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  چكيده
خسارت تأخير تأديه يكي از اقسام خسارات وارده به متعهد له در تعهدات با 

ي  ها باشد كه در سيستم حقوقي ايران دچار فراز و نشيب مي موضوع وجه نقد
قانون آيين دادرسي مدني به  522خاصي شده است تا اينكه در نهايت در طي ماده 

در مورد چك مطابق قانون استفساريه . طور كلي مورد تقيين قرار گرفته است
 1378ب قانون اصالح موادي از قانون صدور چك مصو 2تبصره الحاقي به ماده 

قانونگذار به صورت خاص مقرر كرده بود كه با مطالبه مديون چنين خسارتي در 
م و .د.آ.ق 522اما وضع ماده . باشد ميصورت تحقق از تاريخ چك قابل جبران 

ي شده است كه شايد نظر به نسخ رايط مندرج در آن موجب صدور آرايظاهر و ش
 ،ن نقد و بررسي يكي از اين آراءدر اين نگاره ضم. ضمني قانون استفساريه دارد

م تفكيك .د.آ.ق 522مباني قانوني جبران خسارت تأخير تأديه در چك را از ماده 
مورد بررسي بر اين نظر هستيم كه شرط مطالبه خسارت  رايكرده و بر خالف 

باشد و مراجعه به اداره ثبت و  ميمطالبه اصل مبلغ چك از دادگستري ن ،تأخير تأديه
ه چك از طريق و صدور اجرائيه نيز جهت تعلق خسارت مذكور كافي مطالبه وج

  .رسد ميبه نظر 
  اجرائيه ثبت، خسارت تأخير تاديه، چك :ها هكليدواژ
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  تاريخچه خسارت تاخير تاديه در سيستم حقوقي ايران
در نظام حقوقي ايران خسارت تأخير تأديه مبناي قانوني داشته و از ابتداي 

مقررات مختلفي در اين خصوص وضع شده است كه مراحل  قانونگذاري در ايران
  :باشد ميسير و تحول آن به شرح ذيل 

قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب كميسيون عدله  198ماده  1درشق : الف
: قمري در مورد خسارت تأخير تأديه آمده بود 1329ذيقعده  19رمضان و  26مورخ 

مت مدعي به عبارت است زوجه نقد در صورتي كه مدعي به وجه معين باشد قي« 
مذكور در عرضحال بعالوه خسارتي كه از تعويق تأديه آن تا روز اقامه دعوي بر 

  » .داين وارد شده است
مواد راجع به ودايع و مواعد و كميسيون مجاز « قانون آزمايشي موسوم به : ب

و اعاده  تصويب گرديد ضمن القاء ودايع، استيناف، تميز 1306دادگستري در سال 
محاكمه در قانون موقتي اصول محاكمات، خسارت تأخير تأديه را پيش بيني و 

وزارت دادگستري در تعرفه . ميزان آن را به تعرفه وزارت دادگستري واگذار نمود
  .نرخ خسارت تأخير تأديه را صدي هيجده اعالم كرد)  1307دي ماه  13مورخ ( 

دربار خسارت تأخير تأديه  1307ت ارديبهش 18م مصوب . ق  228در ماده : ج
تواند با  ميدر صورتي كه موضوع تعهد تأديه وجه نقدي باشد حاكم « : آمده است

مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير تأديه دين محكوم  221رعايت ماده 
  ».نمايد
: داشت ميمقرر  1309تير ماه  12و  3قانون تسريع محاكمات مصوب  33ماده : د

جبران خسارتي كه از تأخير تأديه با انجام تعهد و يا تسليم  رايي حق دارد بمدع« 
و ميزان آن نيز » .شود تقاضاي جبران خسارت نمايد ميبه او وارد شده يا  ،مدعي به

در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است « : همان قانون معين شده بود 36طبق ماده 
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به است كه از قرار هر سال تأخير به محكوم  15خسارت تأخير تأديه معادل صدي 
  » . شود ميتا روز تأديه حساب ... نسبت مدت تأخير 

ي بعدي و  ها واصالحيه 1310اسفند  26در قانون ثبت اسناد وامالك مصوب : ذ
ي اجرائي آن نيز مقررات گوناگوني راجع به مطالبه و وصول خسارت  ها آيين نامه

  .تأخير تأديه وضع شده است
فصل جداگانه  1318شهريور ماه  25انون آيين دادرسي مدني مصوب در ق: ر

فصل سوم . اي با مقررات مفصل به خسارت تأخير تأديه اختصاص داده شده است
ط مطالبه خسارت راياحكام راجع به ميزان و ش 726الي  719از باب دهم ضمن مواد 

ارت تأخير تأديه آن قانون، نرخ خس 719طبق ماده . كند ميتأخير تأديه را بيان 
  .باشد ميصدي دوازده در سال 

قانون اصالح موادي از قانون صدور  2مطابق قانون الحاق يك تبصره به ماده : ز
تواند محكوميت صادركننده را  ميدارنده چك «  10/3/76مورخ  75چك سال 

» .را از دادگاه تقاضا نمايد... ي وارد شده  ها نسبت به پرداخت كليه خسارات وهزينه
پس از الحاق اين تبصره، مجمع تشخيص مصلحت در طي قانون استفساريه تبصره 

 21/9/1377قانون اصالح موادي از قانون صدور چك مصوب  2الحاقي به ماده 
»  ... ي وارد شده  ها كليه خسارات و هزينه« منظور از عبارت « : نظام مقرر داشت

ريخ چك تا زمان وصول آن توسط خسارات تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تا
  »است ...  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم شده و 

توسط  1318شهريور ماه  25پس از نسخ قانون آيين دادرسي مدني مصوب : و
و  1379در سال ) در امور مدني ( عمومي و انقالب   ها قانون آيين دادرسي دادگاه

نگهبان  رايقانون مذكور توسط نظريات شو 726الي  719البته پس از آنكه مواد 
م خسارت تأخير تأديه احيا .د.آ.ق 522غير شرعي اعالم شد مجدداً در طي ماده 
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گرديد ولي اين بار ديگر نه به صورت مقطوع بلكه به وسيله شاخص اعالمي بانك 
  .گرديد ميمركزي تعيين 

جرا و تبصره ذيل آن مفاد اسناد رسمي الزم اال رايآيين نامه اج 5مطابق ماده : ه
بستانكار با وثيقه بايد در تقاضانامه « : كه مقرر داشته است 11/6/1387مصوب 

  : صدور اجرائيه از دفتر خانه نكات ذيل را بنويسد
  ها در امور بانك( ميزان خسارت تأخير تأديه في مابين متعهد و متعهدله  - 4... 

 5و  4ي  ها اين موضوع در تبصره» د ومراجعي كه قانوناً حق دريافت آنها را دارن
البته . ثبت نيز مذكور افتاده بود رايآيين نامه اج 37و  36ث و مواد . ق  34ماده 

. خالف شرع و باطل اعالم شد 14/10/1367مورخ  3378مواد اخير در طي نظريه 
كامالً آشكار است كه قانونگذار در مراجعي غير از دادگستري در مواردي كه دعوا 

شود هم اجازه مطالبه خسارت تأخير تأديه را داده  ميمعناي خاص آن طرح ن به
  .است

يي است كه خسارت تاخير تاديه در  ها اين تاريخچه مختصر بيانگر فراز و نشيب
باالخص پس از انقالب . صده قانونگذاري در سيستم حقوقي ايران داشته است

و يا غير شرعي بودن آن مطرح ي مختلفي بر شرعي  ها شكوهمند اسالمي ايران بحث
در طي قوانين فوق الذكر 1387و  1379و  1378شد كه در نهايت در سالهاي 

  . مجدداً جبران اين نوع از خسارت نيز شرعي و قانوني اعالم شد
مع الوصف يكي از شعبات دادگاه تجديدنظر استان مازندران با تفسير قضايي از 

گرفتن مباني جبران خسارت، مطالبه خسارت  م  بدون در نظر.د.آ.ق522ظاهر ماده 
يي را كه از طريق صدور اجرائيه از اداره ثبت اسناد و امالك  ها تاخير تاديه چك

صورت گرفته را مورد پذيرش قرار نداده و حكم به بطالن چنين دعوايي صادر 
  :    كرده است
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  » رايمتن « 
  
مورخ ........ مه شمارهن نسبت به دادنا.در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي ش«

صادر شده از شعبه دوم دادگاه حقوقي بابلسر كه متضمن محكوميت ....... 
تجديدنظرخواه به پرداخت هشتاد و شش ميليون و نهصد و چهل و يك هزار و 

خ به عنوان . هشتصد و هشتاد و يك ريال در حق تجديدنظر خوانده آقاي غ
به عهده  15/6/1384مورخ  56466 خسارت تاخير تاديه يك فقره چك به شماره

باشد نظر به اينكه به  ميبانك تجارت درياكنار به مبلغ يكصدو سه ميليون ريال 
ج بوده رايم در دعاوي كه موضوع آنها دين و از نوع وجه .د.آ.ق 522موجب ماده 

و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده دادگاه با تناسب 
گردد  ميشاخص ساالنه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي تعيين  تغيير

در مانحن فيه دعوايي كه متضمن مطالبه دين . محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد
استيفي حقوق به  رايباشد اقامه نشده است بلكه تجديد نظر خوانده طوعاً و اختياراً ب

ي مطالبه داين تحقق نيافته است ثبت مراجعه كرده است و شرط قانون رايدايره اج
گردد با توجه به  ميثبت نيز دعوا تلقي ن رايچه آنكه دعوايي طرح نشده است و اج

مراتب دادگاه تجديد نظر خواهي بعمل آمده را وارد تشخيص داده و مستنداً به ماده 
 197قانون آيين دادرسي مدني دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده   358
حضوري و  راياين . نمايد مينون ياد شده حكم به بطالن دعوا صادر و اعالم قا

  ».قطعي است
چنانچه از حكم صارده هم هويداست در اين پرونده تجديدنظر خوانده به 
واسطه عدم پرداخت چك صادره از سوي تجديدنظرخواه و جهت مطالبه وجه آن، 

د و امالك بابلسر، اقدام به مطالبه از طريق تقاضاي صدور اجرائيه از اداره ثبت اسنا
مطالبه  رايسپس ب. وجوه چك و اصل مبلغ چك را از اين طريق وصول كرده است
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خسارت تأخير تأديه چك مذكور از تاريخ سر رسيد لغايت پرداخت آن اقدام به 
نموده است و شعبه ) شعبه دوم حقوقي بابلسر ( طرح دعوا در محاكم دادگستري 

ظرخواه را محكوم به پرداخت خسارت مذكور مطابق شاخص مذكور هم تجديدن
  .اعالمي بانك مركزي كرده است

تجديدنظرخواه در مقام اعتراض از دادنامه صادره برآمده و پرونده جهت 
رسيدگي مجدد به  يكي از شعبات دادگاه تجديدنظر استان مازندران ارجاع شده 

شرط قانوني ... « به اينكه  رايمتن است كه دادگاه اخيرالذكر با استدالل موجود در 
ثبت نيز  رايمطالبه دين تحقق نيافته است چه آنكه دعوايي طرح نشده است و اج

اقدام به نقض دادنامه بدوي و صدور حكم به بطالن كرده » ... گردد  ميدعوا تلقي ن
  .است

 رايط الزم برايهم هويداست، دادگاه تجديد نظر يكي از ش رايچنانچه از متن 
دانسته است و از آنجايي كه مطالبه وجه  »طرح دعوا«تعلق خسارت تأخير تأديه 
محسوب نكرده است، مطالبه  »طرح دعوا«ثبت  رايچك ازطريق دايره اج

  . خسارت تأخير تأديه اين چك فاقد وجاهت قانوني دانسته است
 قانون آيين دادرسي مدني مطابقت 522صادره با ظاهر ماده  رايدر نگاه اول 

در دعاوي كه « : دارد چرا كه قانونگذار در ماده مذكور مقرر داشته است
 رايدادگاه صادر كننده »  ...ج بوده و رايموضوع آن دين و از نوع وجه 

ط تعلق خسارت تأخير تأديه دانسته راينيز مطابق ظاهر ماده طرح دعوا را يكي از ش
وه بر ظاهر اين ماده، فقهاي باشد، چراكه عال مياست كه البته خالي از دفاع هم ن

نگهبان كه بر اساس اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران عهده  رايشو
دار نظارت بر قوانين از جهت انطباق احكام با شرع انور هستند خسارت تأخير تأديه 

 3845و  25/8/62مورخ  9499ي  ها ي متعددي از جمله نظريه ها را در طي نظريه
غيرر شرعي اعالم كرده اند به عنوان  1/3/76مورخ  512/21/76و  12/4/64مورخ 
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مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان « : چنين آمده است 3845نمونه در متن نظريه 
آن چه « : خسارت تأخير تأديه چنانچه حضرت امام مدظله نيز صريحاً به اين عبارت

اعالم نموده اند جايز » حرام است  به حساب ديركرد تأديبه بدهي گرفته ميشود ربا و
قانون  723تا  719ن مواد رايباشد، بناب مينيست و احكام صادره بر اين مبنا شرعي ن

آيين دادرسي حقوق و ساير موادي كه به طور متفرق احتماالً در قانون در اين رابطه 
  » . باشد، خالف شرع انور است و قابل اجرا نيست ميموجود 

مورخ  3378نگهبان در نظريه شماره  رايراستا، فقيهان شوهمچنين در همين 
آن و  5و  4قانون ثبت و تبصره  34آن قسمت از ماده « : آورده اند 14/10/1367

ثبت كه اخذ مازاد بر بدهي بدهكار را به صورت  رايآيين نامه اج 37و  36ماده 
م خسارت تأخير تأديه، مجازشمرده است، خالف موازين شرع و باطل اعال

  » .شود مي
/  4095به شماره ( نگهبان در پاسخ به سؤال بانك مركزي  رايبا اين حال، شو

  ) 11/1361/ 28مورخ  5
شرح قضيه از اين . خسارت تأخير تأديه را در قالب شرط ضمن عقد پذيرفت

قرار است كه بانك با مشتريان خود در قراردادهاي سيستم بانكي، ماده اي را تحت 
  : گنجاند ميبه اين مضمون » تدخير تأديه  خسارت« عنوان 
در صورت عدم تسويه كامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرر، به علت « 

تأخير بدهي ناشي از اين قرارداد، از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي، 
اعتبار از اين رو وام و يا » . مبلغ به ذمه امضا كننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت

شود تا زمان تسويه كامل بدهي ناشي  ميگيرنده، با امضاي اين قرارداد ملزم ومتعهد 
درصد مانده بدهي  125از اين قرارداد، عالوه بر بدهي تأديه نشده، مبلغي معادل 

  ... هر سال نسبت به بدهي مذكور بر حسب قرارداد به بانك پرداخت نمايد رايب
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عمل به ترتيب ياد  11/12/61مورخ  7742اره نگهبان نيز طي نامه شم رايشو
تسويه كامل اصل « به عبارت » تسويه كامل بدهي « شده را به شرط اصالح عبارت 

  .بدون اشكال و مطابق موازين شرع شناخت» بدهي 
اگر چه چنين اظهار نظرهايي برخي از حقوقدانان را بر آن داشته است كه 

اما ) 275،1380ص .كاتوزيان( هنگي بداند نگهبان را دچار عدم هما راينظرات شو
استفاده كرد چراكه مطابق اين  اظهار  رايتوان از آن به نفع دادگاه صادركننده  مي

نگهبان تعلق خسارت تأخير تأديه را فقط  رايتوان استدالل كرد كه شو مي  ها نظريه
غيير در جايي شرعي دانسته است كه قرارداد مذكور موجود باشد و نيز پس از ت

در نگهبان  رايوتأييد آن از سوي شو 1379قانون آيين دادرسي مدني در سال 
ط ماده رايو البته ساير ش مواردي كه دعواي مالي طرح و تقديم شده باشد

هم موجود باشد خسارت تأخير تأديه تعلق خواهد گرفت و در ساير موارد  522
دعواي اخير . وشرعي است مطالبه و تعلق خسارت تأخير تأديه فاقد وجاهت قانوني

هم مصداق هيچكدام از اين دو مورد نبوده و مطالبه خسارت تأخير تأديه فاقد 
از اين حيث  رايوجاهت قانوني و شرعي است لذا استدالل دادگاه صادر كننده 

توان در رد نظر مذكور مطرح داشت  مييي  ها اما در مقابل، استدالل. نمايد ميوجيه 
كام بيشتر برخوردار بوده و با روح قانون و اقتضاي عدالت همسو كه به نظر از استح

  .باشد مي
يي كه خسارت تأخير تأديه در سير  ها با اندك تأمل در فراز و نشيب-1

قانونگذاري داشته است، مشاهده ميشود كه قانونگذار پس از سالها آزمون و خطا 
عيني وملموس  به اين نتيجه رسيده است كه خسارت تأخير تأديه يك خسارت

شود و به عبارت  مياست كه به واسطه اوضاع واحوال اقتصادي بر طلبكار وارد 
ديگر قانونگذار با پذيرش خسارت تأخير تأديه اين موضوع را مورد قبول قرار داده 

تعهداتي كه موضوع آن وجه نقد است در واقع تعهد مديون، تأمين و است كه در 
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بازپرداخت ارزشي است كه او قبالً به دست آورده است نه انتقال مقدار معين وجه 
ن قانونگذار اصل رايبناب. نقد، بدون در نظر گرفتن ميزان قدرت واقعي خريد آن

م  در .د.آ.ق 522ماده  جبران چنين خسارتي را مورد پذيرش قرار داده است و در
مقام تقيين تعلق خسارت تأخير تأديه پس از سالها سكوت و يا ابهام بوده است نه 

م بر خالف .د.آ.ق 522چنين تفسير مضيقي از ماده . مضيق كردن موارد مطالبه آن
  .باشد ميفلسفه وضع اين ماده 

يه وجه نقد در صورتي كه موضوع تعهد تأد« : دارد ميم مقرر . ق  228ماده  -2
مديون را به ميزان خسارت حاصله از تأخير  221تواند با رعايت ماده  ميباشد حاكم 

قانون مدني درباره عدم  221كه در اين رابطه ماده » . تأديه به دين محكوم كند
اگر كسي تعهد اقدام به امري كند يا تعهد نمايد كه از « : گويد ميانجام تعهد چنين 

كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است،  انجام امري خودداري
مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و 

  . »يا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد
عقود نه فقط متعاملين را به « : دارد ميقانون مدني مقرر  220از سوي ديگر ماده 

نمايد، بلكه متعاملين به كليه  ميشده است ملزم چيزي كه در آن تصريح  راياج
شود  مينتايجي هم كه به موجب عرف وعادت يا به موجب قانون از عقد حاصل 

  » .باشند ميملزم 
با توجه به ماده فوق اگر قانون پيش بيني شده باشد كه هنگام تأخير در اداي 

مطلب قانوناً هيچ دين يا تعهد يا فعل مبلغي به عنوان خسارت پرداخت شود، اين 
موسوي بجنوردي، .( ايراد و اشكالي ندارد و خسارت تأخير تأديه ثابت خواهد بود

  .م نيز مويد همين مطلب است.د.آ.ق 522كما اينك ماده )  1382 ،14ص 
توان از ساير مواد قانوني هم  مين اصل تعلق خسارت تأخير تأديه را رايبناب

عدم مشروعيت خسارت  1379ه قانونگذار در سال ن نظر به اينكرايبناب. استنتاج كرد
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توان به استناد مواد فوق و باالخص نص صريح ماده  ميتأخير تأديه را برداشته است 
  .م مديون را ملزم به جبران خسارت تأخير تأديه نيز كرد.ق  228

استفاده شده بود اين »  دعاوي« م سابق نيز از عبارت .د.آ.ق 719در ماده  -3
اما در  »... در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است« : داشت مير ماده مقر

مفاد اسناد رسمي را داشتيم  رايكنار آن مواد مربوط به قانون ثبت و آيين نامه اج
كه امكان مطالبه خسارت تأخير تأديه را در غير محاكم دادگستري هم تجويز 

مؤخر و  79م سال .د.آ.توان استدالل كرد كه چون قانون ق مين نرايبناب. كرد مي
حاوي مقررات جديدي است ناسخ كليه قوانين سابق است و خسارت تأخير تأديه 

ط طرح دعوا رايم كه همانا يكي از اين ش.د.آ.ق 522ط ماده رايصرفاً محدود به ش
چرا كه اساساً ماده مذكور در قانوني درج . باشد ميدر محكم دادگستري است، 
ن چگونگي طرح دعاوي است و نبايد ذكر چنين گرديده است كه در مقام تبيي

« از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه . كلمه اي را به عنوان يك قيد تلقي كرد
( » . انگيزه جلوگيري از ربا نبايد فرصت  اكل مال به باطل  را به مديون بدهد

امروزه كامالً آشكار است تأخير در پرداخت وايفاي )  1380/4/273كاتوزيان، 
هيچ ضرري نبايد جبران نشده » الضرر « هد موجب خسارت است ومطابق قاعده تع

نيز مؤيد استدالل  27/2/1339قانون مسؤوليت مصوب  1باقي بماند چه اينكه ماده 
قانون استفساريه تبصره  ،522م.د.آ.در حال حاضر هم عالوه بر ماده ق. اخير است
 رايآيين نامه اج 5چك و ماده  قانون اصالح موادي از قانون صدور 2الحاقي به 

مفاد اسناد رسمي الزم االجرا نيز مورد تأييد قرار گرفته است لذا از اين نظر همچنين 
رسد چراكه اگر قانونگذار  ميم منطقي به نظر ن.د.آ.ق 522تفسيري از ظاهر ماده 

داشت تعيين  ميازنظريه تعلق خسارت تأخير تأديه در قالب دعاوي مدنظر دادگاه 
  .نمود مياد فوق لغو مو
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مطالبه خسارت تأخير تأديه چهار شرط  رايم ب.د.آ.ق 522مطابق نص ماده  -4
  : الزم است
  .وجه نقد بودن موضوع تعهد: الف
  .مطالبه از سوي داين: ب
  . تمكن مديون از پرداخت و امتناع از آن: ج
  .تغيير فاحش قيمت از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت: د

طرح « است كه همانا  رايپنجمي كه مدنظر دادگاه صادر كننده  و البته شرط
  .از سوي داين است» دعوا 

باشد چرا كه موضوع اصلي دعواي طرفين  ميدر مانحن فيه شرط اول موجود 
. ثبت مبلغ آن پرداخت شده است رايمطالبه وجه چكي بوده است كه از طريق اج

 536وحدت رويه  رايت و ايضاً . ق . و  280و  279شرط دوم نيز مطابق مواد 
كه گواهي عدم پرداخت را ازسوي بانك را در حكم واخواست  10/7/69مورخ 

ازسوي . نيز برآورده شده است)  466/ 1386/ قرباني ( عدم تأديه دانسته است 
ثبت و صدور اجرائيه نيز مطالبه دين محسوب  رايديگر مراجعه داين به دايره اج

ثبت تحقق اين شرط را تاييد و تاكيد  راياجعه به دايره اجن مررايبناب. گردد مي
  .نايد مي

شرط سوم تمكن مديون از پرداخت و امتناع از آن است كه پرداخت وجه 
  .چك پس از صدور اجرائيه از محل اموال خوانده، اين شرط نيز محقق است

چهارمين شرط يعني تغيير فاحش شاخص قيمت بر مبناي شاخص ساالنه بانك 
كزي نيز به واسطه اعالم آن به صورت دوره اي از سوي بانك مركزي مشخص مر

  .و محقق است
ط مندرج در رايبه نظر جزء ش راياما شرط پنجم مورد نظر دادگاه صدر كننده

باشد چرا كه چنانچه گذشت در ماده  ميماده جهت تعلق خسارت تاخير تاديه ن
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و تجويز حليت مطالبه اين خسارت مذكور قانونگذار در مقام احياي قابليت جبران 
  .بوده است نه در مقام موانع عدم امكان مطالبه آن

توان  ميط تعلق اين نوع خسارت باشد رايدر فضي هم كه طرح دعوا يكي از ش
در ماده مذكور در معناي عام آن استفاده شده » دعوا« اظهار داشت كه اصطالح 

مديون است كه اين معنا از مطالبه  است و منظور از آن طرح ادعا از سوي داين بر
ثبت نيز قابل استنباط است كما اينكه تعاريف  رايوجه چك از طريق دايره اج

چنانچه در تعريف آمده است . نمايد ميحقوقدانان از دعوا نيز اين موضوع را تأييد 
گيرد يعني حقي كه  ميتثبيت حق صورت  رايدعوا عبارت از عملي است كه ب« 

« و يا اينكه )  118/1383ص /متين دفتري. (يا انكار واقع شده باشدمورد تجاوز 
دعوا عملي است تشريفاتي كه به منظور تثبيت حقي كه مورد انكار وتجاوز واقع 

توان قائل به اين  مين رايبناب)  273/1376ص . كاتوزيان. ( شود ميشده است، انجام 
  .گردد ميي طرح دعوا تلقي ثبت نيز نوع رايبود كه مطالبه وجه چك از طريق اج

قانون اصالح موادي از قانون  2مطابق قانون الحاق يك تبصره به ماغده  -5
تواند محكوميت  ميدارنده چك «  10/3/76مورخ  75صدور چك سال 

را از ... ي وارد شده  ها صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات وهزينه
« ن تبصره اختالفاتي جهت تفسير كلمه پس از الحاق دي» .دادگاه تقاضا نمايد

مندرج در اين تبصره ايجاد شد كه در نهايت در طي قانون استفساريه » خسارات 
قانون اصالح موادي از قانون صدور چك مصوب  2تبصره الحاقي به ماده 

كليه « منظور از عبارت « : مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر داشت 21/9/1377
خسارات تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از ... » ... وارد شده ي  ها خسارات و هزينه

تاريخ چك تا زمان وصول آن توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم 
  » است ...  شده و 
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م در اين است كه .د.آ.ق 522تفاوت اساسي ميان اين قانون استفساريه وماد ه 
تاريخ چك در استفساريه هيچ قيدي  در ماده مذكور خسارت تأخير تأديه از: اوالًٌ

شود و علي فرض اينكه شرط مورد نظر دادگاه در ماده  ميجهت طرح دعوا ديده ن
ثانياً مطابق رويه . م وجود داشته باشد اين قيد در استفساريه وجود ندارد.د.آ.ق 522

و البته نص قانون مبناي صدور حكم به جبران خسارت تأخير   ها حاكم بر دادگاه
كما اينكه مبناي محاسبه .م .د.آ.ق 522يه چك، قانون استفساريه است نه ماده تأد

ثالثاً چون قانون استفساريه خاص چك . هم تاريخ چك است نه تقديم دادخواست
بوده و قانون آيين دادرسي مدني مربوط به كليه دعاوي و در مقابل قانون استفساريه 

گردد بلكه بايد قائل به تخصيص  يمگردد توسط قانون مؤخر نسخ ن ميعام تلقي 
بدون توجه به قانون استفساريه  رايالزم به ذكر است دادگاه صادر كننده . عام بود

باشد  ميكه اساس و مبناي مبناي صدور حكم به خسارت تأخير تأديه در چك 
مذكور هم غير  رايرسد مبناي استنادي  ميكرده است و به نظر  راياقدام به صدور 

  .ه استقابل توجي
  بررسي فقهي

نمايد  ميعدم تعلق خسارت تأخير تأديه به ديوان مالي از لحاظ فقهي نيز مردود 
نگهبان در ابتدا پرداخت چنين خسارتي را غير شرعي  رايچراكه اگر چه فقهاي شو

دانستند اما در وضعيت كنوني كه مطالبه چنين خسارتي شرعي و قانوني تلقي شده 
هم جهت تحكيم لزوم » تسبيب « و » الضرر « ده فقهي توان از دو قاع مياست 

  .جبران چنين خسارتي استفاده كرد
  قاعده الضرر-1

در اينجا اين است كه عدم بازپرداخت كاهش ارزش » الضرر« كاربرد قاعده 
چرا كه . موجب ضرر به طرف مقابل ميشود و اين تنها در ديوان پولي مطرح است

موظف به  ،دهكار باشد پس از گذشت چند سالاگر شخصي پنج كيلوگرم برنج ب
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به   ها باشد و تمام آن كاال را با همان اوصاف و ويژگي ميپرداخت همان پنج كيلو 
 ،او بازگردانيده است ولي در مورد پول اينگونه نيست زيرا عدم جبران كاهش

  .شود ميمستلزم ضرر و زيان 
ه به صورت نقد باشد و اگر موعد پرداخت بدهي رسيده باشد و يا اشتغال ذم

زيرا دائن در « بدهكار از پرداخت آن امتناع كند مشمول قاعده الضرر است 
و تغيير قدرت خريد،   ها شود و با افزايش شاخص قيمت ميصورت مطالبه متضرر 

عظيمي گرگاني، ( » . يابد ميماليت و قدرت خريد آن زايد از متعارف كاهش 
امن است چنان كه اگر كسي اسكناس يا چك در اين فرض بدهكار ض)  61/1388

يا سند كسي را عدوانا نگه دارد تا ماليت آن كاهش يابد ضامن نقض ماليت و ضرر 
  )  269يوسفي، ربا و تورم، ( وارده خواهد بود 

تواند اثبات ضمان كند يا  ميهر چند سخن در اين است كه آيا قاعده الضرر 
شده كه قاعده الضرر، مثبت ضمان نيست خير؟ به عبارت ديگر، ممكن است تصور 

توان به استناد اين  مين نرايبناب. زيرا قاعده الضرر نفي حكم است نه اثبات حكم
ولي اين )  165محقق داماد، قواعد فقه، . ( قاعده به جواز مطالبه خسارت حكم نمود

تصور نادرست است زيرا مفاد اين قاعده نفي ضرر است و ممكن است نفي ضرر، 
تلزم نفي حكم باشد و يا اثبات حكم و در اين صورت با استناد به اين قاعده مس

  .شود تا ضرر منتفي گردد ميجواز مطالبه خسارت اثبات 
تواند به منظور نفي ضرر وارده،  ميبا جريان قاعده الضرر، طلبكار  ،به هر حال

  .شدمطالبه خسارت كند هرچند خسارت وارده از روي اراده و قصد و عمد نبا
  

  قاعده تسبيب -2
شود بلكه مع  ميعمل مسبب مستقيماً باعث از بين رفتن مال ديگري ن ،در تسبيب
 ،شود مال غير ازبين برود و سبب آنئ چيزي است كه از وجودش ميالواسطه سبب 
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وجود ديگري الزم نيايد ولي از عدمش عدم ديگري الزم بيايد ودر اين صورت، با 
  )  119همان، . ( علت تامه متفاوت است

آنچه در قاعده تسبيب مهم است رابطه ميان عمل شخص و تلف مال است كه 
  .بايد به گونه اي باشد كه اگر آن عمل واقع نشود تلف مال نيز اتفاق نيافتد

به اتفاقي كه باعث ضرر و زيان  و يا به  ،در مورد مطالبه خسارت تأخير تأديه 
افزايش تورم و تأخير تأديه است عبارتي ديگر كاهش قدرت خريد شده است 

  . ضامن جبران كاهش ارزش واقعي پول است) مسبب ( ن مديون رايبناب
ن مطابق دو قاعده فوق الذكر هم لزوم جبران خسارت ناشي ار تأخير رايبناب

تأديه امري الزم و بديهي است و صدور حكم بر خالف اين قواعد فقهي مستلزم 
  .باشد مياستدالل به رد آنها 

نه  رايمطابق آنچه گذشت تفسير مضيق ارائه شده از سوي دادگاه صادر كننده 
تنها با مباني فقهي جران خسارت در تعارض است بلكه با قوانين مطرح شده نيز در 

رسد صدور حكم به جبران خسارت عدم تاديه در مورد  ميبه نظر . باشد ميتغاير 
گردد نه  مياسناد و امالك مطالبه اداره ثبت  راييي كه از طريق دايره اج ها چك

  .  فاقد وجاهت قانوني است تنها غير قانوني نيست بلكه عدم پرداخت آن



  ...هاي مطالبه شده خسارت تأخير تأديه چك             
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