
 

 

  گزارش نشست نقد رأي:

  خیر تأدیهأمبدأ احتساب خسارت ت

 

  *نـجفی حمیدرضا
  

 23 روز تهران استان نظر تجدید هاي دادگاه رأي نقد جلسه سیزدهمین

دادگاه تجدیدنظر استان  با حضور جمعی از قضات محترم 1393 ماه دي

 والیت سالن درتهران و آقاي دکتر احمدبیگی، مشاور رئیس قوه قضاییه، 

  . شد برگزاردادگستري استان تهران 

 جانشین و کل رئیس قضایی معاون ،اهوارکی آقاي جلسه، ابتداي در

 خصوص این در بحث طرح به تهران استان تجدیدنظر هاي دادگاه سرپرست

 دعوي به رسیدگی در تهران حقوقی عمومی دادگاه 43 شعبه«: پرداخت

 اجراي تا دیهأت خیرأت خسارت و خواسته اصل پرداخت به را خوانده مطالبه،

 عمومی هاي دادگاه دادرسی آیین قانون 522 ،515 ،198 ماده استناد به رأي

 علیهمحکوم دنظرخواهیتجدی با. نماید می محکوم مدنی امور در انقالب و

  مورخ 1607 دادنامه شرح به تهران استان تجدیدنظر  دادگاه مسو شعبه

 پرداخت به محکومیت تاریخ با رابطه در را تجدیدنظرخواهی 20/12/1391

 دادخواست تقدیم زمان به توجه با و تشخیص موجه دیه،تأ تأخیر خسارت

  .نماید می اصالح و نقض مذکور حیث از را دادنامه ،26/1/1391

دادرسی مدنی  آیینقانون  522ماده  درخصوص اینکهلذا با توجه به 

دیـه در آراي همکـاران محتـرم    أخیر تأاز حیث زمان محاسبه خسارت ت

، به این شرح که بعضاً تـاریخ اسـتقرار دیـن و    گردد میاختالف مالحظه 
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بعضی دیگر تاریخ سررسـید و بعضـی دیگـر تـاریخ مطالبـه از طریـق       

دهند، موضوع مذکور جهت  قرار می دادخواست یا اظهارنامه را مورد حکم

  ». نقد و بحث و تبادل نظر انتخاب گردیده است

  ها: آراي دادگاه

  20/12/1391مورخ  9109970220301607:دادنامه 

  بدوي دادگاه رأي

 بـه . الـف  آقـاي  وکالت با. ب رکتــش واستــدادخ وصــدرخص

 000/419/171/1 مبلغ پرداخت به خوانده محکومیت خواسته به. ش طرفیت

 1/8/89 تـاریخ  از تأدیه تأخیر خسارت و دادرسی هاي هزینه انضمامبه ریال

  پرونده محتویات به التفات با دادگاه وکیل الوکاله حق و] رأي[ اجراي لغایت

 بـه  نسبت خوانده ناحیه از اینکه به نظر و خواهان مدارك مصدق رونوشت

 درخصـوص  خوانـده  عدفا و نیامده عملبه تعرضی و ایراد مطروحه، دعوي

 واهـان خ ادعـاي  بـرخالف  دلیلـی  و باشد نمی وارد نیز تأدیه تأخیر خسارت

 را خواهـان  دعـوي  دادگـاه  هـذا  علـی  اسـت،  نگردیده امهــاق و رازــاح

 قـانون  522 ،515 ،198 مـواد  به مستنداً و تشخیص ثابت و صحت بر محمول

 محکومیـت  بـه  حکم مدنی، امور در انقالب و عمومی دادگاه دادرسی آیین

  انضمام به خواسته اصل بابت ریال 000/419/171/1 مبلغ پرداخت به خوانده

 تـاریخ  از تأدیـه  تأخیر خسارت و ریال 000/544/23 مبلغ به دادرسی هزینه

. گردد می اعالم و صادر خواهان حق در حکم اجراي زمان لغایت 1/8/1389

 قابـل  ابـالغ  تاریخ از روز بیست مهلت ظرف و بوده حضوري ،دادگاه رأي

  .است تهران استان تجدیدنظر محاکم در تجدیدنظرخواهی

  تهران  یدادگاه عموم 24شعبه  یسرئ

  یمردان

  نظر تجدید دادگاه رأي

 564 شماره دادنامه از قسمت آن به نسبت. ش تجدیدنظرخواهی

 آن موجببه که  ناتهر عمومی دادگاه 32 شعبه از صادره 25/6/94 مورخ
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 محکوم حکم اجراي زمان تا 1/8/89 تاریخ از تأدیه تأخیر تخسار پرداخت

 به علیه محکوم قانون، براساس زیرا باشد، می موجه و وارد است شده

 تاریخ و شود می محکوم داین مطالبه تاریخ از تأدیه تأخیر خسارت پرداخت

 و )26/1/91(باشد می دادخواست تقدیم تاریخ پرونده، این در مطالبه

 لذا ،است نکرده ارائه برآن سابق مطالبه بر دال مدرکی اندهتجدیدنظرخو

 محاسبه تاریخ نقض با قسمت این در تجدیدنظرخواهی پذیرش با دادگاه

 تجدیدنظرخواهی .کند می اعالم 26/1/91 را آن تاریخ تأدیه، خسارت

 358 ماده به مستنداً و دــباش یــنم وارد خسارت اقــاستحق عدم وردــمدر

  . است قطعی رأي این. شود می الماع مردود

  مستشار دادگاه ـ استان تهران یدنظردادگاه تجد 3شعبه  یسرئ

  یديحم ـ ییذکا

  :رأينظرات حضار در جلسه نقد 

  :تهران استان تجدیدنظر دادگاه مستشارآقاي فرهاد مرادي، 

  در آراي صادره دو نکته مبهم وجود دارد:

دادگاه بدوي شده، معلوم نیست و  رأي مبنا یا منشاء دعوایی که منتهی بهـ 1

  ».با توجه به رونوشت مصدق مدارك خواهان«طور خالصه آمده: به رأيتنها در صدر 

خیر تأدیه تاریخ أدادگاه بدوي، مبدأ احتساب خسارت ت رأيـ در 2

نظر هم به این  قید شده که دلیل آن معلوم نیست. دادگاه تجدید 1/8/1389

را به عنوان  )26/1/1391(خود تاریخ جدیدي  رأينشده و در  متعرضقضیه 

  که دلیل آن مشخص نیست.   تاریخ اقامه دعوا در نظر گرفته

 تقصـیر  یـا  لـل تع اثـر  در کـه  اسـت  زیـانی  و ضـرر  »تأدیـه  خیرأت خسارت«

 بـه  توجـه  بـا . شـود  مـی  ایجـاد  داین به نسبت دین موقعبه  تأدیه از مدیون شخص

 تـورمی  میـزان  بـه  آن خریـد  قـدرت  و ارزش است عتباريا کاالي یک ،پول اینکه

 شـخص  اسـت  زمال بنـابراین . یابـد  مـی  کـاهش  مـرور  به دارد، وجود جامعه در که

 خسـارت  پرداخـت  بـه  کـرده،  خـودداري  مقـرر  تاریخ در دین  تأدیه از که مدیونی

  .  شود محکوم داین به وارد
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 یـک  در دیهتأ خیرأت خسارت بحث 726 تا 719 ماده از سابق م.د.آ قانون در

 تـاریخ  طـرفین،  توافـق  تـاریخ  از مورد حسب که بود شده مشخص جداگانه فصل

 کـه  مواردي در( بدوي دادگاه رأي صدور تاریخ و دعوا اقامه تاریخ اظهارنامه،  ابالغ

 قـانون  در. شـد  می گرفته نظر در) شود می اثبات امارات با یا شهود شهادت با دعوا

 و مبنـا  همـان  از عمل در قضات اما ،شود نمی دیده انسجام و نظم آن جدید، م.د.آ

 نظـر  براسـاس  نمونـه،  عنـوان  بـه . کننـد  می استفاده بود قدیم قانون در که مالکی

 باید چک، صدور قانون 2 ماده تبصره ذیل نظام مصلحت تشخیص مجمع تفسیري

: الؤس. بگیریم نظر در تأدیه خیرتأ خسارت احتساب مبناي را چک رسیدسر تاریخ

 چک دارنده و شد صادر مشخص تاریخ به و تومان میلیون 100 مبلغ به چکی اگر

 از را خیرأتـ  خسـارت  دادگـاه  که دارد توجیهی چه نکرد، مطالبه سال دو یا یک تا

 تجـارت،  قانون  315 و 314 ،280،304 مواد بگیرد؟ نظر در چک در مندرج تاریخ

 اگـر  و کند اقدام مطالبه براي مقرر تاریخ در که کرده مکلف را تجاري سند  دارنده

 پرداخـت  عـدم  گـواهی « یـا  »واخواسـت « براي دارنده نشد، پرداخت تاریخ آن در

 محسـوب  لکاهـ   دارنده عنوان به قصور، یا تعلل صورت در وگرنه کند اقدام »چک

 مطالبـه  تـاریخ  دارد، اهمیـت  تجـاري  سند مطالبه در چهآن اساس، این بر. شود می

 تـاریخ  نـه  گیـرد  مـی  قـرار  تأدیـه  خیرأتـ  خسـارت  شـروع  هنقط ،تاریخ این و است

 رسد می نظر به. است بوده نظام مصلحت تشخیص مجمع نظر مورد که سررسیدي

 همـان  در چـک  دارنـده  کـه  داشته نظر در هم نظام مصلحت تشخیص مجمع که

 بـه  را پرداخـت  عدم گواهی دادگاه نشد، پرداخت اگر و کند مراجعه بانک به تاریخ

 گـواهی  بـا  کـه  سررسـیدي  تـاریخ  نه( بگیرد درنظر وجه  مطالبه اثبات دسن عنوان

 بـا  بایـد  را دیهأت خیرتأ خسارت شروع نقطه لذا ،)دارد زمانی اختالف پرداخت عدم

  .  بگیریم نظر در طلبکار مطالبه

  :تهران استان تجدیدنظر دادگاه 52 شعبه رئیسوند،  دکتر قربان

 را طرفین توافق کلی طور به خسارات، بحث در جدید م.د.آ قانون 515 ماده

 قانون در که چیزي آن از تربیش یا ترکم طرفین، توافق صورت در. کند می لحاظ

 12 حداکثر را مبنا قدیم  م.د.آ انونق. کرد تعیین توان می را است شده مشخص

 طرفین اگر پس .است وابسته طرفین توافق میزان به ناآل اما کرد، می لحاظ درصد



  127/ گزارش نشست نقد رأي: مبدأ احتساب خسارت تاخیر تأدیه 

 توافق کنند، توافق قرارداد در مندرج خسارات سایر یا تأدیه تاخیر خسارت درمورد

  ).باشد کمتر یا بیشتر بازار عرف نظر از آن ارزش اگر حتی( بود خواهد عمل مالك

دارد » تعدیل خسـارات «المللی بحثی تحت عنوان کنوانسیون یکنواخت بین

تعیین کرده باشند که از نظر اگر طرفین در قرارداد میزان خسارات را به نحوي «که 

ولی در قانون ما ، »را کمتر یا بیشتر کند  تواند آن دادگاه منصفانه نباشد، دادگاه می

تواند تقسیط کند، اما  گوید که: دادگاه می قانون مدنی می 230طور نیست. ماده این

د، تغییر ان بینی کرده تواند به کمتر یا بیشتر از چیزي که طرفین در قرارداد پیش نمی

قانون آ.د.م  725قانون مدنی و ماده  230دهد. در قانون آ.د.م جدید با توجه به ماده 

درصد بود و با توجه به نظر فقهاي شوراي نگهبان (که زمانی خسارت  12قدیم که 

 یکردند)، افراط و تفریط شده است؛ به این معن ممنوع اعالم می الًخیر تأدیه را کأت

. بنابراین اگر طـرفین در  به هر میزانی که باشد، پذیرفته استکه توافق طرفین را 

موضـوع را بررسـی    ،دادگـاه  ه به هر میزان توافق داشته باشـند خیر تأدیأخسارت ت

را » واخواسـت ارسـال  « 304درمورد تاریخ مطالبه، قانون تجارت در ماده  کند. می

صرف واخواست  پس». رداختــدم پــگواهی ع«ورد چک، ــممالك قرار داده و در

مالك نیست و فقط  ،ـ به عنوان اعالم اعتراض ـ بر عدم پرداخت کافی است. ابالغ  

تـاریخ تقـدیم   «اي وجـود نداشـته باشـد،     ي اطالع اسـت. فلـذا اگـر اظهارنامـه    برا

  شود.  تاریخ مطالبه محسوب می »دادخواست

رابطـه  ؛ یعنـی  دارد  میمورد نقد، تاریخ تقدیم دادخواست جنبه اعال رأيدر 

دانسـتند   قرارداد مـی  براساسکند. طرفین  طرفین را از لحاظ قراردادي بررسی می

که بدهکارند یا خیر و تاریخ ارسال اظهارنامه تاریخ مطالبـه اسـت و تـاریخ ابـالغ،     

خیر تأدیه از آن زمان (تاریخ ارسال اظهارنامه) محاسـبه  أمالك نیست و خسارت ت

قـرار داده،   تاریخ تقـدیم دادخواسـت را مـالك    نظر که دادگاه تجدید رأيشود.  می

  رسد. نظر صحیح می به

  :قضاییه قوه پژوهشگاه پژوهشگرآقاي محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی، 

 ،228 ،221 مواد در که آنچه با جدید م.د.آ قانون 522 ماده وجودي فلسفه

 قانون 522 ماده در. دارد فرق است، مدنی قانون 226 در ضمناً و تلویحاً و 230
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 که دهد می نشان این. »قیمت  ساالنه شاخص تغییر صورت در« :آمده جدید م.د.آ

 و نیست تعهد انـجام در خیرأت خسارت بحث اساساً اخیر ماده وجودي فلسفه

 سایر در که حالی در کند؛ جبران خواهد می را »پول ارزش کاهش از ناشی خسارت«

 زمان در تعهد انـجام عدم یا تعهد انـجام عدم از ناشی خسارت« درمورد بحث مواد،

 مسئولیت سیستم در هایی چالش نشویم، قائل تمایز دو این بین اگر. است »مقرر

 سفانهمتأ. آید می پیش قرارداد نقض از یناش خسارت و تأدیه تأخیر خسارت و مدنی

  .است نشده توجه نکته این به هم. م.آ.ق 522 ماده نگارش نحوه در

  :قضاییه قوه رئیس مشاورگی، دکتر احمد بی

قانون آ.د.م جدید اضافه بر میزان  522درمورد ماهیت وجهی که در ماده 

  شود، سه نظر وجود دارد:    اصلی دین پرداخت می

 و کرده مطالبه داین چون ،است »تأدیه خیرتأ خسارت« همان این  .1

. بپردازد را آن باید مدیون که شده وارد داین به خسارتی نکرده، پرداخت مدیون

 داین که زمانی تا و است جاري او بر اقدام قاعده نکرد، مطالبه داین اگر بنابراین

  . نیست مدیون عهده بر هم خسارتی فعالً نکرده، مطالبه

است؛ یعنی » مجازات و جریمه«به نظر بعضی از فقها این مبلغ، همان   .2

متمکن از «مدیون  زیرا ،اي است که باید به عنوان مجازات پرداخت شود اضافه

ولی معصیتاً پرداخت نکرده است. اگر او متمکن نباشد، وقتی داین » پرداخت بوده

اما اگر  ،شود و سوءنیتی متصور نیست کند، معصیتی هم مرتکب نمی مطالبه می

کار است؛  متمکن از پرداخت باشد و پرداخت نکرده باشد، سوءنیت دارد و معصیت

اي را بپردازد. در  جازاتش این است که مبلغ اضافهو م شود میدر نتیجه مجازات 

نیت داین در عدم پرداخت و این حالت هم وقتی مطالبه صورت بگیرد، بحث سوء

  آید.  معصیت و مجازات پیش می

ارزش وجـه  «ان ـــ ص است را همــشخ نچه بر عهده یا ذمهنظر دیگر، آ  .3

دید هم ــون آ.د.م جــقان 522که در ماده  داند می »قدرت خرید«یا » به نرخ روز

شـوند، دو نـوع    به نحوي به آن اشاره شده است. اموالی که مورد معامله واقـع مـی  

بیننـد یـا    ، افـراد آن را مـی  »عـین معـین  «هستند: یا عین معین یا کلی. درمـورد  

» امـوال کلـی  «مـورد   امـا در  ،گیـرد  شود و مورد معامله قرار می اوصافش گفته می
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گیرد، تصویري اسـت کـه    ارد، آنچه که مورد معامله قرار میوجود ند ايءچون شی

کنند. به همین دلیل باید اوصـاف و   خارجی در ذهن فرض می ءطرفین از یک شی

کنند، وگرنـه  هاي مورد معامله را که در ارتباط با بیع کلی وجود دارد بیان  ویژگی

  مورد پول:معامله باطل است. در

لی که طرفین مورد معامله قرار ، عدد یا ریادگیر میچه در ذمه قرار ن: آاوالً

 ،تواند در ذمه قرار بگیرد دهند نیست، زیرا این یک امر اعتباري است و نمیمی

این پول در  اینکهبلکه قدرت خرید و ارزش اعتباري پول است و طرفین با فرض 

دهند. اگر قدرت خرید  زمان قرارداد ارزش مشخصی دارد، معامله را انـجام می

شود  الك در نظر گرفته شود، بحث تفکیک بین اصل دین و مبلغ زاید تصور نمیم

التفاوت را بپردازد، این تفاوت  و اگر مدیون براساس شاخص بانک مرکزي مابه

شده. با  اي نیست و در واقع همان پولی است که باید پرداخت می مبلغ اضافه

قانون آ.د.م  522ده زیرا در ما ،شود پذیرش این موضوع بحث مطالبه حل می

  اشاره نشده است.» خسارت«جدید به این مبلغ به عنوان 

از زمان «مالك عمل است، عبارت » مطالبه«: اگر تفسیر این باشد که ثانیاً

، »از زمان مطالبه« شود و باید گفت دچار اشکال می» سررسید تا هنگام پرداخت

  نه از زمان سررسید.

یک خسارت زاید  اینکهوجه شده، نه ــول تــپ: در متن قانون به ارزش ثالثاً

بر دین اصلی مورد نظر باشد. از طرف دیگر  بحث تمکن مطرح شده است. با 

وجود این اگر قاضی ببیند که شخص تمکن ندارد و به او مهلت دهد، این موجب 

شود که میزان مسئولیت او کاهش بیابد. بنابراین تمکن یا عدم تمکن اصالً در  نمی

رسد که مطالبه مالك نباشد و  اجرا دخالتی ندارد. در مجموع به نظر میاین م

  شود. نیز زاید بر مبلغ اصلی تلقی نمی 522مبلغ مورد نظر ماده 

  :تهران استان تجدیدنظر دادگاه 20 شعبه رئیسآقاي آروین، 

به عقیده من هرکدام از این دو نظر در شرایط خودش درست است. 

براي مدیون اجلی تعیین شده باشد (مثل چک) باید  درصورتی که در قرارداد

  گیرد. صورت، زمان مطالبه مالك قرار می سررسید عمل شود در غیر این براساس
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  :تهران استان تجدیدنظر دادگاه 11 شعبه رئیسآقاي فرهبد، 

ل غیرمنقول دیگر. زمان مطالبه خسارت، یا وجه نقد است یا ما  مطالبه

  است:مورد وجه نقد دو نوع در

در زمان عقد قرارداد بین طـرفین، زمـانی بـراي اجـراي عقـد تعیـین        )الف

انـد   اند و قرار گذاشته شود؛ به این صورت که دو طرف وجهی را رد و بدل کرده می

صـورت دایـن روزانـه     که مدیون در تاریخ مشخص وجـه را بپـردازد، در غیـر ایـن    

باید برخالف قوانین نباشد، خسارت بدهد. اگر شرایط قرارداد براي تعیین خسارت 

را برخالف قـوانین تشـخیص دادیـم، بایـد       آن اما اگر ، اول آن را مدنظر قرار دهیم

  نرخ تورم محاسبه کنیم.   براساس

  ظهارنامه و زمان تقدیم دادخواستوسیله امطالبه به )ب

  د.نظر قرار دارا مدبه نظر من باید یا تاریخ اظهارنامه یا تاریخ تقدیم دادخواست 

  :تهران استان تجدیدنظر دادگاه 37 شعبه رئیسدکتر جمشیدي، 

  کنم: من از دو منظر نگاه می

خسارت «قانون آ.د.م قدیم بحث  726تا  721ماده  :گذاري قانون فلسفه ـ1

. بحـث  را مطرح کرده که شوراي نگهبان آن را غیرشرعی اعالم کـرد » یر تأدیهأخت

قـانون   522نهایت مـاده  مطرح گردید و در ها و چک قانون مطالبات خارجی، بانک

حال، براي شوراي نگهبان درمـورد خسـارت شـبهه     آ.د.م جدید تصویب شد. با این

شرعی وجود داشت. از طرف دیگر ما با مکانیسم وضعیت موجود اقتصادي مواجـه  

قانون آ.د.م جدید، اضطرار است  522شد. فلسفه ماده  بودیم و باید تعیین تکلیف می

 6را (با در نظر داشتن همان شبهه شرعی) با  522گذار ماده  ین لحاظ، قانونو به ا

خواهـد   گـذار اصـالً مـی    آید که قـانون  دهد. با این شروط، به نظر می شرط قرار می

بینیم کـه حتـی بـرخالف اصـل      ثابت نشود. به همین خاطر می 522موضوع ماده 

از شود. بنابراین در تفسیر این گوید: باید تمکن احر کند، زیرا می (مالئت) بحث می

خواهد  دهد و می هاي متعددي قرار می گذار شرط قانونقانون باید در نظر داشت که 

گوید: باید اصل مبلغ پرداخت شود و بعد، باید نرخ  ثابت نشود و درنهایت می مسأله

کاهش را از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت محاسبه کرد و اگر قاضی تشخیص داد 
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ت کـه بـراي مـا    ها به صورتی اس آیتم  یعنی همه ؛بدهد رأينرخ فاحش است،  این

خواهد به قدر متیقن و اقتضا و مضیق تفسیر موضـوع   گذار می قانونکند  احراز می

تـاریخ  «کند، بـه عقیـده مـن     گذار مطرح می اي که قانون کند. با این نگاه و فلسفه

  باید مالك قرار گیرد. » تقدیم دادخواست

بلکه توافق بر تاریخی  ،سررسید در واقع مطالبه نیست :قضیه نطوقم ـ2

مشخص به عنوان اجل براي پرداخت دین است. مطالبه مسبوق به سررسید است 

  و به عبارتی از تاریخ سررسید حق مطالبه وجود دارد.

راز قانون آ.د.م جدید، از باب اح 522ماده  در »سررسید«واژه  اینکهدیگر 

گذار بوده، بنابراین واژه سررسید  مد نظر قانونها  خص قیمتتغییر فاحش شا

  تواند براي تاریخ مطالبه مستمسک باشد. نمی

  :تهران استان تجدیدنظر دادگاه مستشارآقاي عبدالرضا مرادي، 

 227نظر قـرار دادن مفـاد مـاده    به ماهیت این موضوع با مـد من راجع  اشاره

کـاهش ارزش  «، »یر تأدیـه أخخسارت ت«الحظه شود که بین قانون مدنی است. م

تفاوت وجود دارد؛ هرچند برخـی از فقهـا مثـل حضـرت امـام (ره)      » ربا«و » پول

انـد. فقهـاي شـوراي     طور مطلـق رد کـرده   را ربا تلقی و به» خیر تأدیهأخسارت ت«

نظر حضرت  براساسدر اوایل انقالب ـ   » خیر تأدیهأخسارت ت« درخصوصنگهبان 

 515مـاده   2تبصـره   امـا در قسـمت آخـر    ،دانسـتند  شرعی نمیامام (ره) ـ آن را  

خیر تأدیه در مـوارد قـانونی قابـل    أخسارت ت«کند که:  قانون آ.د.م جدید اشاره می

یه و بـارگیري  مورد چک و تخلخیر تأدیه درأموارد قانونی خسارت ت». مطالبه است

خیر شـد،  أجا قانون صراحت دارد در چنین مـواردي اگـر تـ   هاست که در آن کشتی

  خسارت تأخیر را مطالبه کرد.  توان می

 تـا  مطالبـه  تـاریخ  از تـورم  نـرخ  در مرکزي بانک شاخص اگر«: اینکه سؤال

 پرداخـت  بـه  حکـم  تـوان  مـی  آیـا  نکـرد،  تغییـري  هیچ و بود ثابت پرداخت تاریخ

 بایـد  کـه  گفت توان می آیا داشت، نزولی سیر تورم نرخ اگر و کرد؟ صادر خسارت

 انونقـ  522 مـاده  در واقـع   در پـس  »شـود؟  پرداخت اضافه وجه نوانع به مبلغی

 مطلـب  همـان  عواقـ  در و کنـد  نمـی  تأدیـه  خیرتـأ  خسـارت  از ذکري جدید م.د.آ

 کـه  اسـت  ایـن  کشـور  در سراسـري   هـــ روی هــالبت. است »پول ارزش شــکاه«
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 خیرتــأ خسـارت « خـت پردا بـراي  قـانونی   مـاده  را جدیـد  م.د.آ قـانون  522 مـاده 

 مثـل  مشـهور  دانـان  حقوق از برخی که است این امر واقع ولی ،گردد تلقی »أدیهت

 کـاهش  خسـارت « عنـوان  بـه  مطلـب  ایـن  به هم شهیدي دکتر و کاتوزیان دکتر

 تـاریخ  بـه  کـه ( جدیـد  م.د.آ قـانون  522 مـاده  در. انـد  داشـته  اشـاره  »پول ارزش

 تـاریخ  و اشـد ب مشـخص  سررسـید  تـاریخ  فرضـاً  اگـر : گفته) کرده اشاره سررسید

 بایـد  جـا این در کـرد،  مطالبـه  سررسـید  تـاریخ  از دایـن  و باشد بعد ماه دو مطالبه

 مطالبـه  یـا  درخواسـت  سررسید تاریخ از او چون ،داد قرار مالك را سررسید تاریخ

 معیـار  و مـالك  دارد، صـراحت  سررسـید  تاریخ هم قانون در کهجاآناز. است کرده

  .باشد تاریخ آن باید

  :تهران استان تجدیدنظر دادگاه29شعبه رئیسدستجردي، حسینی آقاي

هاي جریانی در بحث دین دو است. پرونده» اسناد عادي«ورد ــرمبحث د

  نوع هستند:

اثبات دین باشد نه بحث  ،موضوع ،اگر در یک پرونده :دین اثبات ـ1

قطعی درباره  رأيو بعد از صدور  ؛سررسید وجود دارد و نه بحث زمان دادخواست

  گیرد. مبناي خسارت قرار می» رأيتاریخ صدور «یون بودن یک شخص، مد

حالتی است که هر دو طرف توافق دارند که خوانده  :محقق دین مطالبه ـ2

جا ما با هاي این جلسه است). در این روندهبه خواهان بدهکار است (که موضوع پ

  دو نظر مواجهیم: 

ومان داده شده و امروز میلیون ت 10ده سال قبل  :فقهی سنتی نظر) اول

   .است ارب ،مبلغ همحتی یک تومان بیشتر از این 

درصد توافق کردند.  50بر  ،طرفین توافق :طرفین توافق بر مبتنی نظر) دوم

  » مگر در ربا توافق وجود ندارد؟«  اینکهسؤال 

 522گذار در ماده  لذا قانون ،این دو نظریه متفاوت فاصله زیادي از هم داشتند

ن آ.د.م جدید عالمانه و آگاهانه این دو نظر را آشتی داد: اول گفته است: قانو

، تعریف باید شامل افراد و مانع اغیار باشد. »اي که موضوع آن دین است دردعاوي«

دهد و اغیار (طلبکاران عین، خانه  بنابراین افراد (دین) را تحت پوشش خود قرار می

ـ که هر روز از » پول«کند و صراحتاً از  ج مییا مال غیرمنقول) را از شمول خود خار
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مطالبه  از نوع وجه رایج  بوده باشد، با«کند:  شود ـ بحث می ارزش آن کاسته می

  اما وقتی داین مطالبه نکرده، خود علیه خود اقدام کرده است.  ،»داین

  بنابراین تاریخ دادخواست باید مالك قرار گیرد.

  :تهران استان یدنظرتجد دادگاه مستشارمنی، ؤآقاي م

به این دلیل که بین دین ناشی از  م،نظر مخالف دادگاه تجدید رأيمن با 

) هیچ فرقی نیست و دین ناشی از چک با دین ناشی از غیر چک (سند عاديچک 

واحده در مقام هیچ خصوصیت متفاوتی نسبت به سایر دیون ندارد و آن ماده

قانون  522ن ثابت شد، در معیار ماده دی کهایناست. بنابراین بعد از » تفسیر«

  گنجد؛ چه ناشی از چک باشد، چه مهریه و چه غیر از آن.  آ.د.م جدید می

است. شارع در یک چرخش تاکتیکی با تصویب » شرعی بودن«بحث بعدي 

بود  مسألهقانون آ.د.م جدید به تمام مباحث و شبهاتی که ناشی از این  522ماده 

تعریف کرد، هیچ » ص ارزش پولتفاوت شاخ«عنوان را پاسخ و خاتمه داد. اگر 

محسوب شود. بنابراین در شرعی » خیر تأدیهأخسارت ت«ی وجود ندارد که هتوجی

  اي نیست.  بودن آن هم شبهه

 تکرار مطالبه ي ژهوا بار دو جدید م.د.آ قانون 522 ماده در ،»مطالبه« مورددر

 منظور دوم، مطالبه در. دارد اوتتف کمی دوم ي مطالبه با اول يمطالبه که شده

 آیین قانون 2 ماده مطابق که آنجا از. است »دادخواست در مطالبه« گذار قانون

 زمانی تا و است خواهان خواسته تابع دادگاه حقوقی هاي دادرسی در مدنی دادرسی

 از مقصود پس ندارد، ورود حق حقوقی دادگاه نکند مطالبه خواهان را موضوعی که

 پول ارزش تفاوت یا خسارت حتماً دادخواست در خواهان که است این وم،د مطالبه

 یا دادخواست از قبل مطالبه نه است دادخواست در مطالبه. باشد کرده مطالبه را

  . دهد نمی قرار حکم مورد را آن دادگاه صورت این غیر در سررسید؛

ــورد  ــت « درم ــه و دادخواس ــاده »اظهارنام ــا  711، در م ــانون آ.د.م س بق، ق

بـر  ». حتما مطالبه شده باشد«گذار به اظهارنامه موضوعیت داده و گفته بود:  قانون

» خیر تأدیـه أخسارت تـ «محاسبه   أاین اساس دادگاه تاریخ اظهارنامه را براي مبد

بنـابراین   .ین موضوع را حذف کرد 79گذار در قانون سال  داد. قانون مالك قرار می

از  قـبالً دیـن را   کلی که مدعی اثبات کند کـه هر شاظهارنامه موضوعیت ندارد. به 
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مدیون مطالبه کرده و مدیون (با وجودي که مـتمکن بـوده) امتنـاع کـرده، دایـن      

  تواند بحث تفاوت ارزش پول را از تاریخ مطالبه بخواهد. می

  :تهران استان تجدیدنظر دادگاه مستشارآقاي کیاستی، 

باید قائل به تفصیل شد. با » امکان اعمال حق«و » ایجاد حق«بین بحث 

ز متوجه این موضوع شد. بنده ا توان میقانون آ.د.م به راحتی  522مداقه در ماده 

  کنم: دو جنبه بحث را مطرح می

خیر أخسـارت تـ  «امکان ایجـاد حـق    کهاینگذار براي  قانون :لفظی بحث ـ1

ي شـرط اول ایجـادي و وجـود    5 شـرط گذاشـته اسـت.    6به وجود بیاید، » تأدیه

شود. دلیل تعیین شـروط ایـن اسـت     هستند؛ یعنی اگر نباشند، اصل حق زایل می

اما شـرط انتهـایی (پـس از     ،است و در فقه با ایراد مواجه استکه امري استثنایی 

تواند حقش را اعمـال   مطالبه طلبکار)، ایجابی است و هر موقع که مطالبه کند، می

لـذا بـا مطالبـه،     ،آیـد نـه اصـل حـق     یعنی در میزان حق تغییر به وجود می ؛بکند

  شود. در نظر گرفته می» از تاریخ سررسید«و بدون مطالبه، » زمان مطالبه از«

درصورتی که تغییر شـاخص از زمـان   «شود که:  عنوان می :عقلی بحث ـ2

دیـه) را قائـل   أسررسید تا هنگام پرداخت فاحش باشد، باید حق (خسارت تأخیر ت

(تـاریخ   84(تاریخ سررسید) تـا سـال    80ونده، از سال در این پر». شد و پرداخت

اما از تاریخ مطالبه تا تاریخ صدور حکم  ،پرداخت) تغییر شاخص فاحش بوده است

ماه طول کشیده است. این سه ماه اتفاقاً در یک سال شمسـی اسـت و    3پرداخت، 

یـا  اصالً شاخصی مطرح نیست (که به بحث فاحش بودن یا نبودن پرداخته شود). آ

به این شد که داین امکان مطالبه حقش را ندارد ( با ایـن   قائلدر این صورت باید 

گویند که چنـین حقـی دارد.    طلب کردن شرط وجودي است)؟ همه میفرض که 

رسیم کـه مطالبـه شـرط ایجـابی اسـت. مثـل سـایر         جا هم به این نتیجه میناز ای

  وجود ندارد. نشود، امکان مطالبه حق ارائهحقوق که تا دادخواست 

  :تهران استان تجدیدنظر دادگاه 47 شعبه رئیسآقاي معنوي، 

باید صورت بگیرد و » مطالبه«قانون آ.د.م جدید گفته شده که  522در ماده 

توجیه آن را از خارج این مـاده   اینکهمالك است ـ مگر  » مطالبه«نگفته که تاریخ 



  135/ گزارش نشست نقد رأي: مبدأ احتساب خسارت تاخیر تأدیه 

» تـاریخ سررسـید  «د، باید از خواه بیاوریم ـ و نوشته اگر کسی تفاوت قیمت را می 

  شود تاریخ مطالبه را مالك قرار داد. این ماده نمی براساسمطالبه بکند. 

  گیري: راينتیجه 

اکثریت حضار با تاریخ سررسید به عنوان مالك محاسبه کاهش ارزش پول 

  دانند. نظر قانونگذار می موافق هستند و آن را مد

  


