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 چکیده
دارد، به دلیـ  اهمیـت    خسارت تأخیر تأدیۀ پول یا وجه نقد هرچند عنوان خسارت را به همراه

رو از تمامی قواعـد عمـومی خسـارات پیـرو      همیندر اقتصاد، به نظم عمومی وابسته است و از
ها مبتنی بـر نظـام   کند و تابع شرایط و احکام ویژه است. در کشورهایی که نظام حقوقی آننمی

دارد، مطالبۀ این  حقوقی اسالم است، به دلی  شباهتی که میان خسارت تأخیر تأدیه و ربا وجود
ها  خاصی روبرو است. نویسـنداان حقـوقی کـه در    ها و محدودیتنوع از خسارت با حساسیت

ها  خود را بیشتر بـه  اند، تحت تأثیر این تفکر نوشتهقلمرو خسارت تأخیر تأدیه مطالبی نگاشته
ایـن پـژوه     اند، اما درپیشینه، ماهیت و مشروعیتِ مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه معطوف کرده

ها و فارغ از بحـ  مشـروعیت داشـتن یـا نداشـتن       سعی بر آن شده که به دور از آن قی  و قال
قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیـه را بـه    255چنین خسارتی، با توجه به مادۀ 

صورت یک قاعدۀ عمومی معرفی کرده است، بـه بررسـی شـرایط و قواعـد حـاکم بـر ایـن نـوع         
پرداخته شود و قلمرو و حدود اصـ  حاکمیـت اراده در آن مـورد توجـه قـرار ایـرد و        خسارت

 المللی کاال راجع به بهره، حدود و ثغور آن واکاو  شود.همچنین دیدااه کنوانسیون بیع بین

 
 واژگان کلیدی

  .اص  حاکمیت اراده، بهره، دین، خسارت تأخیر تأدیه، کنوانسیون
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 مقدمه
باشد. مبح  خسارت تأخیر تأدیه   و تجار  تابع قواعد مخصوص به خود میاصوالً امور اقتصاد

وجه نقد نیز در این واد  مستثنا نیست و هرچند کـه عنـوان خسـارت دارد، از قواعـد عمـومی      
طلبد که احکـام خـاص آن و شـرایط ویـژۀ مطالبـۀ      رو میاینکند؛ ازجبران خسارت تبعیت نمی

انه بررسی شود و همین تفکر و ضرورت باع  شـده اسـت کـه    طور جدااخسارت تأخیر تأدیه به
ها  حقوقی در قوانین خود در کنار مقررات و قواعد خسارات که بـه صـورت کلـی بـه امـر      نظام

پردازد، قواعد مشخص و در بسیار  از موارد استثنایی را به مقولـۀ خسـارت تـأخیر    خسارت می
ایی بودن قواعد حاکم بر خسارت تأخیر تأدیـه  تأدیه پول یا وجه نقد اختصاص دهند. علت استثن

نیز ارتباطی است که با نظم عمومی دارد و از این نظر در شمار قواعد محدودکننـدۀ آزاد  قـرار   
 ایرد.می

ها  اذشته دارد و سابقۀ فقهـی  باید دانست که پول در عصر حاضر مفهومی متفاوت با قرن
دانـان  خسارت تأخیر تأدیه جوالنگاه فقهـا و حقـوق  در این زمینه وجود ندارد. اما در عصر حاضر 

حال متناقض بوده است. خاستگاه این مناقشات، وجود شباهت عیندر ارائۀ نظریات متفاوت و در
ظاهر  میان خسارت تأخیر تأدیه و ربح پول یا ربا بوده که در شرع انور اسالم منفور واقع شـده  

 اند.شدت و صراحت آن را نهی نمودهو کتاب و سنت نیز در موارد متعدد به 1است
ها  دواانه نسبت به آن سبب شد کـه پـس   این تلقی از خسارت تأخیر تأدیه پول و دیدااه

از انقالب شورا  نگهبان مقرراتِ راجع به خسارت تأخیر تأدیه را غیرشرعی اعالم کند، اما پـس  
دسـت  ا  نگهبان این نتیجه بهااه متناقض از شورها  ااه و بیاز اذشت چند سال و اظهار نظر

 255ش مـادۀ  1923آمد که خسارت تأخیر تأدیه ماهیتی جدا  از ربا دارد و درنهایت در سـال  
)که به اختصار در این پـژوه    5ها  عمومی و انقالب در امور مدنیقانون آیین دادرسی دادااه

تأدیـه پـول رایـا را    شود( امکان مطالبـۀ خسـارت تـأخیر    قانون آیین دادرسی مدنی خوانده می
 پذیرفت.

برانگیز این دیدااه نسبت به ماهیت خسارت تأخیر تأدیه و شباهت آن به ربا و پیشینۀ بح 
ها  حقوقی در باب خسـارت تـأخیر تأدیـه اصـوالً     آن تاکنون نیز ادامه دارد؛ تا حد  که نوشته

شده اسـت. ازآنجـا کـه     دربارۀ این محور بوده و کمتر به شرایط خاص و احکام ویژه آن پرداخته
اند، این پژوه  سعی بر آن دارد کـه بـدون ورود بـه پیشـینۀ بحـ  خسـارت       ها را افتهافتنی

تأخیر تأدیه و پرداختن به ماهیت آن، به بررسی شرایط حاکم بر مطالبۀ خسارت تـأخیر تأدیـه،   
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زد و در پایـان  قلمرو امکان مطالبۀ آن و حدود اص  حاکمیت اراده در خسارت تأخیر تأدیه بپردا
در راستا  تطبیق موضوع، شرایط و قواعد بهره )خسارت تأخیر تأدیه( و شـیوۀ محاسـبۀ آن در   

 المللی کاال را بررسی نماید.کنوانسیون بیع بین
 

 شرایط مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه
پس از یک دوره کشاک  راجع به مشروعیت داشـتن یـا    1قانون آیین دادرسی مدنی 255مادۀ 
تن  خسارت تأخیر تأدیه نسبت به قانون سابق آیین دادرسی مدنی تغییر مبنا داده، درحالی نداش

کرد، قانون جدید مبنا را ازبین رفـتن  که قانون سابق ماهیت این خسارت را عدم النفع تلقی می
( و بـر همـین اسـا     32، ص1981داند )شـهید ،  مال و کاه  ارزش پول و قدرت خرید می

 متفاوت نسبت به قانون سابق نیز در مادۀ یادشده آمده است. شرایطی تقریباً
 

 موضوع دعوا دین باشد .1
قانون آیین دادرسی مدنی برا  خسارت تأخیر تأدیه مقرر داشته آن  255اولین شرطی که مادۀ 

ا  ممکن است که موضوع آن دین بـوده باشـد.   است که مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در دعاو 
نچه خواستۀ دعوا راجع به عین و یا الزام به انجام کار معین باشد، مطالبۀ خسـارت  بنابراین، چنا

( بیشـتر  9معنا خواهد بود )در خصوص این شـر  در افتـار بعـد  )شـمارۀ     تأخیر در تأدیه بی
 بح  خواهد شد(.  

 

 موضوع دعوا وجه رایج باشد .2
دانست کـه از  در دیونی مجاز می قانون سابق آیین دادرسی مدنی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه را

« وجـه رایـا  »نوع وجه نقد باشد، اما قانون جدید آیین دادرسی مدنی با تغییر عبارت از ترکیب 
استفاده کرده است. در زمان حکومت قانون سابق در میان محاکم اختالف بود که آیا نسـبت بـه   

ایـرد یـا خیـر کـه     دیه تعلق مـی ها  رایا در ایران نیز خسارت تأخیر تأدیون پولی، غیر از پول

                                                           
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایا بوده و با مطالبۀ دائن و تمکن مدیون، مدیون : »255مادۀ . 1

فاح  شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر 
پس از مطالبۀ طلبکار، دادااه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکز  جمهور  اسالمی 

اردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوۀ دیگر  مصالحه ایران تعیین می
 «.نمایند
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دیونی را که موضـوع آن   19291د   3مورخ  31دیوان عالی کشور در رأ  وحدت رویۀ شمارۀ 
پول خارجی بوده، مشمول دریافت خسارت تأخیر تأدیه دانسته است. برخی در زمـان حکومـت   

داخلـی و ارز   قانون جدید نیز با توجه به این رأ  وحدت رویه، وجه رایـا را اعـم از وجـه رایـا    
و دعاویی را که موضوع آن دین و از نوع وجه رایا خارجی باشد، مشـمول مـادۀ    خارجی شمرده

(. یکی از عل  صدور چنـین  558، ص1982اند )صفایی، قانون آیین دادرسی مدنی دانسته 255
ده، قانون سـابق بـو   213در مادۀ « وجه نقد»هایی از ناحیۀ دیوان عالی کشور، وجود عبارت رأ 
رسـد بـا تغییـر عبـارت     نظـر مـی  صراحت در رأ  بیان شده است. بنـابراین بـه  اونه که بههمان
اذار و با توجه به پیشینۀ جنجالی خسارت تأخیر تأدیه و اسـتثنایی بـودن حکـم آن بایـد     قانون
 را تفسیر  مضیق نمود که در این صورت قدر متیقن همان پول رایا داخلی است. 255مادۀ 

داننـد، در  قانون آیین دادرسی مدنی می 255دیون پولی خارجی را مشمول مادۀ  کسانی که
شوند که برابر مادۀ یادشده، خسارت تأخیر تأدیـه بـر اسـا  نـرخ     عم  با این مشک  مواجه می

شـود و ایـن درحـالی    اردد، محاسـبه مـی  ا  که از سو  بانک مرکز  تعیین میشاخص ساالنه
شود و مشخص نیست ها راجع به پول داخلی )ریال( تعیین میاست که شاخص بانک مرکز  تن

که شیوۀ محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه پول خارجی چگونه است. اما در قانون سابق که خسارت 
 کرد.تأخیر تأدیه نرخ ثابتی داشت )صد  دوازده(، چنین مشکلی بروز نمی
ن ارزش تفـاوت اـذارد. در   نکتۀ دارا  اهمیت آن است که باید میان دین پولی و دین تـأمی 

پردازد، اما تفاوت در آنجاست کـه در تعهـد   هر دو، مدیون به موجب حکم دادااه مبلغی پول می
به پول، موضوع دین انتقال مقدار معینی ریال است بدون اینکه به میزان قدرت خرید واقعی آن 

ال ارزش مشـخص و  توجه شود، ولی در دین تأمین ارزش، موضوع دین، انجـام دادن کـار، انتقـ   
وسیلۀ پرداختن پـول تـأمین شـود؛ ماننـد دینـی کـه       دستیابی به نتیجۀ معینی است که باید به

شوهر در تأمین نفقۀ زن دارد. در قسم نخست، دادن پول هدف اجـرا  تعهـد اسـت و در قسـم     
ادن دوم وسیله اجرا  آن. بنابراین موضوع تعهد نخست، انتقال پول و موضوع تعهد دوم، انجام د

                                                           
قانون تجارت تجویز شده است و  525 ۀبه این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول مادنظر » .1

رز با رعایت مقررات ارز  ه اپرداخت تعهدات ب ،قانون پولی و بانکی کشور 5 ۀماد جمطابق قسمت آخر بند 
بی خواسته در مورد پول رایا قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیا 82 ۀماد 1باشد و نظر به بند مجاز می

آن پول رایا ایران  ۀقانون آیین دادرسی به دعاو  که خواست 213 ۀایران و پول خارجی تخصیص دادن ماد
است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایا ایران و پول خارجی و بنابراین 

آن پول خارجی  ۀتأخیر تأدیه شام  دعاو  نیز که خواست مقررات فص  سوم قانون مزبور در باب خسارت
پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.  ۀشود و رأ  شعبمینیز است 

 «االتباع استدر موارد مشابه الزم 1958قضایی مصوب سال  ۀقانون وحدت روی واحد ۀاین رأ  به موجب ماد
 (.518، ص1982، زاده بناب)اصغر
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قانون آیـین دادرسـی مـدنی     255(؛ لذا از شمول مادۀ 25، ص1981کار معین است )کاتوزیان، 
 شود.خارج می
 

 مطالبۀ دائن. 3
، صرف اثبات انقضا  مدت مقرر در قـرارداد بـرا    1قانون مدنی 551در حالت معمول برابر مادۀ 

تأخیر تأدیه ایـن   (، اما در خصوص خسارت18، ص1989مطالبۀ خسارت کافی است )شهید ، 
قـانون آیـین دادرسـی     255صراحت در مـادۀ  قاعده با استثنا مواجه شده و لزوم مطالبۀ دائن به

قانون سابق که مطالبه را از طریق اظهارنامۀ رسـمی و   251مدنی آمده است. ولی برخالف مادۀ 
اطـالق مـادۀ    دانست، قانون حاضر هیچ محدودیتی برا  اثبات مطالبه ندارد ویا طرح دعو  می

اثبـات شـود، بـرا      -اارچه به صورت غیررسمی -یادشده داللت بر آن دارد که چنانچه مطالبه
 (.112، ص1982کند ) شمس، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه کفایت می

 

 تمکن مدیون. 4
ش، اختالف نظر وجود داشت که آیا 1923تا پی  از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 

دیۀ خسارت تأخیر تأدیه تنها ویژۀ مـدیونی اسـت کـه بـا تمکـن مـالی دیـن خـود را         الزام به تأ
پردازد و یا حکمی است عام که بر مدیون و مستمند یکسان حکومـت دارد. تـا اینکـه مـادۀ     نمی
قانون آیین دادرسی مدنی تمکن مدیون را شر  الزم برا  مطالبۀ خسـارت تـأخیر تأدیـه     255

د این است که آیا مقصود تمکن مالی است یا شـام  تمکـن معنـو     اعالم نمود. اما پرس  جدی
شود؟ برا  مثال چنانچه مدیون به علت بیمار  یا دیگر حوادث قهر  نتواند دیـن خـود   نیز می

را سر وعده پرداخت نماید، موظف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز خواهد بود؟ برخی فقـط  
توان از اطالق واژۀ رسد مینظر می(، اما به553، ص1982اند )صفایی، از تمکن مالی سخن افته

تمکن استفاده کرد و موارد  مانند تمکن ماد  و معنو  را نیز شر  تحقق الـزام بـه پرداخـت    
 (.591، ص1982خسارت تأخیر تأدیه دانست )کاتوزیان، 

ی شـر   قانون آیین دادرسی مدنی( به بح  اصول 255اذار در این ماده )شایسته بود قانون
(. هرااه عم  حقـوقی بـا جمـع آمـدن همـۀ      112، ص1929نمود )فیض، و عدم مانع توجه می

شرایط خود تأثیراذار باشد و عام  دیگر  از نفوذ این سبب جلوایر  کنـد، آن را در اصـطالح   
عنوان عدم مـانع و نـه شـر     (. درواقع تمکن مدیون به119، ص1982نامند )کاتوزیان، مانع می

                                                           
تواند ادعـا  خسـارت نمایـد، مگـر اینکـه      در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی» .1

 « .برا  ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد...
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شود و تا زمانی که حکم اعسار علیه شخصی صادر نشده، اص  بـر تمکـن و  اسـت    شناخته می
)صفایی، همان(؛ بنابراین درست آن بود که تمکن مدیون به عنوان عدم مـانع در مـادۀ یادشـده    

 ارفت.عهدۀ مدیون قرار میشد و بار اثبات نداشتن تمکن بهمعرفی می
 

 خودداری مدیون از پرداخت دین  .5
پـایی از  توان از آن چنین برداشت کرد که در ایـن شـر  رد  ین شر  بدیهی است اما میوجود ا

شود؛ یعنی مدیون با داشتن امکان پرداخت دین، از پرداخت آن خوددار  نمایـد؛  عمد دیده می
قـانون مـدنی( مطالبـۀ     552توان چنین نتیجه ارفت که برابر قواعد عمومی )مـادۀ  بنابراین می

شده اسـت   ن اثبات نشدن علت خارجی یکی از شرایط مطالبۀ خسارت دانستهخسارات که در آ
(، در خصوص خسارت اخیر تأدیه نیز حاکم بـوده و چنانچـه مـدیون    183، ص1985)افتخار ، 

اثبات نماید که پرداخت نکردن و  عمد  نبوده، بلکه علـت خـارجی مـانع از پرداخـت بـدهی      
 تأخیر تأدیه مبرا خواهد شد.اردیده است، از مسئولیتِ جبران خسارت 

 

 تغییر فاحش قیمت ساالنه .6
اینکه برا  مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه تغییر شاخص قیمت ساالنه که از سـو  بانـک مرکـز     

اذار ما برخالف قانون آیین دادرسی مـدنی سـابق   روست که قانونآنشود، نیاز است؛ ازاعالم می
بردار  از پول از سو  طلبکـار قـرار   دادن فرصت بهره که مبنا  خسارت تأخیر تأدیه را ازدست

النفع درنظر ارفته شـده بـود، در قـانون    داده بود و به عبارت دیگر، مبنا  چنین خسارتی عدم 
برانگیز قب  از تدوین این ماده راجع به خسارت تأخیر ش با توجه به پیشینۀ بح 1923مصوب 

ی وارونه نسبت به اذشته مبنا  محاسبۀ خسـارت تـأخیر   اذار با تغییر مبنا و نگاهتأدیه، قانون
 تأدیه پول را در وجود تورم اقتصاد  و کاه  قدرت خرید پول قرار داده است.

خسارت تأخیر تأدیه اصوالً تابع مقررات خاصی اسـت و از تمـام قواعـد عمـومی مسـئولیت      
خسارات، اثبات ضرر  کند؛ برا  مثال در خصوص خسارت تأخیر تأدیه برخالف دیگرپیرو  نمی

نظـر  قـانون آیـین دادرسـی مـدنی بـه      255شر  مسئولیت نیست، اما در زمان حکومـت مـادۀ   
اـذار خسـارت تـأخیر تأدیـه تـابع قواعـد       رسد با توجه به مبنا  اتخاذشـده از سـو  قـانون   می

ها اثبات ضـرر اسـت،   مسئولیت مدنی است و هرااه شرایط مسئولیت احراز شود که از جملۀ آن
اذار از این هـم فراتـر رفتـه و بـا     (. اما قانون552، ص1982سارت باید جبران اردد )صفایی، خ

، شرایط مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیـه را از شـرایط معمـول بـرا      «تغییر فاح »آوردن عبارت 
مطالبۀ دیگر خسارات دشوارتر نموده است و شاید علت این امر، همان مشکالت موجود بـر سـر   
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اـذار معیـار مشخصـی در    رو ، قـانون هـر ت خسارت تأخیر تأدیه بوده باشد. بهپذیرش مشروعی
ارزیابی تغییر فاح  شاخص قیمت ساالنه ارائه نکرده و تشخیص ایـن امـر بـا توجـه بـه عـرف       

عمد بـه  اقتصاد  در دست دادر  است؛ بنابراین چنانچه مدیون دین خود را چه با تقصیر یا به
تواند از این بابت خسارتی از مدیون دریافت کنـد؛ مگـر اینکـه اثبـات     طلبکار نپردازد، دائن نمی
شده از سو  بانک مرکز  در مدتی کـه از موعـد پرداخـت اذشـته،     نماید شاخص قیمت اعالم

 تنها تغییر داشته، بلکه تغییر آن فاح  بوده است. نه
خود را نپرداختـه   بنابر آنچه افته شد، چنانچه به نظر دادر  در بازۀ زمانی که مدیون دین

است، شاخص در عین تغییر، نوسان فاح  نداشته باشد، موجبی بـرا  صـدور رأ  بـه جبـران     
که مشاهده شد، دادر  به استناد تغییر نکـردن فـاح    خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد؛ چنان

بینـی  . پـی  1شاخص قیمت، خواستۀ الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیـه را رد کـرده اسـت   
ین شرطی در قانون با قاعدۀ الضرر که به جبران تمام خسـارت نظـر دارد در تعـارس اسـت     چن

( و هیچ منطقی این استفادۀ بالجهت بـه نفـع مـدیون خـاطی و     5قانون مسئولیت مدنی 1)مادۀ 
 پذیرد.دیده را نمیدائن زیان
 

 مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه از سوی طلبکار .7
 توانـد نون نبـود، چراکـه ایـن بـدیهی اسـت کـه داداـاه نمـی        نیاز  به بیـان ایـن شـر  در قـا    

ــی ــتهب ــه خواس ــرح آنک ــان مط ــو  خواه ــه موضــوع   ا  از س ــود نســبت ب ــی  خ ــردد، از پ  ا
نشده اصدار حکم نماید. درحقیقت تعیین خواسته از طـرف مـدعی چـارچوب حیطـۀ     درخواست

نیسـت )کریمـی،    کند و صدور حکم خارج از این چـارچوب جـایز  فعالیت دادااه را مشخص می
 (.31، ص1981

 

 قلمرو مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه
قلمرو دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دو نظر قاب  بررسی است. ابتدا از نظر موضوع دین، یعنـی  
در چه نوع از دیونی این قابلیت وجود دارد که بتوان برا  آن خسارت تأخیر تأدیه مطالبه نمـود  

البۀ خسارت تأخیر تأدیه اسـت، یعنـی اینکـه آیـا ایـن خسـارت در       و دیگر از نظر حد و مرز مط

                                                           
 اراان. صادره از شعبۀ نهم دادااه عمومی حقوقی 1983تیر  91مورخ  913/83رأ  شمارۀ  .1
احتیاطی به جان یا مال یا آزاد  یا حیثیت یا شهرت تجارتی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجۀ بی» .5

ا  وارد نماید که موجب ضرر ماد  یا موجب قانون برا  افراد ایجاد اردیده لطمهیا به هر حق دیگر  که به
 «.باشدود میمعنو  دیگر  شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عم  خ
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خصوص کاه  ارزش قدرت خرید پول بوده یا عنوان عامی است که همۀ انواع خساراتی را کـه  
 اردد.ممکن است از تأخیر در ادا  دین ناشی شود، شام  می

م  دیـون  الف( برخالف آنچه ابتدا ممکن است تصور شود، خسارت تـأخیر تأدیـه تنهـا شـا    
در »قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده اسـت   255قرارداد  نبوده، بلکه مطابق آنچه در مادۀ 

توان اظهار داشت که خسارت تـأخیر  ، می«دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایا بوده...
اد  یـا  تأدیه قلمرو  عام و استرده دارد و شام  هراونه دعوا اعم از اینکـه دارا  منشـأ قـرارد   

(. بنابراین چنانچه در جریان دعوا  غصب، 111، ص1982شود )شمس، غیرقرارداد  باشد، می
اتالف یا تسبیب، دینی بر عهدۀ شخصی ثابت اردد، مطابق مادۀ یادشده، مطالبۀ خسارت تأخیر 

 در ادا  دین صحیح خواهد بود.
کـان مطالبـۀ خسـارت    البته باید دقت داشت که هرچند افته شد منشأ دیـن تـأثیر  در ام  

تأخیر در تأدیه ندارد، دینی که از نظر تأخیر آن مطالبۀ خسارت شده، نباید خـود ضـرر و زیـان    
، 9، ج1981باشد که در این صورت مصداق خسارت از خسارت خواهد بود )جعفر  لنگـرود ،  

ه ( و در ادامه خواهد آمد که خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت خسارت قابـ  مطالبـ  1813ص
 نیست.

ب( دومین بح  دربارۀ قلمـرو خسـارت تـأخیر تأدیـه آن اسـت کـه چنانچـه از تـأخیر در         
پرداخت دین از سو  مدیون خساراتی غیر از کاه  ارزش قدرت خرید پول ایجـاد اـردد، آیـا    
این خسارات نیز الزم است جبران شود یا خیر؛ به عبارت دیگر، آیا در باب خسارت تأخیر تأدیـه  

شود یا اینکه فقط به مورد  خاص که همان نرخ ثابـت  جبران تمام خسارت اجرا می قاعدۀ لزوم
اردد. برا  مثال چنانچه شخصی در جریان معـامالت خـود بـا تـاجر      قانونی است محدود می

مدیون شده، در پرداخت دین خود تأخیر نماید تاجایی که به ورشکستگی تاجر منجر شود، آیـا  
افزون بر مطالبۀ نرخ قانونی خسـارت تـأخیر تأدیـه دیگـر خسـارات       این شخص قادر خواهد بود

 خصوص خسارات معنو  را مطالبه نماید؟ناشی از این تأخیر به
اند؛ برا  مثال در نظام حقوقی فرانسه برابر حقوق برخی کشورها به این موضوع توجه داشته

أخیر وارد کنـد، طلبکـار   هرااه مدیون در نتیجۀ سوءنیت خود خسارتی مستق  از ت 1129مادۀ 
قـانون   111تواند آن خسارت را جدا  از خسارت تأخیر مطالبـه نمایـد. همچنـین در مـادۀ     می

بینـی شـده اسـت، درصـورتی کـه ورود      قانون مـدنی آلمـان پـی     588تجارت سوئیس و مادۀ 
د توانـد بـی  از نـرخ قـانونی باشـ     خسارت اضافی اثبات اردد، خسارت ناشی از تأخیر تأدیه می

 (.532، ص1982)کاتوزیان، 
در نظام حقوقی ایران چه در قانون سـابق و چـه در قـانون جدیـد آیـین دادرسـی در ایـن        

اـذار حکایـت از آن دارد کـه    ا  نشده است. ظاهر امر آن است که سکوت قـانون خصوص اشاره
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در ایـن واد   شده وجاهتی ندارد و اماراتی نیـز  مطالبۀ هراونه وجهی فراتر از نرخ قانونی تعیین
اونه که ویژای اص  مقررات آیین دادرسی مدنی امـر   مؤید این امر است؛ ازجمله اینکه همان

قانون  255رسد مادۀ نظر می(، به55، ص1981بودن و وابستگی به نظم عمومی است ) شمس، 
آیین دادرسی مدنی نیز مرتبط با نظم عمومی بوده، همچنین بـا شـباهتی کـه تـا حـد  میـان       

رت تأخیر تأدیه و ربا وجود دارد، چنان بر سر این موضوع سایه افکنده که حـداکثر توانـایی   خسا
اظهار نظر در این خصوص، همان پذیرش اص  دریافت خسارت تأخیر تأدیه اسـت و نـه مبلغـی    

 بی  از آن.
درجایی که بح  از خسارات اسـت، نخسـتین قاعـدۀ آشـکار قاعـدۀ الضـرر اسـت و هـدف         

ا  معنا کـرد  اونهبر این اسا  جبران تمام ضررها است؛ بنابراین قوانین را باید به اذار نیزقانون
( و از همـین رو ،  29، ص1982دیده را به حالت پیشـین بازاردانـد )کاتوزیـان،    که وضع زیان

محاکم در کنار صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، خوانـده را بـه پرداخـت خسـارات     
کنند و همچنین درجایی که مـدیون بـه عمـد در پرداخـت دیـن خـود       میدادرسی نیز محکوم 

شـود، در لـزوم جبـران چنـین     ها  دیگر به طلبکار میتأخیر دارد و این تأخیر سبب ورود زیان
قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، نباید تردیـد کـرد؛    255ضررهایی افزون بر آنچه در مادۀ 

نجا سبب ورود خسارات اضافی شده، تقصـیر  مجـزا از تـأخیر    رسد آنچه در اینظر میچراکه به
شود، دیگر خسارت تـأخیر تأدیـه نیسـت )کاتوزیـان،     تأدیه بوده است و درواقع آنچه مطالبه می

 (.532، ص1982
 

 قلمرو اصل حاکمیت اراده در خسارت تأخیر تأدیه
مرتبط بـا نظـم عمـومی     ا  دارد وخسارت تأخیر تأدیه از نظر اجتماعی و اقتصاد  اهمیت ویژه

ها  حقوقی اصـوالً بـرا  جلـوایر  از ربـاخوار  و دارا شـدن بالجهـت،       اقتصاد  است و نظام
انـد. مقـررات حـاکم بـر     مقررات خاص و متفاوتی را در زمینۀ این نوع از خسارت تدوین نمـوده 

حال بایـد   خسارت تأخیر تأدیه به دلی  اهمیت و ارتبا  با نظم عمومی شام  قواعد آمره است؛
 دید حیطۀ نفوذ و جوالن تراضی طرفین و اص  حاکمیت اراده در این واد  تا چه اندازه است.

قانون آیین دادرسی مدنی پس از بیان شرایط الزم برا  مطالبـۀ خسـارت تـأخیر     255مادۀ 
طـور کـه   کنـد. همـان  تأدیه با آوردن قید  مبهم، به مصالحه و اص  حاکمیت اراده اشـاره مـی  

در دعاویی که موضـوع آن دیـن و از نـوع وجـه رایـا بـوده و بـا        »کند: م این ماده بیان میدیدی
مطالبۀ دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فـاح  شـاخص   
قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پـس از مطالبـۀ طلبکـار، داداـاه بـا رعایـت       

اـردد  ص ساالنه که توسط بانک مرکز  جمهور  اسالمی ایـران تعیـین مـی   تناسب تغییر شاخ
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در «. محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوۀ دیگـر  مصـالحه نماینـد   
ا  شود، تنهـا  این ماده بدون اینکه به حدود و ثغور، و چگونگی و زمان اعمال این مصالحه اشاره

 اخته شده است.به امکان وقوع مصالحه پرد
 

 زمان تراضی .1
مگر اینکه طرفین به نحوۀ »کند: قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می 255عبارت پایانی مادۀ 

توانند در هنگام کند که آیا طرفین می، بسیار مبهم بوده و مشخص نمی«دیگر  مصالحه نمایند
ر تأدیـه تراضـی نماینـد و یـا     قرارداد و پی  از تأخیر در پرداخت دین، نسبت به خسارت تـأخی 

اینکه منظور آن است کـه پـس از تـأخیر در ادا  دیـن و پـس از تحقـق خسـارت، در جریـان         
 دادرسی طرفین به مصالحه برسند.

(. اصوالً واژۀ مصالحه در 9981، ص1981مصالحه همان عقد صلح است )جعفر  لنگرود ، 
فین دعوایی در دادااه مطـرح اسـت، بـه    ویژه در زمانی که بین طرجریان تنازع بین اشخاص، به

به است و یکی از اقسام صلح که در قـانون مـدنی   یا مدعی 1معنا  صلح و سازش نسبت به دعوا
(. 121، ص1928ذکر شده، صلح در خصوص تنازع یا صلح دعـو  اسـت )جعفـر  لنگـرود ،     

ه منظور از مصـالحه  تر  که رویۀ قضایی نیز به آن تمای  دارد آن است کبنابراین، احتمال قو 
در این ماده، سازش دو طرف پس از تحقق شرایط الزام به تأدیۀ خسارت است و نه تغییر مبنا و 

طلبی ضرور  است که حکومت تراضی محدود شـود  شرایط التزام، زیرا برا  پرهیز از ربا و زیاده
بـارۀ مشـروعیت   برانگیز این ماده، اخـتالف عقیـده در  (. پیشینۀ بح 593، ص1982)کاتوزیان، 

خـواران در  جـویی ربـا  شده در راستا  جلوایر  از سـود ها  انجامخسارت تأخیر تأدیه و تالش
 کند.  بح  حکومت تراضی، چنین تفسیر  را تأیید می

 

 تراضی در شیوۀ محاسبۀ آغاز خسارت .2
أخیر درصورتی که راجع به خسارت تـ »قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده بود:  251در مادۀ 

نامه مطالبه شود خسارت تـأخیر تأدیـه از   وسیلۀ اظهارتأدیه قرارداد  نشده باشد اار خواسته به
قانون فعلی صریحاً به ایـن  «. نامه و اال از تاریخ اقامۀ دعو  محسوب خواهد شدتاریخ ابالغ اظهار

شـاخص  از تغییـر فـاح     255موضوع اشاره نکرده است، ولی برخی با توجـه بـه اینکـه مـادۀ     
انـد کـه مبـدأ    سخن افته اسـت، نتیجـه ارفتـه   « از زمان سررسید تا هنگام پرداخت»ها قیمت

                                                           
توانند دعوا  خود را بـه طریـق   در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می»قانون آیین دادرسی مدنی  128 ۀماد .1

 «.سازش خاتمه دهند
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محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه همان تاریخ سررسید دین است و نرخ تورم از آن زمـان تـا زمـان    
 (. 553، ص1982پرداخت باید مالک حکم قرار ایرد )صفایی، 

حاسبۀ خسارت تأخیر تأدیـه را از تـاریخ مطالبـۀ    افته، آغاز مرویۀ قضایی برخالف نظر پی 
تـر بیـان اردیـد کـه     رسد باید با رویۀ قضایی همگام بود، چراکـه پـی   نظر میداند؛ بهدائن می

اونـه کـه اصـولیین    مطالبۀ دائن از شرایط اساسی برا  مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه اسـت و آن 
شـود  المقدمه نیز یقینـاً موجـود نمـی   ، ذ ا  است که وجود نداشته باشداند، شر  مقدمهافته

عنـوان  قانون آیین دادرسی مدنی نیز مطالبۀ دائن بـه  255(. در مادۀ 518، ص1983)محمد ، 
بر آن بـار  شود و اثر  ا  بیهوده میچنین مطالبه شر  ذکر شده و اار غیر از این تفسیر اردد

 .1اردد؛ بنابراین اعمال نمودن آن بهتر از اهمال اذاشتن آن استنمی
واقعیت مطلب آن است که این حکم ممکن اسـت موجـب أکـ  مـال بـه باطـ  و اسـتفادۀ        

اذار فرس نموده شخصی که در پـی مطالبـۀ اصـ     بالجهت مدیون از مال دائن اردد، اما قانون
باشـد کـه ایـن طـرز     دنبال خسارت که فرع آن است نیز نمـی دین خوی  بر نیامده، مطمئناً به 

 اذار به مقولۀ خسارت تأخیر تأدیه است.آمیز قانونرسد ناشی از دید تردیدنظر میتلقی نیز به
قانون صدور چک مصوب مجمـع تشـخیص مصـلحت     5قانون تفسیر تبصرۀ الحاقی به مادۀ 

ریافت خسارت تأخیر تأدیه به این امر اشـاره  ، پس از تأیید امکان د1922آذر  51نظام به تاریخ 
قـانون   255شود و ایـن اسـتثنایی بـر مـادۀ     داشته که خسارت تأخیر از تاریخ چک محاسبه می

 .5آیین دادرسی مدنی است
زمان آغاز محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه از امور  نیست که مربو  به نظم عمـومی باشـد و   

بینـی شـده   اونه که در قانون سابق پی توانند همانمی نتوان برخالف آن توافق نمود و طرفین
بود، با توافق آغاز تاریخ محاسبۀ خسارت تأخیر در تأدیه را تعیـین نماینـد و چنانچـه ایـن امـر      

 اردد.مشخص نشود، خسارت از تاریخ مطالبۀ دائن محاسبه می
 

 تراضی در میزان خسارت تأخیر تأدیه. 3
دنی میزان محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیـه پـول را متناسـب بـا     قانون آیین دادرسی م 255مادۀ 

شـود،  تغییر شاخص قیمت ساالنه که از سو  بانک مرکز  جمهور  اسالمی ایران تعیـین مـی  

                                                           
 . اعمال الکالم اولی الهماله.1
( بـوده  ش1923) یـین دادرسـی مـدنی   آو مقدم بر تصـویب قـانون    ش1922مصوب سال  یادشدههرچند قانون . 5

نسـخ  ش 1923موجب قانون الحق یعنـی قـانون آیـین دادرسـی مصـوب      باید پنداشت که این قانون بهن، است
خر ؤبلکه قانون خاص مقدم، قـانون عـام مـ    ،تواند قانون خاص مقدم را نسخ کندخر نمیؤزیرا قانون عام م ،شده

 (.522، ص1989) جعفر  لنگرود ،  سازده میجرا با تخصیص موا
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« مگر اینکه طرفین به نحو دیگر  مصـالحه نماینـد  »داند و در پایان همین ماده آمده است: می
وانند بر میزان خسارت ناشـی از تـأخیر در تأدیـه    تکند که طرفین میکه این شائبه را ایجاد می

توافق نمایند، اما پی  از این بیان شد که باید این توهم را از ذهن زدود و منظور از مصـالحه در  
قسمت پایانی ماده، مصالحه پس از بروز اختالف است، ولی آنچه امکان توافق بر میزان خسـارت  

ااـر در ضـمن معاملـه شـر      »دارد: ست که مقرر میقانون مدنی ا 591کند، مادۀ را تقویت می
تواند او شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی

 «.  را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نماید
وافـق نمـود،   کند تتوان بر میزانی کمتر از آنچه شاخص بانک مرکز  تعیین میدر اینکه می

شکی نیست و یا اینکه پس از بروز اختالف، طرفین دعوا نسبت به میزان خسارت تـأخیر تأدیـه   
قانون آیین دادرسی مدنی مصالحه نمایند، ایراد  وجـود نـدارد.    255مطابق قسمت پایانی مادۀ 

از مشک  اصوالً در جایی است که طرفین در ضمن معامله میزان خسارت را بی  از میزانی کـه  
قانون مدنی  591اردد، تعیین نمایند. برخی با توجه به تجویز مادۀ سو  بانک مرکز  اعالم می

اند که خسارت تـأخیر تأدیـه نیـز    در تعیین میزان خسارت از سو  طرفین قرارداد بر این عقیده
تواند مشمول حکم این ماده شود و بر همین مبنـا شـر  تعیـین    ازجمله خساراتی است که می

 (.112، ص1982اند )شعبانی، ت قرارداد  در تعهدات پولی را صحیح دانستهخسار
اذار خسارت تأخیر تأدیه پول را مشمول مقررات خاص کند شود قانوناصوالً آنچه باع  می

ها بکاهـد و از نظـر اقتصـاد  در    داران حمایت کند و از فشار طلبکاران بر آنآن است که از وام
طلبی شـود؛ بنـابراین   خوار  و زیادهذارد و همچنین از نظر شرعی مانع رباتعدی  نرخ سود اثر ا

چنانچه طرفین در ضمن قرارداد خود میزان خسارت تأخیر در تأدیه وجه نقـد را بـی  از نـرخ    
قانون آیین دادرسی مدنی قرار دهند، این توافق در تعـارس بـا نظـم     255شده برابر مادۀ تعیین

قابلیـت   1قـانون مـدنی   322( و برابر مادۀ 533، ص1982)کاتوزیان، عمومی قرار خواهد ارفت 
اند و مطـابق شـاخص   اجرایی نداشته، در این حالت اویا طرفین خسارت قرارداد  تعیین نکرده

ایـرد و ایـن   قانون آیین دادرسی مدنی، محاسبۀ خسـارت صـورت مـی    255شده در مادۀ معین
 ت.قانون مدنی اس 591فرس استثنایی بر مادۀ 

ا  انتخـاب  حـ  میانـه  برخی کشورها در امکان تراضی بر میزان خسـارت تـأخیر تأدیـه راه   
 3اند؛ برا  مثال قانون مدنی مصر نرخ خسارت تأخیر تأدیـه وجـه نقـد در امـور مـدنی را      کرده

حال تراضی طرفین بر میـزان خسـارت را   عیندرصد اعالم نموده و در 2درصد و در امور تجار  

                                                           
 ۀواسطهو یا ب باشدوانین خارجی یا قراردادها  خصوصی را که برخالف اخالق حسنه تواند قمحکمه نمی .1

 ؛موقع اجرا اذارده ب ،شود شناختهعلت دیگر مخالف با نظم عمومی ه یا ب دار کردن احساسات جامعهجریحه
 مجاز باشد.  اصوالً یادشدهقوانین   اارچه اجرا
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صحیح تلقی کرده است. اما برخی دیگر مانند قانون مدنی لبنان نـرخ محاسـبۀ ایـن    درصد  2تا 
درصد تعیین نموده، اما توافق برخالف آن را بدون محدودیت صـحیح دانسـته    3نوع خسارت را 
 (.182، ص1983است )قاسمی، 

 

 المللی کاالخسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بین
ها  اقتصـاد   دارا شدن طرف ناقض قرارداد و تورم موجود در نظامدالیلی از قبی  جلوایر  از 

بینی کنـد.  پی  5مقرراتی را برا  پرداخت بهره1المللی کاالسبب اردید که کنوانسیون بیع بین
کننداان بـا مشـکالت   در کنوانسیون، تدوین ا  راجع به پرداخت بهرهدر مسیر انجاندن مقرره

ینکه در برخی کشورها بـه دلیـ  مشـکالت اقتصـاد ، مـذهبی یـا       زیاد  روبرو بودند؛ ازجمله ا
هـا در کشـورها    ها  فراوانی مواجـه بـود؛ ایـن محـدودیت    سیاسی پرداخت بهره با محدودیت

ویژه عربی بیشتر مشهود بود و همچنـین در برخـی کشـورها بـرا  پرداخـت بهـره       اسالمی و به
سـاخت  قانون ملی را با مشک  روبرو می ها  متفاوتی وجود داشت که ارجاع موضوع به یکنرخ
(Ferrari, 1995, p.6 ؛Corterir, 2000, p.34به هر ترتیب، تدوین .)     اـران کنوانسـیون بـا مـبهم

کنوانسیون چنـین مقـرر    28اذاشتن نرخ بهره بر اص  وجود آن توافق حاص  کردند و در مادۀ 
ه پرداخـت آنهـا بـه تـأخیر افتـاده      هرااه یکی از طرفین، ثمن یا وجوه دیگر  را ک»داشتند که 

است تأدیه ننماید، طرف دیگر مستحق دریافت بهره خواهد بود بدون اینکه به حق او در ادعـا   
 «.  خللی وارد آید 23خسارت موضوع مادۀ 

 

 قلمرو مطالبۀ بهره. 1

کنوانسیون امکان مطالبۀ بهره را در دو فرس اصلی که در دو مادۀ متفاوت طرح اردیـده اسـت،   
 داند.قاب  مطالبه می

الف( فرضی که فروشندۀ کاال مستحق دریافت ثمن است، اما خریدار ثمن معامله را در زمان 
کنوانسیون در پی این هدف بوده است که ااـر   .5(. 28شده تأدیه ننماید )مادۀ قرارداد  تعیین

که به موجـب قـرارداد   یک از طرفین نتواند از آنچه قرارداد به هر دلیلی باط  یا فسخ شود، هیچ
بایست مزایـا و منـافعی را کـه از مـورد تصـرف خـود       مند شود و میدر تصرف داشته است بهره

در دو بند به صورت جدااانـه بـر بـازپس دادن منـافع      83دست آورده است، بازارداند و مادۀ به
پرداخـت   چنانچه خریدار پـس از   (.López-Rodríguez, 2005, p.42ثمن و مثمن تأکید دارد )

                                                           
1. UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods 

2. Interest 
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 1بین را فسخ کند، در این فرس فروشنده برابـر بنـد   ماثمن به علت تخلف فروشنده، قرارداد فی
کنوانسیون موظف است افزون بر رد ثمن، بهره آن را نیز از تاریخ تأدیۀ ثمن بازاردانـد   83مادۀ 
(Behr, 1998, p.268.) 

عنوان یک قاعده بیـان کنـد و آن را   کنوانسیون برا  اینکه امکان مطالبۀ بهره را به 28مادۀ 
در تمامی موارد قاب  مطالبه معرفی نماید، چنین مقرر کرده است که هر وجهی غیر از ثمن کـه  

 ,Liu, 2003ایـرد ) بـوده، بهـره بـه آن تعلـق مـی      28پرداخت آن به تأخیر افتد، مشمول مادۀ 

p.33ز شمول پرداخـت بهـره خـارج اسـت     اند که اهایی را بیان کردهحال، برخی مثالاین(. اما با
(Honnold, 1999, p.468.) 

در کنوانسیون مانند قوانین دیگر کشورها در خصوص مطالبۀ بهره، قواعـد اسـتثنایی وجـود    
دارد؛ برا  مثال نیاز  به اثبات ورود زیان از طرف طلبکار نیست و به صِـرف تـأخیر بـدهکار در    

 (.(Liu, op.cit, p.35ادا  دین، دائن مستحق دریافت بهره است 

ا  به بهرۀ مرکب نکرده اسـت. برخـی   کنوانسیون صرفاً از بهره سخن افته و اشاره 28مادۀ 
دارنـد کـه ربـح    دانند، درنهایـت بیـان مـی   به همین دلی  هرچند که موضوع را قاب  مناقشه می

معتقدنـد  (. برخی دیگر Mazzotta, 2004, p.48مرکب بر اسا  کنوانسیون قاب  مطالبه نیست )
کنوانسـیون بـه حقـوق ملـی حـاکم رجـوع شـود و         2مـادۀ   5که در این صورت باید برابر بنـد  

داللت بر آن دارد که ربح مرکب قاب  مطالبه بـوده،   28همچنین بیان شده است که اطالق مادۀ 
ا  نیز ( و عده122اما حدود و شرایط آن به حقوق داخلی وااذار شده است )قاسمی، همان، ص

به نحو  است که نیـاز    2مادۀ  5اند که روش کنوانسیون در محاسبۀ بهره با توجه به بند برآن
عنـوان مبنـا  بهـرۀ    به ورود در بح  بهـرۀ مرکـب نبـوده، چراکـه محاسـبۀ خسـارت وارده بـه       

ایـرد و  شـود دربـر مـی   دیـده وارد مـی  خود تمام خساراتی را که به فرد زیـان بهاستحقاقی، خود
 (.981، ص1983ماند )صفایی، را  محاسبۀ بهرۀ مرکب باقی نمیدرنتیجه جایی ب

برخالف حقوق بسیار  از کشورها که حق طلبکار را تنها در مطالبۀ بهره به میزان مشـخص  
دانند، کنوانسیون به جبران خسارت کام  برا  طلبکار نظر داشـته، در انتهـا  مـادۀ    قانونی می

البۀ بهره تصریح نموده است که این امـر بـه حـق او    حق دانستن طلبکار برا  مطپس از ذ  23
(. بـرا  مثـال، در   Vilus, 1986, p.253کند )خللی وارد نمی 23در ادعا  خسارت موضوع مادۀ 

یک معاملۀ لبا  میان فروشندۀ ایتالیایی و خریدار آلمانی که مقررات کنوانسـیون قابـ  اعمـال    
درصـد محکـوم کـرد؛ درحـالی کـه مطـابق        15زان بود، دادااه خریدار را به پرداخت بهره به می

 82درصد بود، اما دادااه بـا توجـه بـه قسـمت پایـانی مـادۀ        2قوانین وقت ایتالیا نرخ بهره تنها 
 (.Behr, op.cit, p.270آن، به خسارت اضافی بر میزان بهره حکم داد ) 23کنوانسیون و مادۀ 

ت بدهی به طرف مقاب  وارد آید، قابـ   باید توجه داشت چنانچه خسارتی از تأخیر در پرداخ
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مطالبه خواهد بود. اما باید دقت کرد که این مطالبۀ خسارت تابع مقررات عام راجع بـه دریافـت   
خسارت باشد، نه شرایط استثنایی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه، و بایستی تمامی شرایط ازجمله 

نمایـد کـه بـه دلیـ  اسـتفاده نکـردن از       اثبات ورود زیان رعایت اردد؛ مثالً خواهان باید ثابـت  
موقـع  سرمایه از منافعی بی  از نرخ بهره محروم مانده و یا اینکه بـه علـت پرداخـت نشـدن بـه     

(. همچنین افتنی است Ibidبدهی از سو  خوانده، به بانک با نرخ سود باال مقروس شده است )
کنوانسـیون قابـ     23در مـادۀ  که این ضرر مازاد بر نرخ سود تنها در چارچوب و شـرایط مقـرر   

بینی ضرر در هنگـام انعقـاد قـرارداد اشـاره     توان به قابلیت پی مطالبه است که از آن جمله می
ایرد که غیرقابـ  مطالبـه   صورت تحت عنوان عام خسارت غیرمستقیم قرار مینمود؛ درغیر این

 است.
 

 محاسبۀ نرخ بهره. 2
خسارت تأخیر تأدیه نرخ مشخص و مقطـوعی در قـانون    ها  حقوقی برا  بهره یااصوالً در نظام
انگیزترین موضوعات در جریان تدوین کنوانسیون، مقولۀ بهـره و  برشود. یکی از بح  تعیین می

، 1923این پرس  بوده که بهره بـا چـه نرخـی قابـ  پرداخـت اسـت )جمعـی از نویسـنداان،         
ید، آنچه مورد توافق قرار ارفت تنهـا  تر بیان ارد(. درنهایت به دلی  مشکالتی که پی 118ص

اص  وجود امکان مطالبۀ بهره بود و در خصوص نرخ بهره و جزئیات آن کنوانسیون سکوت کرده 
(Liu, op.cit, p.54     و همین امر سبب شده است که نظریات متفاوتی راجـع بـه محاسـبۀ نـرخ )

 بهره از سو  نویسنداان حقوقی ارائه شود.

مسائ  مربـو  بـه موضـوعات تحـت حاکمیـت      »دارد که ون مقرر میکنوانسی 2مادۀ  5بند 
ا  کنوانسیون حاضر که تکلیف آنها صراحتاً در این کنوانسیون تعیین نشده، طبـق اصـول کلـی   

که کنوانسیون مبتنی بر آن است، و در صورت فقدان این اونه اصول، طبق قـانونی کـه حسـب    
حال مشخص نیست که «. فص  خواهند شد المل  خصوصی حاکم است، ح  وقواعد حقوق بین

الملـ   در این موضوع باید به اصول کلی کنوانسیون رجوع نمـود یـا اینکـه مطـابق قواعـد بـین      
 خصوصی قانون مناسب داخلی را حاکم نمود.

نظر غالب آن است که برا  تعیین نرخ بهره باید به حقوق داخلـی کشـورها مراجعـه نمـود     
(Ibid ؛ برا  مثال، دادااه) چنین نظـر داد کـه نـرخ بهـره      1338ژانویۀ  12تجدیدنظر لواانو در

تحت حاکمیت کنوانسیون نیست و این نرخ را قانون داخلی باید مشخص کنـد و مطـابق قواعـد    
 شود.المل  خصوصی تعیین میبین
اصوالً قانون مناسب برا  محاسبۀ نرخ بهره، قانون کشور طلبکار است؛ برا  مثـال، داداـاه    

ازآنجا که کنوانسیون نـرخ  »بیان نمود:  1333دسامبر  3به تاریخ  3931در رأ  شمارۀ  سوئیس
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کند که تعیین نرخ بهره مطابق با قانون کشور طلبکـار  بهره را معین نکرده است دادااه مقرر می
ویژه در جایی مصداق دارد که بناسـت  ین امر بها .((http://www.unilex.info/case.cfm  «است

(. درمقاب  دیده شـده اسـت در   Behr, op.cit, p.269)دین به پول کشور طلبکار پرداخت اردد 
، دادااه نیویورک نرخ بهره را مطابق قانون کشـور بـدهکار   «دل چی»برخی دعاو  مانند دعوا  

ــوا     ــین در دع ــرد و همچن ــبه ک ــو  H. V. A»»محاس ــاه س ــندادا ــر داد  ئیس ای ــه نظ اون
http://www.unilex.info/case.cfm)). 

به طلبکار حق مطالبـۀ   28اند که مادۀ نظر کرده ا  برا  محاسبۀ نرخ بهره چنین اظهارعده
نداشـته باشـد.   ا  در ایـن خصـوص   بهره را داده است؛ حتی اار قانون ملی قاب  اعمـال مقـرره  

باوجوداین باید طبق قانون ملی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود و اار آن قانون نسبت به مطالبۀ 
)جمعـی   بهره فرمولی نداشته باشد، دادااه باید به قانون مح  تجارت کشور طلبکار توجه نمایـد 

 (.151از نویسنداان، همان، ص
 

 نتیجه
خسـارت تـأخیر    255آیین دادرسی مـدنی در مـادۀ   ها  بسیار، قانون پس از طی فراز و نشیب

عنوان یـک قاعـدۀ عمـومی بـرا  هـر نـوع دیـن بـا هـر منشـأ )اعـم از قـرارداد  و             تأدیه را به
رسد تحت تأثیر دیـدااه  نظر میغیرقرارداد ( شناسایی کرده است. قانون آیین دادرسی فعلی به

ط مطالبۀ خسـارت تـأخیر تأدیـه را    مخالفان مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه، تا حد زیاد  شرای
بـود کـه   « وجه نقد»تغییر داده است؛ به این صورت که در اذشته موضوع خسارت تأخیر تأدیه 

وجـه  »شد، درحالی کـه قـانون فعلـی از    با توجه به رأ  وحدت رویه شام  پول خارجی نیز می
 شود.اوید که پول خارجی را شام  نمیسخن می« رایا

النفع بـودن تغییـر    خود را در پذیرش ماهیت خسارت تأخیر تأدیه از عدماذار مبنا  قانون
داده و مبنا  کاه  ارزش واقعی و قدرت خرید پول را اتخاذ نموده و بر همین اسا  به جـا   
تعیین نرخ ثابت برا  محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه به نرخ متغیر  که از سـو  بانـک مرکـز     

شود، رو  آورده است تا زیانی شاخص قیمت ساالنه منتشر میعنوان جمهور  اسالمی ایران به
رسد، جبران سـازد. ایـن تغییـر مبنـا در کنـار اصـ        را که به علت تورم اقتصاد  به طلبکار می

هـا  دیگـر  بـه دائـن وارد     تواند رهنمون آن باشد که چنانچه از تأخیر مدیون زیـان الضرر می
کنـد، کنـار   خسارت تأخیر تأدیه جبران کامـ  ضـرر مـی   شود، قاب  مطالبه باشد و این تلقی که 

 نهاده شود.
ظاهر در راستا  محدود کردن شرایط مطالبـۀ خسـارت تـأخیر تأدیـه، برخـی      اذار بهقانون

قواعد پذیرفته شده نظام حقوقی را تغییر داده است؛ برا  مثال یکی از شرایط مطالبۀ ایـن نـوع   

http://www.unilex.info/case.cfm)
http://www.unilex.info/case.cfm)
http://www.unilex.info/case.cfm)
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درحالی که مطابق قواعد اعسار اص  بر تمکن مـدیون   از خسارت را اثبات تمکن مدیون دانسته،
 است و نداشتن تمکن نیاز به اثبات دارد.

ازآنجا که قواعد مربو  به خسارت تـأخیر تأدیـه بـا نظـم عمـومی در ارتبـا  اسـت، اصـ          
قانون آیین دادرسی مـدنی   255حاکمیت اراده در آنجا کمتر مجال بروز دارد و قید پایانی مادۀ 

، اصوالً در زمانی کـاربرد  «مگر این که طرفین به نحوۀ دیگر  مصالحه نمایند»کند: که مقرر می
دارد که نزاع راجع به خسارت تأخیر تأدیـه فعلیـت پیـدا کـرده باشـد. بنـابراین، طـرفین قـادر         

قانون مدنی وجه التزامی بی  از نـرخ قـانونی خسـارت     591نخواهند بود به استناد تجویز مادۀ 
ا در قرارداد شر  کنند، اما چنانچه به کمتر از آن تراضی کنند، به دلیـ  نداشـتن   تأخیر تأدیه ر

 شود.تعارس با نظم عمومی این توافق صحیح شمرده می
المللی کاال نیز در راستا  تدوین مقرره راجع به خسارت تأخیر تأدیه بـا  کنوانسیون بیع بین

  و سیاسی برخی کشـورها، چنـین   چال  جد  روبرو شد؛ چراکه نظم عمومی مذهبی، اقتصاد
نمود، اما پس از چند دوره مذاکره، درنهایت دربـارۀ اصـ    خسارتی را منع و یا بسیار محدود می

امکان دریافت بهره توافق اردید، ولی بسیار  از قواعد آن ازجمله نرخ محاسـبۀ بهـره مسـکوت    
بایست برا  مشخص شـدن  می کنوانسیون 2مادۀ  5رسد، با توجه به بند نظر میاذاشته شد. به

نرخ بهره به حقوق کشور طلبکار مراجعه شود و درصـورتی کـه مقـررات آن کشـور نسـبت بـه       
 توان به قانون کشور بدهکار رجوع کرد. محاسبۀ نرخ بهره روشی نداشت، می
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