی و . داشته باشدتأثیري
گیرد زیرا ماهیت تنها به تعهدات پولی تعلق می»بهره«کهندیگر آ. 2خارج از نظام پولی نیست

گرفت ناشی رفته براي طلبکار، فقط از فقدان پولی که باید میعنوان خسارت ازدستبهره، به
.شود و نه انجام دیگر تعهداتمی

بهره_دوگانه کاهش ارزش پول: تعهدات پولیخسارات ناشی از نقض-1- 2
ررسی چگونگی جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات پولی ترین مسئله در بکلیدي

شود در مدت تاخیر در پرداخت، وقتی تعهد پولی نقض می. تفکیک میان دو نوع خسارت است
یابد که این خسارت همان کاهش قدرت خرید است و اگر سو ارزش پول کاهش میاز یک

اخیر در دریافت، قدرت خرید رسد اما در اثر تجبران نشود طلبکار اگرچه به پول خود می
شود طلبکار از بهره کمتري خواهد داشت، از سوي دیگر تاخیر در پرداخت دین پولی باعث می

این خسارت همان بهره است که طلبکار .محروم شودبردن از پول خود در مدتی که تاخیر شده
شی از کاهش تفکیک این دو نوع خسارت به این معناست که خسارت نا. 3از آن محروم شده

که بهره ارتباطی با این گیرد درحالیارزش پول تابعی از شاخص ساالنه تغییر ارزش پول قرار می
شود به محرومیت طلبکار از استفاده از پول خود در مدت تاخیر که شاخص ندارد و مربوط می

1.The Principle Of Nominalism
2. Ibid.p87

Pickett v(1980AC136,151,164,173):استشدهشناختهتفکیک توسط مجلس لردان انگلستان به رسمیت نیا.3

British rail Engineering Ltd.
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.در آن عالوه بر نرخ قانونی، توافق طرفین نیز تأثیر دارد
ز این دو نوع خسارت در حقوق ایران مستلزم نگاهی گذرا به گذشته تعیین جایگاه هر یک ا

ذیل عنوان خسارت تاخیر تأدیه بیان 1318قانون آیین دادرسی مدنی 719ماده .1و حال است
خسارت تاخیر تأدیه معادل صدي …در دعاوي که موضوع آن وجه نقد است«: داشتمی

عنوان وجه التزام یا وه بر این مبلغ قراردادي بهبه در سال است و اگر عالمحکوم%) 12(دوازده 
االجاره و هر عنوان دیگري شده باشد در هیچ مورد بیش از صدي دوازده در الصلح یا مالمال

این 1379در قانون آیین دادرسی مدنی . »...سال نسبت به مدت تاخیر حکم داده نخواهد شد
: خوانیماین قانون می522در ماده . شودماده دیده نمی

و تمکن مدیون، دائنکه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه در دعاوي«
نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید مدیون امتناع از پرداخت

تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که 
گردد محاسبه و مورد حکم خواهد داد میط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تعیین توس

هرکدام از این دو ماده چه نوع خسارتی را . »که طرفین به نحو دیگري مصالحه نمایندمگر این
از اکنون متفاوت بود یا فقط شرایط تغییر کنند؟ آیا خسارات قابل جبران در گذشتهبیان می

قانون 230وجه التزام در تعهدات پولی مجاز و مشمول ماده 522ا با توجه به ماده کرده است؟ آی
به تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش پول بر اساس نرخ تورم 522مدنی است؟ ظاهر ماده 

اما پایان ماده، مصالحه طرفین را مستثنا سازداشاره دارد و هر نوع خسارتی دیگر را ممنوع می
لحه طرفین راجع به خسارات مجاز باشد تکلیف ربوي بودن معامله چه اگر مصا.کندمی
نکته دیگر راجع به .ادامه داد522شود؟ براي رسیدن به پاسخ، بحث را باید در تحلیل ماده می

اما در باب اینکه این نوع خسارت موسوم به بهره است که راجع به ماهیت آن سخن گفتیم؛
آن ساکت است از طریق توافق طرفین یا حکم دادگاه هم خسارت که حقوق موضوعه راجع به

شود تردید وجود دارد از ین رو بررسی ماهیت توافق بهره ضروري است شناسایی و اعمال می
.که در ادامه بیان خواهد شد

حال آن ). 134- 93،138: محبی(تر استخ تورم به حال طلبکار مناسب گفته شده که شناسایی جریمه دیرکرد به جاي نر. 1
بهره جایگزین نرخ تورم نمی شود بلکه . که جریمه دیرکرد، اگر معادل بهره باشد که چنین نیز هست، غیر از نرخ تورم است

.در کنار آن قرار دارد



276
1398بهار، ششموبیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

1379خسارت ناشی از نقض تعهد پولی در قانون آئین دادرسی مدنی -2
شرایط تحقق خسارت-1-2

یک قاعده ماهوي است که دو وجه ایجابی ) 719برخالف ماده (522ماده قاعده مندرج در
شناسد سو کاهش ارزش پول در مدت تاخیر و جبران آن را به رسمیت میاز یک. و سلبی دارد

تعلق خسارت در . کندرا نفی می) توافق بر وجه التزام(و از سوي دیگر هرگونه بهره قراردادي 
ها هم براي تبیین موضع کنونی حقوق موضوعه و که بررسی آناین ماده شرایطی چند دارد 

.تغییر رویکرد جدید نسبت به گذشته ضروري استهم
ذکر این شرط کامالً درست است زیرا ازآنجاکه . موضوع دین تنها باید ریا ل باشد) الف

)نرخ تورم(معیار تعیین خسارت کاهش ارزش پول بر اساس شاخص ساالنه است و این شاخص 
توان براي عدم پرداخت ارز، خسارت ناشی از کاهش بدیهی است نمیشودریال را شامل می

.ارزش پول تعیین کرد
در قاعده جدید، نه از ) 719ماده(، برخالف گذشته 1بحث مطالبه رسمی نیز منتفی شده) ب

وط به تعهدات بر ا ساس اقتضائات مرب.شده استمطالبه رسمی سخنی آمده و نه به اظهارنامه اشاره
جهت موجب خسارت است که دائن را از پولی، لزوم مطالبه به این مبنا باز که تاخیر تأدیه ازآن

از سوي دیگر یکی . دهنده نیاز وي به پول استنشانکند؛ مطالبه طلبکارپولی موردنیاز محروم می
نیاز دائن قرار از مبانی این خسارت، کاهلی مدیون در اداي دین است پس وي باید در جریان

هاي نخست در سال(رغم برخی تردیدها به2رویه قضایی. کندحجت را تمام میگیرد؛ مطالبه،
غالباً در مواردي که مطالبه به جهات دیگر ثابت نشده باشد تاریخ تقدیم ) تصویب قانون

واعد خاص در مورد اسناد تجاري، ق. دهددادخواست را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تأدیه قرار می
313و303، 304مواد (حاکم است و تاریخ واخواست، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تأدیه است

.دانستیمه را زمان ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست مطالبمبدأقانون سابق در صورت عدم توافق طرفین، 721ماده در.1
کهیدرحالبراي نمونه . نیستهادادگاهاما وسایل مطالبه مورد اتفاق ؛ قضایی در مورد اصل لزوم مطالبه تردیدي نداردهیرو.2

با وجود مطالبه از (ه سفته را خود مطالبه وج21/10/83مورخ 1316دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 15شعبه 
رویه ). 1391(.محمدرضازندي،(داند یماز طریق دادخواست کافی ندانسته و مستلزم ارائه دلیل جدید ) طریق دادخواست

در دادنامه) 302و 301ص : .تهران، انتشارات جنگل جاودانهقضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران خسارت تأخیر تأدیه،
را از تاریخ تقدیم دادخواست و هیتأدریتأخمعیار زمانی محاسبه خسارت ) همان هیات قضات(27/4/84رخ مو542شماره 

نیز تاریخ تقدیم 46شعبه 5/3/86مورخ 136دادنامه شماره ). 318- 19همان، ص (.دادخواست را دلیل مطالبه دانسته است
).272- 73صهمان،(ت اسذکر کرده هیتأدریتأخدادخواست را معیار محاسبه خسارت 
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اما بنابراین فرض قانونی در مورد چک که وسیله پرداخت فوري است، مبدا ). قانون تجارت
صراحت تاریخ سررسید قانون صدور چک به2تبصره الحاقی ماده . محاسبه، تاریخ صدورآن است

توجه در این میان عدم انطباق رویه قضایی با نکته قابل. را مبدا محاسبه اعالم کرده است) رصدو(
که عملکرد رویه قضایی نشان درحالی.1حکم قانون در ارتباط با مبدا محاسبه خسارت است

رسد که مطالبه دین فقط دهد تاریخ مطالبه، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تأدیه است به نظر میمی
صراحت محدوده زمانی این گذار بهبر ذمه مدیون، است و قانونتحقق این خسارت،شرط

بنابراین باید پذیرفت که حکم مقنن راجع 2.داندخسارت را از تاریخ سررسید تا پرداخت دین می
رو تاریخ مطالبه فقط در مورد دیونی است که سررسید معین ندارند یا به چک استثناء نیست و ازاین

3عندالمطالبه باشنداینکه
ماهیت خسارت تاخیر مذکور در قاعده موردبحث با آنچه در قانون سابق .

نکته دیگر موضوعیت . استتريآمده بود متفاوت است از همین رو تاریخ سررسید معیار دقیق
نداشتن رسمی بودن مطالبه است، برخالف مقررات سابق، مقنن مطالبه را از طریق رسمی 

گذار در مورد طریق مطالبه در مقام داند و سکوت قانونضروري نمی) یا اقامه دعوااظهارنامه و (
بیان طریقیت داشتن وسیله مطالبه است پس به هر وسیله که مطالبه اثبات شود شرایط اعمال قاعده 

.فراهم است
این اصطالح نیز برگرفته از ادبیات فقهی است ازآنجاکه امتناع مدیون . تمکن مدیون) پ

هم آنرسد، در مقام یک قاعده وضعی،به نظر میوجود تمکین مستوجب تعزیر است اما اینجابا
برخی . چنین قیدي زائد است) نه استفاده مدیون از پول وي(بر مبناي جبران زیان داین

اند که عدم ها در خالف اصل دانستن تمکن پیشنهاد دادهنویسندگان بر اساس عملکرد دادگاه
رسد، ماهیت خسارت تاخیر تأدیه، در این قاعده به نظر می.  4قق دانسته شودتمکن مانع تح

چنانکه خواهیم دید، فاقد جنبه کیفري بوده و براي تنبیه مماطل نیست بلکه جبران زیان ناشی از 
در شرایط کنونی، حقوق . پس اساساً قید تمکن ضرورت ندارد. کاهش ارزش پول است

.»...در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت...«:قانون آیین دادرسی مدنی522ماده. 1
در هادادگاه؛شودیممحاسبه ) سررسید(نقض از تاریخ هیتأدریتأخکه خسارت استنیاانگلستان نیز قاعده عام در حقوق2.

دهند یمارزش پول براي جلوگیري از اجحاف در حق طلبکار این گستره زمانی را تا زمان حکم و اجرا تسري مورد کاهش 
)chitty:2004:part26-057 بھ نقل ازproctor:,op.cit.p260.(
،دیخربرگ در مورد مطالبه وجوه چند فقره 12/10/86مورخ 1409ي شماره رأدادگاه تجدیدنظر استان تهران در 35شعبه. 3

).375- 76زندي، محمدرضا، پیشین، ص(است دانسته هیتأدریتأخخسارت مبدأرا ) سررسید(دهایبرگ خرمندرج در خیتار
.236،صشرکت سهامی انتشار،، تهرانششم، چاپ 4قواعد عمومی قراردادها ج ). 1387. (، ناصرکاتوزیان. 4
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قانون نحوه اجراي 10تا 8نون آیین دادرسی مدنی و مواد قا514تا 504مواد (موضوعه 
پس تمکن اشخاص .دانداعسار را ادعا و نیازمند اثبات می) 1393هاي مالی مصوب محکومیت

.بینندها نیازي به اثبات تمکن مدیون نمیدادگاهمفروض است و به همین دلیل
موضوعه در این بحث، ترین تحول حقوقمهم. تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه) ت

عنوان محدوده خسارت تاخیر گذار به کاهش قدرت اعتباري پول در طول زمان بهاکتفاي قانون
خواهیم دید که در مورد شرایط موضوع . مسئله، ریشه در ربا و عدم تجویز آن دارد. تأدیه است

در بادي امر . ه استشدضرورت همنوع بودن و مثل هم بودن از طریق وزن و پیمانه اشارهربا، به
اما مسئله در ربا تواند از مصادیق و موضوعات ربا باشد؛رسد که اسکناس نمیچنین به نظر می

عین مال موضوع آن نیست؛ زیاده و مقطوع بودن، موضوعیت دارد حتی در مورد وجودهاي 
اهیت م.اسکناس اگرچه چهره مادي هم دارد، اما وجود اعتباري آن موردنظر است. اعتباري

.اعتباري واحد پولی اقتضاء دارد ارزشی متغیر در زمان داشته باشد که اغلب رو به افول است
پس آن مقدار پولی که به ریال در زمان معینی پرداخت شود ممکن است درزمانی دیگر و 

این تغییر . واسطه کاهش ارزش، کمتر بیارزد و درواقع همان عوض مقرر نباشد و کمتر شودبه
شود آنچه به دائن پرداخت می)در صورت کاهش ارزش(شود که ر زمان باعث میارزش د

از دیدگاه فقهی نیز ادعاي صدق اتالف مال در مورد کاهش ارزش پول .کمتر از مبلغ مقرر باشد
در هنگام بازپرداخت آن نسبت به زمان دریافت، یا درجایی که گرفتن آن بدون رضایت مالک 

یا دیرکرد بازپرداخت بدهی به هنگام سررسید آن در ...یا اتالف بوده، مانند مورد غصب 
دلیل این امر آن است که بها و ارزش در پول، معیار و . کندصورت کاهش قیمت، نیز صدق می

در این . و در دیگر کاالها چنین نیست) تعلیلیه(است و نه انگیزه سبب ) حیثیت تقییدیه(موضوع 
که موضوع ضمان است در ارزش و مالیت پول نیز صادق »ف مالاتال«شود عنوان راه گفته می

رو، شود و ازایناست چراکه به ارزش و بهاي پول در عرف همچون معیار و موضوع نگریسته می
نکته دیگر این است که میزان .1گیرداطالق ادله ضمان تلف یا اتالف مال، آن را در برمی

است، هم اصل تحقق و هم میزان آن از پیش معلوم کاهش ارزش پول به شرایط اقتصادي وابسته
اي اند اضافهبر همین مبنا برخی چنین استنباط کرده. اي در کار نیستزیادهو مشخص نیست پس

). 1374(شاهرودي السالم زیر نظر سیدمحمود هاشمیل بیت علیهمموسسه دایره المعارف الفقه اسالمی بر طبق مذهب اه. 1
.74ص2جلد، قم، جلد56). فارسی(السالم مجله فقه اهل بیت علیهم
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طورمعمول با کاهش آن همراه است، محاسبه که بهکه تحت عنوان جبران تغییر ارزش اسکناس
لکه ایفاي اصل دین است و چنین نتیجهشود، خسارت محسوب نشده، بو به داین پرداخت می

اي را تجویز نکرده تأدیهقانون آیین دادرسی مدنی هیچ خسارت تاخیر522اند که ماده گرفته
این تحلیل را .1است و برفرض اثبات ورود خسارت ناشی از تاخیر، مطالبه آن ممکن است

کند اصل بدهی اقتضا میگونه که اشاره کردیم اصل اعتبار گراییهمانتوان پذیرفت؛نمی
کاهش ارزش پول .مدیون همان مبلغ اسمی مقرر است هرچند معوق شده و به تاخیر افتاده باشد

قائلین به دیدگاه .نوعی خسارت است فقط مبناي آن و نحوه محاسبه آن با بهره تفاوت دارد
.را موردنظر ندارد»بهره«خواهند بگویند قاعده موضوع بحث،یادشده فقط می

تنها در پی تبیین یک قاعده 522قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ماده 719برخالف ماده 
شکلی راجع به نحوه اجراي حقوق و تعهدات قراردادي و محدودیت ضمانت اجراي قضایی 

دارد  خسارت تاخیر در اجراي تعهدات پولی همان است که در اینجا آمده اعالم مینیست بلکه
باوجوداین در قسمت اخیر ماده، تأکید بر پذیرش . اجرا نیستهیچ توافقی قابلو افزون بر آن 

توافق بر وجه التزام در مورد تاخیر تأدیه را نافذ اشتباه افتاده ومصالحه طرفین باعث شده  برخی به
به همین دلیل ابتدا به تحلیل . بدانند و حتی رویه قضایی نیز در مورد آن با تردید مواجه شود

.شودپرداخته میي این بخش از قاعده نظر

522مفهوم مصالحه در ماده -2- 2
مگر آنکه طرفین به نحو دیگري ...«: داردقسمت اخیر قاعده موردبحث چنین مقرر می

ها به توافق و برخی دادگاه2این عبارت کلی موجب گشته تا برخی نویسندگان. »...مصالحه کنند
رسد پذیرش چنین به نظر می. در تعهدات پولی اعتبار بدهندطرفین براي تعیین وجه التزام 

از محتوا خالی 522با پذیرش این نتیجه، درواقع ماده . تنها دشوار بلکه غیرممکن استنهاينتیجه
پذیرد را نمی) 719ماده (درصد در سال 12که نرخ ثابت بهره راستی در نظام حقوقیبه. شودمی

توان هر کند چگونه میه دلیل ربوي بودن از قوانین موضوعه حذف میو قاعده مربوط به آن را ب

، مجمع علمی و فرهنگی مجدن،چاپ سوم، تهرا،، آثار قراردادها و تعهدات4حقوق مدنی ج ).1386. (مهدي،شهیدي1.
.282ص
.107پاییز، ص53شمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،،»توافق بر خسارت در قراردادها « ). 1380.(مرتضیعادل،2.
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به معناي »مصالحه طرفین«اگر ! نوع توافق طرفین بر وجه التزام در این نوع تعهدات را پذیرفت؟
توافق پیشینی ایشان براي تعیین وجه التزام باشد دیگر نیازي نبود نویسندگان براي توجیه 

، در قاموس یک قاعده ماهوي، وجه 522ماده . شمار بیاورندت بیقراردادهاي بانکی توجیها
اي است مربوط به نظم این قاعده. کندالتزام را به نرخ تورم محدود و بیشتر از آن را ممنوع می

قیدي، بانظم عمومی اقتصادي در تضاد است؛ در قوانین عمومی، پذیرش چنان وجه التزام بی
مصالحه «بدین ترتیب . داندرم است و شرع ربا را حرام میموضوعه پرداخت و دریافت ربا ج

ماند پرسشی که باقی می. تواند به معناي توافق طرفین بر وجه التزام باشدوجه نمیهیچبه»طرفین
در این مقرره » مصالحه«رسد گذار از آن عبارت چیست؟ به نظر میاین است که مقصود قانون

:اشته باشدتواند ازجمله این معانی را دمی
در عین 1جایی که برخی فقها. شده استمفهوم مصالحه از ادبیات فقهی وام گرفته–الف 

موجب توافقی تأکید بر حرمت ربا، حل مسئله بین طرفین از طریق مصالحه و جبران زیان دائن به
که میان طرفین در خصوص خسارت تاخیر اختالف به وجود هنگامی. 2جدید را در نظر دارند

بدین ترتیب مصالحه به توافق طرفین پس از . توانند با صلح به نزاع خود پایان دهندمد میآ
.4نظر دارد و نه زمان تحقق عقد3نقض

قانون آیین 726ماده . تواند به معناي توافق طرفین خارج از دادگاه باشدمصالحه می-ب
حداکثر بهره مورد(درصد 12دادرسی مدنی سابق چنین مقرر کرده بود اگر وجهی اضافه بر 

مثابه پرداخت یک دین طبیعی از باشد بهشدهبه میل و اراده بدهکار پرداخت) حمایت قانون
اندازه اما این توافق در دادگاه تنها به.شودسوي مدیون است و دعواي استرداد آن استماع نمی

.نرخ تورم معتبر است و زیاده بر آن اعتباري ندارد
که (ارت تاخیر تأدیه قانونی نرخ رسمی تورم است اما اگر طرفین به میزانی حداکثر خس-پ

شود؛ طرفین بدان توافق کنند، به قیاس اولویت پذیرفته می) درآمده(کمتر از مبلغ مزبور ) اتفاقاً
.پایبند بوده و دادگاه هم آن را معتبر خواهد دانست

احوط «: انددادهچنین فتوا هیتأدریتأخدر پاسخ به پرسشی راجع به نحوه جبران زیان ناشی از ) رضی اله عنه(اله بهجت تیآ. 1
).4/4/79مورخ 5690استفتاء (»مصالحه بین طرفین است

پژوهشی اقتصاد - ، فصلنامه علمی»هاي بانکی هاي جبران کاهش ارزش پول در سپردهراه« ). 1383. (فی، احمدعلییوس. 2
.137- 38، ص13شاسالمی، بهار،

3. Ex post.
4. Ex Ant.
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گفته و آنچه در ادامه نی نظري پیشرسد که از این میان، معناي نخست با مبابه نظر می
باوجوداین، هر سه معناي باال در یک نکته مشترك هستند، اینکه . آید تناسب داشته باشدمی

.به معناي توافق طرفین بر وجه التزام به میزانی باالتر از نرخ تورم نیست522مصالحه در ماده 

در تعهدات پولی) وجه التزام(توافق بر بهره-3
جایگاه ویژه- 3- 1

کم در حقوق دست(دهد که شروط حاوي وجه التزام پیدایش وجه التزام نشان میخیتار
هر دو جنبه کیفري و جبرانی خود را حفظ کرده ) اي از زمان حقوق روم تاکنوناروپاي قاره

عنوان توافق بر خسارت معتبر هستند، هرگاه ثابتدر کامن ال ازآنجاکه این شروط فقط به. 1است
و از همین رو در تعهدات پولی نیز جریمه جایگاهی 2شوندشود جنبه تنبیهی دارند پذیرفته نمی

وجه التزام در تعهدات پولی از قواعد عمومی انحراف دارد و مبناي این انحراف از معیار نیز . ندارد
بازمی مبادالت و ارتباط آن بانظم عمومی اقتصادي دربه ماهیت این نوع تعهدات و نقش پول 

معناست زیرا در سایر تعهدات، وجه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در این تعهدات بی. گردد
.3اجرا نباشدگیرد که اصل تعهد قابلالتزام بدل تعهد اصلی است و زمانی موضوع حکم قرار می

ط شود؛ پول همیشه در دسترس است و شرایاجرا نمیگاه، غیرقابل آنکه تعهد پولی هیچحال
، بدین ترتیب براي تاخیر در اجراي تعهد 4تواند وي را از اجرا معاف کندشخصی متعهد نیز نمی

اصل تعهد پولی با هر میزان تاخیر با اجراي اصل تعهد .توان تصور کردپولی تنها وجه التزام می
پول که پول نقش جایگزین دارد، در تعهد پولی، خودزیرا برخالف سایر تعهدهاشودمنتفی می

5.دهدهمواره اصل تعهد را تشکیل می

باري جایگاه ویژه پول و تعهدهاي پولی موجب شده تا خسارت تاخیر در این تعهدها همواره 
عنوان نیست و به6تحت نظارت باشد همچنان که در کامن ال این نوع خسارت تابع قواعد عام

هاي کامن ال در منشانه دادگاهالبته رویکرد آزاد. گیردمورد حکم قرار می7یک خسارت خاص
1. Zimmermann, Reinhard. (1996 ).  The Law of Obligations: Roman Foundations of the
Civilian Tradition, Oxford University Press.pp.95-97
2. Treitel, G. H. (1988). Remedies for Breach of Contract, Oxford University Press. p.136.

.263پیشین ، ص.کاتوزیان، ناصر. 3
4. Proctor, Charles,op.cit. p.90.

.داندم فرانسه تأدیه مبلغ اسمی تعهد پولی را موجب برائت مدیون می.ق) 2016اصالحی(1343ماده. 5
6. General Damages.

7.Special Damages:ی که به شرایط خاص قرارداد یا خوانده مرتبط استخسارات.
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- 1: شودکم به دو روش کنترل مینیز دستهاخصوص شروط راجع به بهره و تأیید اصل آن
هاي احتمالی ناشی از نقض عهد و شروط حاوي وجه التزام، در قاعده لزوم تناسب میان زیان

ه متداول باید با ریسک اي بیشتر از بهرتعیین نرخ بهره-2شود نیز اعمال می1مورد شروط بهره
در انگلستان .2شده توسط طلبکار منطبق و در این تطبیق، منصفانه، معقول و عادالنه باشدپذیرفته

قوانین موضوعه درباره خسارت تاخیر تأدیه حضور پررنگ دارند و تعیین خسارت به صالحدید 
) 2016اصالحی(1231-6در فرانسه نیز ماده . 3است) عنوان حق مسلم طلبکارو نه به(قضات

و )نرخ بهره قانونی(قانون مدنی، خسارت تاخیر تأدیه در تعهدات پولی را تابع حکم خاص
به همین ترتیب در بسیاري از 4.خارج از وجه التزام در مورد سایر تعهدات قرار داده است

ده خسارت و کشورها، وجه التزام در تعهدات پولی محدود و معیار نخستین براي تعیین محدو
این محدودیت در حقوق ایران، متأثر از فقه، با 5.معقول یا گزاف بودن آن، نرخ بهره است

کشد، اعمال وضوح به میان میکه پاي نظم عمومی اقتصادي را به6حرمت ربا و جرم انگاري
و شود طبیعی است وجه التزام در تعهدات پولی با توجه به این محدودیت ارزیابی می. شودمی

جاي بهره یا وجه التزام قراردادي، عنوان کلی خسارت تاخیر تأدیه چنین است که برخی اساتید به
.7اندرا پیشنهاد کرده

خسارت تاخیر تأدیه و وجه التزام- 3- 2
براي فرار از این . کندگفته شدحرمت ربا، وجه التزام در تعهدات پولی را دچار اشکال می

1 Stipulated Interest.
2 . Proctor, Charles. Op.cit. p.258.

ي است و در قرارداددر رفع توهم تعارض میان اراده طرفین و اختیار دادگاه در ارزیابی خسارت باید گفت بهره، حقی . 3
.شود ینمي شکلی است، زایل اقاعدهکه طبیعی است که این حق با اختیار دادگاه در ارزیابی. قلمرو قواعد ماهوي قرار دارد

(proctor, Ibid,259اگرچه ناظر بر آن استکندینمي وارد اخدشهاختیار دادگاه به اصل استحقاق نیبنابرا.
هاي قانونی و دخالت محدودیت) ازآندر قواعد پس(نیز مقنن فرانسوي بهره قراردادي را پذیرفته اما 1243- 1در ماده4

.بینی کرده استدادگاه را هم پیش
بهره قانونی را نرخ،ریتأخقانون مدنی فدراسیون روسیه در مورد نحوه محاسبه خسارات ناشی از 395و317ي نمونه مواد برا.5

بر ) بدون باطل دانستن بهره قراردادي(ژاپن قانون 489ماده 1و بند ) BGB(قانون مدنی آلمان 342و 288مواد . داندیممعیار 
ی تعهدات ولقانون تعهدات سوئیس که راجع به نرخ بهره در 106تا 104واد م. اندکردهدیتأکاصل اولیه عنوانبههمین معیار 

سماواتی، حشمت : ك.براي دیدن نرخ بهره در برخی کشورها و مقررات بین المللی ر. ی کرده استنیبشیپفروض مختلف را 
.1382اله، حقوق معامالت بین المللی، چاپ سوم، ققنوس، 

.یقانون مجازات اسالم595ماده6.
273،پیشین، صکاتوزیان، ناصر. 7
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اي پیش رو، خروج خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت دین پولی هبست حرمت، یکی از راهبن
این حیله دو فایده . است» خسارت تاخیر تأدیه«و قرار دادن زیر عنوان »وجه التزام«از زیر عنوان 

بار منفی کهدهد و دیگر آنکه ریشه قراردادي خسارت را به قانونی تغییر میدارد، یکی آن
درصد را 12، نرخ بهره 719د دکتر کاتوزیان، در زمان حکومت ماده استا. عنوان پیشین را ندارد

خسارت تاخیر تأدیه نه محصول قرارداد که حکم «: دانندحکم قانون و مرجح بر قرارداد می
ترین خسارت مقطوعی است که طلبکار درصد، کم12دارد؛ 1قانون است و ماهیتی قانونی

شی از آن افت ارزش پول و بخشی دیگر نیز سود بخ. درنتیجه تاخیر از آن محروم شده است
ازنظر استاد، قراردادي دانستن خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت، امر به .شده استفوت

بدین ترتیب، . رباخواري است پس باید آن را زیان ناشی از تقصیر بدهکار و منتسب به او دانست
گرایانه این تحلیل اثبات. 2»قهري استخسارت تاخیر تأدیه، نه اجراي عقد، بلکه مصداق ضمان

.رسداستاد فقید قابل نقد به نظر می
هایی را براي وجه اشاره شد درنتیجه مالحظات اقتصادي، بسیاري از کشورها محدودیت

نیز 719عنوان سقف در ماده درصد به12اند، تعیین نرخ التزام در تعهدات پولی ایجاد کرده
گذار پهلوي تحت قانوناصوالً. حظات و نه ترس از حرمت ربا بوددرواقع بر اساس همین مال

نظارت شوراي نگهبان نبود تا وجه التزام را کنار بگذارد و خسارت تاخیر تأدیه را جایگزین آن 
ي است قرارداداند تنها یک محدودیت براي سقف وجه التزام آنچه استاد بزرگ بیان داشته. کند

همان وجه التزام 719ماده . اسناد و امالك آمده استقانون ثبت35که به همان شکل در ماده 
کرد اما با توجه به نقش پول و جایگاه ویژه تعهدهاي پولی و نظم عمومی قراردادي را بیان می

قانون 719وانگهی ماده . داددرصد موردحمایت قرار می12اقتصادي، بهره را تنها تا سقف 
توان با ارائه با این وصف آیا می. دانستدرصد را مجاز می12پیشین توافق بر بهره کمتر از 

درصد، به دلیل 12درصد را نافذ و براي بیشتر از 12معیاري دوگانه، توافق طرفین براي کمتر از 
هاي گزاف، به میزانی معقول قهري بودن مسئولیت، نادرست بدانیم؟ امکان کاستن از وجه التزام

کند بلکه تنها دایره نفوذ توافق را محدود دي بودن آن را زایل نمیو منصفانه، ماهیت قراردا

ریتأخقرار گرفته است هرچند ماهیت قانونی خسارت دیتأکمسئولیت قانونی از سوي برخی فقهاي معاصر نیز مورد مفهوم.1
مشروعیت «). 1382. (بجنوردي، محمدموسوياندکردهرا نه از مصادیق ضمان قهري بلکه مسئولیت قراردادي توصیف هیتأد

.13- 14تابستان، ص،19شپژوهشنامه متین،،»تاخیر تأدیهخسارت 
. 272پیشین، ص.کاتوزیان، ناصر. 2
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کند، بعالوه اگر خسارت ناشی امري که در تعدیل قضایی شروط کیفري نیز صدق می.سازدمی
از تاخیر در پرداخت را نتیجه اضرار بدهکار به طلبکار بدانیم، بدهکار با اثبات مقصر نبودن یا 

که چنین نیست و کسی چنین باید از مسئولیت بگریزد  حال آنعدم ورود ضرر به طلبکار،
.پذیرداي را نمینتیجه

وجه التزام و ربا-3-3
و به حرمت ربا 1طورکلیقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، به تبعیت از قواعد فقه به

کاالي در تعریف ربا آمده دریافت زیادي در مبادالت دو . تأکید کرده است2طور ویژهبه
در تحقق ربا، زیادت . 3جنس، موزون و مکیل یا دریافت اضافه در قرض با شرط قبلی استهم

درواقع مسئله اصلی . 4الزم است ولزوما این زیادت باید یکی از عوضین معامله یا توابع آن باشد
در پرداخت رو اگر توافق شود با تاخیردر ربا، قرار گرفتن میزان اضافه در برابر زمان است، ازاین

بدین ترتیب گرفتن مبلغ اضافه محور . 6و5.ثمن، مبلغ بیشتري پرداخت شود ربا محقق است
دراضافهمبلغگرفتنواصلی ربا است که فقهاي معاصر آن را در مورد بانک و غیر بانک صادق

وجههمانپولیتعهدهايدراضافیمبلغاین. 7انددانستهحراموربامصداقراتاخیرصورت
.استربامصداقتعهدهاایندرالتزاموجهکهکردنبایدتردیديهیچواستقرارداديالتزام

ها و حل تعارض میان واقعیت گرفتن سود تسهیالت توسط بانکپس از انقالب اسالمی
مورخ4095شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش شماره رسیدحرمت ربا ضروري بنظر می

گیرنده بر پرداخت ساالنه بیان داشت تعهد وام7742زي، در نظر شماره بانک مرک28/11/1361
که براي پیشگیري این نظر. 8بدهی بدون اشکال است) اصل(تا تسویه کاملدرصد دیرکرد12

.ا.ق4اصل.1
.ا.ق49اصل.2
.25تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهی، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، ص). 1376.( موسایی، میثم. 3
.45نجفی، صاهللا مرعشی، قم، کتابخانه آیت2جالقران،فقه). ق. ه1405. (اهللاهبهالدین سعید بنقطبراوندي،4.
، دفتر انتشارات اسالمی التجاره،23ج،االسالمالکالم فی شرح شرائعجواهر). 1391. (باقربنشیخ محمدحسننجفی،. 5

.334وابسته به جامعه مدرسین قم، ص
.221- 23، صصمجمع الفکر اإلسالمی،قم،6ج،المکاسب). ق. ه1420. (أمیننصاري، مرتضى بن محمدشیخ ا6.
- 1367، قم، دارالعلم4جترجمه فارسی محمدباقر موسوي همدانی،تحریرالوسیله،).بی تا.(اهللاخمینی، سید روح. 7

.457،ص1370
.196تهران،  دادگستر،صمجموعه نظرات شوراي نگهبان،).  1388. (مهرپور، حسین. 8
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گیرندگان براي فرار از بازپرداخت تسهیالت، صادرشده بود، در نظر شماره از سوءاستفاده وام
حساب دیرکرد آنچه به«: که) ره(وجه به این سخن امام خمینی ، با ت12/4/1364مورخ 3885

از آن زمان تاکنون توجیه تناقض .کنار گذاشته شد»شود ربا و حرام استتأدیه بدهی گرفته می
دانند برخی، توافق طرفین براي خسارت تاخیر تأدیه را نادرست می. گفته ادامه داشته استپیش

اعتباري که تحریم ربا و حکم وضعی بیدرحالی.قد درآیدصورت شرط ضمن عکه بهمگر این
توان از آن گذشت، مسئله اي است امري که با شرط ضمن عقد نمیربا، قاعدهمتضمنهاي توافق

آور بودن شروط ابتدایی و الزامعنوان مبنایی براي دفع سوءتفاهم غیرشروط ضمن عقد، به
با این .1شده و مورد استناد قرارگرفته استدار طرحآور به عقود عنوان اختصاص تعهدات الزام

ها وجود دارد؟ تجویز وصف چه ارتباطی میان شکل اعمال حقوقی و تجویز لزوم و محتواي آن
اي هاي پولی، درواقع به معناي ارائه جلوهعقد در توافقضمنصورت شرط توافق بر وجه التزام به

شده مسئله با تملیک درجایی دیگر گفته. است) توافق ربوي(از ماهیتی حرام ) شرط(حالل 
توان به شکل این توجیه نیز پذیرفته نیست زیرا نمی2شودمجانی مبلغ خسارت موردنظر، حل می

آید وانگهی، با توافق طرفین، ربا به وجود می. عمل حقوقی براي فرار از محتواي آن متوسل شد
برخی نیز با توسل به اصل پذیرش . شودك نمیکند پاو این ربا با شرطی که آن را تملیک می

وجه التزام نزد فقها و مخالفت نداشتن آن با موازین فقهی، تعیین خسارت تاخیر در تعهدهاي 
دیگران هم پس از انطباق این . 3اندپولی را همچون وجه التزام در دیگر تعهدها درست دانسته

اي و شرط ، با تأکید بر وصف جریمهشرط با نظر فقهاي عامه و موفق نشدن در اثبات صحت
باید گفت وجه التزام نزد فقها صحیح و خسارت 4.اندضمن عقد، به درست بودن آن نظر داده

توافق طرفین براي .بردتاخیر در تعهدهاي پولی نوعی وجه التزام است و حرمت ربا را از بین نمی
بر مفهوم رومی جریمه دیگر، تکیهاز سوي . تعیین خسارت تاخیر در تعهدهاي پولی، ربوي است

داماد،محقق. 121،صشرکت سهامی انتشار،، چاپ چهارم، تهران3قواعد عمومی قراردادها ج ،کاتوزیان، ناصر1.
.23نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسالمی، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی،ص). 1388. (سیدمصطفی

تطبیقی خسارت تاخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه مطالعه «- به نقل از وحدتی شبیري91صمجمع المالکی،:گلپایگانی. 2
.100ص 12فصلنامه اقتصاد اسالمی، ش،»امامیه

فصلنامه اقتصاد ،»دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهاي بانکی با تکیه بر وضعیت بدهکار « ). 1390. (انصاري، علی. 3
.178-79، صص42اسالمی، ش

خسارت تاخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب بررسی مبانی فقهی قابلیت مطالبه« ). 1391. (یزخیامی، محمد عز. بادینی، حسن4.
.64تابستان و پاییز، ص1،مجله فقه و مبانی حقوق اسالمی ش،»اسالمی
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که اوالًو شروط کیفري باعث شده تا وجه التزام در تعهدهاي پولی را از ربا دور کنند درحالی
اي ندارد بلکه جبرانی هم هست،  ثانیاً قاعده منع ربا با توافق بر وجه التزام فقط وصف جریمه

مه برخالف تعزیر شرعی به کیسه طلبکار بعالوه جری.روداز بین نمی) وجه التزام(جریمه بودن
بنابراین، علم داشتن یا نداشتن بدهکار به مبنا و میزان آنچه تاثیري بر حکم وضعی مسئله رودمی

درجایی دیگر با نقل این سخن از صاحب جواهر که اگر نفع حاصل از تاخیر تأدیه از ! دارد؟
ن است، ایشان را قائل به تجویز توافق بر عقد خارج باشد، منشأ نفع، نه عقد قرض که خارج از آ

این در حالی است که نویسنده دیگري چنین نظري را تأیید .1اندخسارت تاخیر تأدیه دانسته
اند بیان خسارت تاخیر تأدیه نبودهدر مقامنکرده است و از سوي دیگر اصوالً صاحب جواهر 

که در قالب مسئولیت قراردادي بلکه آنچه فرموده راجع به خسارت ناشی از اداي دین است
.شودو نه وجه التزامتوجیه می

هاي انتخابی طرفین براي فرار از ربوي بودن ها، توسل به قالبوجه مشترك همه توجیه
واقعیت این است که وجه التزام در تعهدهاي پولی به هر شکلی که درآید .محتواي توافق است

کند خواه شرط ضمن عقد خارج هر نامی که بر آن گذاشته شود ربوي بودن خود را حفظ میو
تنها مغایرت وجه التزام با مبانی فقهی را توجیه هایی که گفته شد نهتوجیه.نام گیردیا جریمه

هاي گزاف، بدون هیچ محدودیت هم پذیرش وجه التزاماي ناگوار دارد و آنکند بلکه نتیجهنمی
رویه قضایی نیز تاکنون از ). مورد قراردادهاي بانکی رخداده استاتفاقی که در(نونیقا

ها در این زمینه آشکارا دیده وخم حرمت و توجیه خارج نشده است؛ آشفتگی در آرا دادگاهپیچ
.شودمی

نقد و نظر- 4
نقد رویه قضایی- 4- 1

درصدي بود به 12ز وجه التزام با نفی ربا، ساختار پیشین را که بر حمایت ا522ماده 
این حذف پر از ابهام، اختالف .صراحت، تکلیف مسئله را روشن کندکه بهریخت بدون آنهم

طورکلی سه دهد بهدر دسترس، نشان میدقت در این آرا . ها را در پی داشته استآرا دادگاه
دانند و به ها آن را صحیح میبرخی دادگاه.رویکرد به وجه التزام در تعهدهاي پولی وجود دارد

15بجنوردي، محمد، پیشین، صموسوي. 1
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قانون مدنی 230و 10در این میان، بعضی مستند خود را مواد .دهندشروط حاوي آن حکم می
به . اندحکم صادر کرده1قانون آیین دادرسی مدنی515دانسته و برخی دیگر نیز به استناد ماده 

نکه در تعهداتی که موضوع آن ادعاي وکیل واخواه مبنی بر ای«: این استدالل و حکم توجه کنیم
و صرفاًستینقانون مدنی موجه 230، دریافت وجه التزام موضوع ماده هستپرداخت وجه نقد 

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه522بایست به استناد ماده می
ت که طرفین خسارت را یادشده در مواردي اس522مدنی اقدام نمود موجه نیست زیرا که ماده 

قانون مدنی 10تعیین نکرده باشند و با تعیین خسارت باید به توافق طرفین احترام گذارده و ماده 
و 28/6/1392مورخ 910547، 911182هاي شماره در دادنامه. 2»...نمایدنیز از آن حمایت می

درصد در 365زاف وجه التزام گدادگاه عمومی تهران،36شعبه 21/5/1392مورخ 920419
قانون آیین دادرسی مدنی هم 515قانون مدنی به ماده 230و 10سال پذیرفته و عالوه بر مواد 

دادگاه تجدیدنظر 43شعبه 11/10/1391مورخ 911117در دادنامه شماره . 3استناد شده است
مدنی وجه التزام دادرسیآیینقانون 515قانون مدنی و ماده 10استان تهران نیز به استناد ماده 

515کند این است که ماده توجه میآنچه در این آرا جلب.4شناسایی و معتبر دانسته شده است
522فرض شده و از سوي دیگر ماده 230قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و تاییدکننده ماده 

ریخاتل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا مستقطوربهخواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثناي دادرسی و یا «.1
یا خواهد شد، واردشدهانجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداي حق یا امتناع از آن به وي 

.»...دتسلیم آن از باب اتالف و تسبیب از خوانده مطالبه نمایریخاترا به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا المثلاجرتهمچنین 
.دادگاه عمومی تهران123شعبه 29/6/91مورخ 706شماره دادنامه .2
و ...چکپنج فقرهوجوهریال000/720/470مبلغمطالبه...در مورد دعوي«: میخوانیم911182در دادنامه . 3
که وفق ...تملیکشرطبهاجارهقرارداد... ازجملهابرازيمستندات...به با توجهوفق قرارداد مستند دعوي، هیتأدریخات

از درصدیکاقساطدر پرداختریخاتهرروزبه ازاياستموظف) خوانده(مستأجرآن مقرر گردیده استیکتبصره
کیفیت را بهخواهاندعويدادگاه...داردخواندهبر بدهیکه در کل داللتنمایدپرداختخواهانرا بههر قسطمبلغ

حکم مدنیقانون10و 230و مواد مدنیدادرسینیآئقانون 198و 515و 519مواداده و به استناددتشخیصواردحاضر
به ازاء هر دعويمستندقراردادیکمطابق تبصرههیتأدریتأخخسارت...به پرداختخوانده...محکومیتبر

.»...دینمایمخواهان صادردر حقهیتأدتا تاریخهاچکدیرسسرخیاز تار) هر چک(هر قسطمبلغریخاتروز
ی و مجاز دانسته شده و عنوان قانونی آن نیبشیپقانون آیین دادرسی مدنی 522خسارت عدم پرداخت بدهی در ماده ...«. 4

؛ و در صورت توافق با توجه شودیمکه در صورت عدم توافق طبق شاخص بانک مرکزي محاسبه هستهیتأدریخاتخسارت 
این الذکرفوققانون مدنی و ماده 10طبق ماده نیاند؛ بنابرانمودهیانی این ماده طرفین به نحو دیگر مصالحه و توافق به جمله پا

... قانون آیین دادرسی مدنی آقاي202و 519و 515و 198طبق مقرراتی که ذکر شد و مواد ؛ و...خسارت قابل مطالبه است
. پژوهشگاه قوه قضاییه اداره انتشار رویه قضایی(»...هیتأددر ریخاتتومان خسارت زارهپنجاهتا از قرار روزي دیممحکوم 

).80ص 91دي تهران،،)حقوقی(هاي تجدیدنظر استان تهرانمجموعه آراي قضایی دادگاه). 1391(
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خود 515یا 230آنکه ماده قانون آیین دادرسی مدنی حاوي هیچ ممنوعیتی دانسته نشده، حال
قطعاً 522که آن را توجیه کنند؛ بعالوه گفته شد که ماده تابعی از ممنوعیت ربا هستند نه این

ها وجه التزام در تعهدهاي در مقابل، برخی دادگاه. حاوي ممنوعیت توافق بر وجه التزام است
. اندتورم کردهصراحت، ربوي و باطل دانسته و خسارت تاخیر تأدیه را محدود به نرخپولی را به

قرارداد طرفین براي 30/1/1391مورخ 101دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره 123شعبه 
درصد کل دین در صورت تاخیر را مصداق توافق ربوي و خواهان 30اي برابر پرداخت جریمه

در ان نیزدادگاه عمومی تهر121شعبه . 1را تنها مستحق خسارت تاخیر تأدیه قانونی دانسته است
، وجه التزام در همه 2متاثر ازنظر اداره حقوقی، ظاهرا28/6/1391ًمورخ 910742دادنامه شماره 

.3داندها را در محدوده شاخص بانک مرکزي معتبر میموارد، جز در مورد بانک
درصدي نیز 365به شناسایی خسارت بینیم که معتبر دانستن وجه التزام، در برخی آرامی

ایران، دو توجهی به حرمت ربا در نظام حقوقیاین افسارگسیختگی در کنار بی. ده استمنتهی ش
به معناي »مصالحه«بر و تکیه522نتیجه ناگوار توجه نکردن به جنبه سلبی قاعده مندرج در ماده 

ه شددر آرایی که وجه التزام، به دلیل ربوي بودن، باطل اعالم.توافق براي تعیین وجه التزام است
ها و توجه به نظم عمومی هاي خاص آننیز، همانند آرا باال، جدا کردن تعهدهاي پولی و ویژگی

تواند همه از سوي دیگر باید پرسید آیا شاخص تورم می.اقتصادي مغفول مانده است
هاي واردشده به طلبکار را جبران کند؟ اگر چنین باشد در شرایط نبود تورم، طلبکاري خسارت

ايآیا چنین نتیجه.تواند مطالبه کندپول خود را نگرفته است هیچ خسارتی نمیهاکه مدت

است دشدهاییتانیعن دادگاه تجدیدنظر استان تهرا33شعبه 19/7/91مورخ 910935ي به موجب دادنامه شماره رأاین . 1
).5- 94صص 91مهرمجموعه آراي قضایی،(
در دین فقط هیتأدریخاتتوافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت «: 1392/9/9مورخ1727/92/77نظریه شماره . 2

شدهینیبشیپهابانکاصالحات بعدي براي وجوه و تسهیالت اعطایی با1362مصوب عملیات بانکی بدون ربا چارچوب
بر اساس ماده هیتأدریخاتاست ولی در تمام دعاوي که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت 

التزام وجه.شودیمپولی رباي قرضی محسوب در تعهداتو شرط زیاده شودیمقانون آیین دادرسی مدنی انجام 522
دادرسی مدنی راجع به نییآقانون522ماده دات غیر پولی است و قسمت اخیر مدنی ناظر به تعهقانون230ماده موضوع 

امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است زیرا مقررات یادشده تا سقف شاخص تورم 
.»استاعتباریبامري بوده و توافق بر بیشتر از آن 

که در قالب خسارت قراردادي آمده مازاد بر شاخص بانک مرکزي براي هیتأدریخاتت مطالبه خسارکهییازآنجا...«. 3
از طرفی ضوابط حاکم نیز تنها گرددیمبه عنوان معامله ربوي قلمداد و ربح تلقی هابانکي استثنابهاشخاص حقیقی یا حقوقی 

910742دادنامه شماره موجببهاي راین . »...خواهان را در مطالبه این خسارت بر مبناي شاخص بانک مرکزي مجاز دانسته
).110- 109ص 91مجموع آراي قضایی شهریور (.استدشدهاییتانیعدادگاه تجدیدنظر استان تهران 35شعبه ...مورخ 
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هاي اقتصادي و نظم حقوقی کنونی ایران قبول است؟ چاره کار را باید با نگاه به واقعیتقابل
.یافت

دخالت دادگاه؛ نظر برگزیده-4- 2
ی از کاهش ارزش پول را آیین دادرسی مدنی خسارت ناشقانون522تا اینجا دانستیم ماده 

همچنین دانستیم که توافق طرفین براي تعیین وجه التزام در تعهدات پولی، با به رسمیت شناخته، 
عنوان وجه که توافق بر تعیین نرخ تورم بهو رسمی که باشد، ربوي و باطل است؛ اینهر اسم 

ق نیز چنین خسارتی با توجه التزام را درست بدانیم البته که تحصیل حاصل است زیرا بدون تواف
مسئله این است، آیا جز آنچه در این ماده آمده خسارت دیگري . قابل دریافت است522به ماده 

تواند همه رسد  نرخ تورم نمیتوان از تاخیر در پرداخت پول دریافت کرد؟ به نظر مینمی
ا رویکرد شرع و قانون آی.شود را جبران کندهایی که از این راه به طلبکار وارد میخسارت

ها سال از دریافت طلبش محروم شد تنها بتواند نرخ تورم را چنین است که طلبکار حتی اگر ده
دریافت کند؟

عنوان تنها خسارت در تعهدهاي پولی با واقعیت موجود همخوانی ندارد؛ اکتفا به نرخ تورم به
228و 221مواد .پذیردرخ را میرسد حقوق موضوعه ایران خسارات اضافه بر این نبه نظر می

نخستین . کنندقانون آیین دادرسی مدنی این امکان را فراهم می515ماده 2قانون مدنی و تبصره 
آیا تاخیر در پرداخت دین .دادگاه باید در این راستا احراز کند ورود خسارت استرکنی که

طلب پولی در موعد مقرر، با موضوع عدم دسترسی به پولی موجب ورود زیان است؟ در اینجا
خسارت ناشی از عدم النفع را قابل جبران 522ماده 2تبصره . خوردبحث عدم النفع پیوند می

الهام گرفته که البته گستره این »عدم النفع لیس به ضرر«این حکم، از قاعده فقهی .داندنمی
هاي قواعد با عرف ن مصداقاند که تعییبرخی بر این عقیده.1قاعده میان فقها محل بحث است

کند پس هر جا که به اقتضاي شرایط، از دست رفتن است و عرف در زمان و مکان تغییر می
در مقابل، صاحب ریاض قول مشهور را نزد امامیه، .2منافع زیان تلقی شود، ضرر محقق است

.263، قم، انتشارات علمی، ص4حاشیه بر مکاسب، ج). ق. ه1419. (اصفهانی، محمدحسین. 1
،  قم، موسسه 3منیه الطالب فی شرح مکاسب، تقریرات میرزا محمدحسین نائینی، ج). ق. ه1418. (موسیشیخخوانساري،2.

.378نشر اسالمی، ص
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بعضی فقهاي از دید«: نویسدداند و میعدم صدق ضرر به عدم النفع در شرایط غیر تورمی می
که مقتضی آن موجود باشد ضرر تلقی امامیه مانند مرحوم میرزاي نائینی عدم النفع درصورتی

. الحصول نیستشک منافع قطعیالنفعی که قابل جبران نیست بیبدین ترتیب عدم. 1»شودمی
آیین قانون 14همچنین باید عدم النفع را چیزي غیر از منافع ممکن الحصول دانست زیرا ماده 

هر تفسیري که از این ماده شود باید . 2دانددادرسی کیفري چنین منافعی را قابل جبران می
حکم عرف و عقل احتمال رسیدن به شود که بهپذیرفت که عدم النفع تنها منافعی را شامل می

کم، از سود دستاو را،-با این وصف دست نیافتن طلبکار به طلبش که.ها اندك استآن
ي، در استفتائی، در مورد اخامنهآیت اله . توان زیان دانسترا می-کندمحروم میبانکی 

خسارت ناشی از تاخیر «: اندگفتهآید چنین خسارتی که از تاخیر مدیون، به طلبکار وارد می
.3»بدهی اگر ثابت شود که مستند به تاخیر تأدیه است در ضمان بدهکار است و حکم ربا ندارد

شود طلبکار در مواردي کاالي موردنظر خود را فتن پول در زمان مقرر باعث میسو نگراز یک
اي پرسود محروم نتواند تهیه کند، مجبور به پرداخت خسارتی گزاف شود یا از انجام معامله

که تنها در شرایطی ویژه براي طلبکار ممکن است رخ دهند، اگرچه هر یک از این موارد. شود
توانند ضمانی بر عهده مدیون قرار دهند اما مجموع نمیدور و با واسطههايزیانتحت عنوان 

تواند ناشی از اشتغال طلبکار به تجارت این احتماالت، در شرایطی نوعی که براي نمونه می
از سوي دیگر جایگاه پول در اقتصاد این اقتضا را دارد که .کندباشد، ورود زیان را قطعی می

البیت علیهم السالم، ل، قم، موسسه آ2المسائل فی بیان االحکام بالدالیل، جریاض). ق. ه1404. (الطباطبایی، سیدعلی1.
302رحلی مطبعه الشهید، ص

اداره . »...ي مادي و معنوي و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کندهاانیزجبران تمام ضرر و تواندیمشاکی «. 2
منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی «: حقوقی در تفکیک منافع ممکن الحصول از عدم النفع چنین نظر داده است

مقتضی میوه دادن است و میوه منفعت درخت به هاشکوفهو این باشد، مانند درختانی که شکوفه دارندشدهحاصلهاآنوجود 
و داندیممنافع را عرف و قانون در حکم موجود گونهنیاو شوندیم، چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد دیآیمشمار 

در احتمالبهفعی هستند که اما منا... منافع را تلف کند باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران کندگونهنیاچنانچه کسی 
خریدار آرد نتوانسته مثالً. حاصل آیدتوانستیمیک تعهد موقعبه، مثل فوت شدن منفعتی که از انجام شوندیمآینده ایجاد 

تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت روبرو شده است و از این موقعبهآن را 
که این را عدم النفع و قسمتی از این سود احتمالی از دست وي رفته استشودیمسود کمتري عاید خریدار جهت

ها در قانون آیین دادرسی کیفري،نکته). 1393(علی، به نقل از خالقی(21/10/1383مورخ 7904/7نظر شماره »...ندیگویم
که ممکن الحصول بودن همیشه امري مربوط به طبیعت نیست مانند باید توجه داشت ). 35، صدانششهرچاپ سوم، تهران،

.ناشی از عمل انسان نیز باشدتواندیمتبدیل شکوفه به میوه، بلکه 
.2/2/1388- اطالعاتروزنامه. 3
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پس منافعی که از چنین تاخیري از دست . آور استریباً همیشه زیانتاخیر در پرداخت آن تق
اگر رسیدن به نفع آینده ازنظر عرفی : روند، اگر قطعی الحصول نباشند ممکن الحصول هستندمی

.1الوقوع باشد تاخیر در انجام تعهد، موجب ورود زیانی است که باید جبران شودمحقق
اکتفا (و تفریط ) وجه التزام در تعهدهاي پولی و تجویز رباپذیرش (بدین ترتیب باید از افراط 

228و 220مطابق مواد . پرهیز کرد و به جبران خسارت از طریق دادگاه روي آورد) به نرخ تورم
قانون مدنی، تاخیر در اجراي تعهد پولی موجب مسئولیت است؛ بنابراین اگر مدیون دین خود را 

پرسش مهم در اینجا . وارد کرده است و باید آن را جبران کندسروقت ادا نکند به طلبکار زیان 
معیار ارزیابی خسارت است، آیا باید معیاري نوعی را برگزید یا تنها به شرایط طلبکار توجه 

و طلبکاران نیز داشت؟ ازآنجاکه خسارت موردبحث ناشی از عدم دسترسی طلبکار به پول است
رسد دادگاه باید بر اساس معیارهاي ن نیستند به نظر میبرند یکسادر سودي که از پول خود می

زمانی که طلبکار فردي عادي است که اصوالً تنها از سود بانکی بهره .نسبی خسارت را تعیین کند
اي در بورس طور حرفهگاهی طلبکار به. برد، باید سود رسمی بانکی، معیار ارزیابی قرار گیردمی

پس معیار . باید شرایط کاري وي را در ارزیابی موردنظر قرار داددر اینجا . مشغول به کار است
) قانون مدنی201براي نمونه در تحلیل اکراه در ماده (موردنظر همانند موارد دیگر در حقوق ایران 

رسد که طلبکار معیاري مناسب به نظر می»موقعیت پایدار«. زمان نوعی و شخصی استمعیاري هم
شود و هم در این توجه، به شرایط ویژه طلبکار توجه می) معیار شخصی(رفه هم به شغل و حدر آن

اي که یک طلبکار الزحمهشک باید حقدر همه این موارد بی).معیار نوعی(شود توجهی نمی
شود از سود کاسته عادي در شرایط اقتصادي موجود براي به دست آوردن چنان سودي متحمل می

اي است که در بسیاري از کشورها با در نظر گرفتن مالحظات بهرهاین همان). سود خالص(شود 
.که هیچ بویی از ربوي بودن برده باشدشده است بدون ایناقتصادي پذیرفته

گیرد و با آن منافاتی قرار می522بدیهی است این خسارت در کنار خسارت مذکور در ماده 
ه ربا ندارد زیرا خسارت، از پیش و بر پذیرش دخالت دادگاه براي تعیین خسارت شبه. ندارد

انجامد و مدیون چنین نظري به مبالغ هنگفت و غیرمعقول نمی. مبناي توافق تعیین نشده است
زمان زمینه سوءاستفاده دائن براي به دست کند بلکه همکاهل را تشویق به نپرداختن دین نمی

.بردرا از بین میتکه در آرا متعددي به آن حکم شده اسهاي گزافآوردن پول

.614اردبیلی، صحاشیه مجمع الفائده و البرهان،  قم، کنگره بزرگداشت مقدس). ق. ه1417. (بهبهانی، وحید1.
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گیرينتیجه
قانون مدنی و ماده 230استناد به ماده . توافق بر تعیین خسارت در تعهدات پولی ربوي است

. وجود داشت230وجه است زیرا قبل از انقالب هم ماده قانون آیین دادرسی مدنی نیز بی522
نوعی صلح مبتنی بر تنازع نیز مربوط به بعد از وقوع خسارت و522مصالحه مذکور در ماده 

پس چه . تواند خسارت را جبران کنددر مقابل، حکم به نرخ تورم هم عادالنه نیست و نمی. است
در تعهدات پولی ) وجه التزام(خساراترسد عدم امکان اجراي توافق بر باید کرد؟ به نظر می

نیا.یان طلبکار بپردازدشود دادگاه از طریق سازوکار مسئولیت قراردادي به جبران زموجب می
را براي پر کردن خال نوشتار تعیین و شناسایی خسارات ناشی از تاخیر تأدیه توسط دادگاه

زیرا عالوه بر کاهش ارزش پول، عدم دسترسی طلبکار به پول خود کند؛آمده پیشنهاد میپیش
این خسارت توافق شده که به کمتر از مگر این(جبران شود ) از طریق بهره(در ایام تاخیر باید 

با ) توافق ربوي(و بهره قراردادي) عنوان مجوز ربابه(نفی بهره قانونیاز سوي دیگر). باشد
مطابق نظر قاطبه فقهاي . شناسایی بهره از سوي دادگاه و پس از ارزیابی قضایی منافاتی ندارد

چراکه عرفا .م النفع استآید منصرف از عدمعاصر زیانی که از تاخیر تأدیه به طلبکار وارد می
حقوق موضوعه عدم النفع را .شودعدم دسترسی به پول در موعد مقرر زیان مسلم محسوب می

قانون 515ماده 2قانون مدنی و تبصره 228مواد . داندغیر از خسارت ناشی از تاخیر تأدیه می
.کندا تجویز میآیین دادرسی مدنی هم امکان شناسایی خسارت تاخیر تأدیه توسط دادگاه ر

دور شدن از ایراد ربا، جبران کامل و عادالنه خسارت، : شودبدین ترتیب چند هدف برآورده می
تامین نظارت حاکمیت بر تعهدات پولی و بها دادن به توافق طرفین در خصوص میزان خسارت 

یزان خسارت تنها نکته در این میان شیوه ارزیابی م. آنجا که کمتر از میزان بهره قضایی باشد
این معیار نسبی است و در . کنندنگارندگان معیار موقعیت پایدار طلبکار را پیشنهاد می.است

وکارهایی که تنها ابزار آن پول است مورد اشخاص عادي، طلبکار تاجر یا شاغل در کسب
ف عنوان یک انسان متعاراز سوي دیگر موقعیت طلبکار به.گیردشرایط متفاوت را در نظر می

شده از همین رو متوسط سود بانکی تعیین. مالك است نه شرایط شخصی وي) در آن پیشه(
گذاري و یا نظر کارشناس در هاي سرمایهتوسط مراجع رسمی، سود متعارف برخی صندوق

.آیندبرآورد نهایی خسارت به کار می
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