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فصلاول

معرفی دعوای خسارت
تأخیر تأدیه

مبحثاول:معرفیخسارتتأخیرتأدیهدرحقوقایران
خسارتتأخیرتأدیه،مالیاستکهبابتضهررواردهدرنتیجههتهأخیردر
ادایدینازطرفمدیونبهدایندادهمیشود.خسارتتهأخیرتأدیههدر
مواردیکهموردتعهدتأدیهوجهنقداستدرواقهعجبهراننقهصارزش
پولاستکهدرنتیجهتورممحققمهیشهود.درحهالحاضهردرحقهوق
ایرانخسارتتأخیرتأدیهبهطورکلیقابلمطالبهاست .
ماده۵66قانونآییندادرسیمهدنیبیهانمهیدارد« :در دعااوی کاه
موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکان
مدیون ،مدیون امتناع از پرداخت نموده و در صورت تغییر فاحش
شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از
مطالبه طلبکار دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را باا رعایات تناسا
تغییر شاخص ساالنه که توس بانک مرکازی جمهاوری اساالمی
ایران تعیین میگردد ،محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد .مگار
اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند».

طبقمادهواحدهقانونالحهاقیدوتبصهرهبههمهاده۶۵اصهالحیقهانون
عملیاتبانکیبدونربامصهوب« :۶۹7۱/۶6/۱کلیه وجاوه تساهیالت
اعطایی که بانک ها در اجرای این قاانون باه اشاخاق حقیقای و
حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقارر
شده باشاد کاه اشاخاق ما کور در سررساید معینای وجاوه و
تسهیالت دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینههای ثبتای و
اجرایی دادرسی و حقالوکاله را بپردازد ،در صورت عدم پرداخات
و اعالم بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیاه مراجاع
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قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسامی مکلافاناد بار
اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکام و
اجرای یه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات ایان قاانون ،اقادام
نمایند».
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مبحثدوم:شرایطمطالبهخسارتتأخیرتأدیه
شرای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به شرح ذیل میباشد:
بند اول -موضوع تعهد وجه باشد:بهاینترتیباگرموضوعتعهدکاا
یاانجامیاعدمانجامکاریباشد،مشمولمادهنخواهدبهود.البتههسهبب
ایجاددین(وجه)مؤثردرمقامنیسهت.چنانهههادارهحقهوقیدرنظریهه
۶۹۳۶/۶/6۹-7/7۹ا.ح.ق.اشعارداشته:«دین موضوع ماده  833قانون
آیین دادرسی مدنی  4378مطلق بوده و شامل هر نوع دینی است
که بر ذمه مدیون استقرار یافته است (دین م کور باید از نوع وجه
رایج باشد) و تفاوتی میان دیونی که دارای منشأ مختلف میباشاد
وجود ندارد».بنابراین،درصورتیکهموضوعتعهدانجامیاعهدمانجهام
کاریباشد،مطابققانونامکانپرداخت خسارت تأخیرتأدیهوجودندارد،
بلکهخواهانمیتواندهزینههههایدادرسهی،حهقالوکالههوکیهل، هزینهه
کارشناسیوسایرهزینههایمربوطبهانجامموضوعتعهدیاعهدمانجهام
آنراازدادگاهمطالبهنماید .
بند دوم -موضوع تعهد وجه رایج باشد :منظهورازوجههرایهج،وجهه
مباداتیهرکشوراستکهدرحالحاضهربهرایمعهامالتتجهاریبهین
مردمرواجدارد.یکیازاساتیدحقوقوجهرایجراچنهینتعریهفنمهوده
است:« در ایران یا خارج رواج داشته و به عبارتی پول قانونی یاک
کشور باشد۶».متأسفانهبعضیازمراجعقضائیبهااسهتنباطناصهواباز
کلمه«رایج»برایمطالباتارزی خسارت تأخیرتأدیهلحها نمهیکننهد
ایندرحهالیاسهتکههدیهوانعهالیکشهوردرر یوحهدترویهه-۳0
 .1حسین میر محمد صادقی ،جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ،تهران ،میزان ،1831،ص .863
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۶۹۵۹/۶0/4هیأتعمومیبهصراحتخسارت تهأخیرتأدیههرادرمهورد
ارزهایخارجیپذیرفتهاست.متنر یوحدترویههبهدینشهرحاسهت:
« نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده
 383قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج»
ماده ( )3قانون پولی و بانکی کشور پرداخات تعهادات باه ارز باا
رعایت مقررات ارزی مجاز میباشد و نظر باه بناد ( )4مااده ()97
قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پاول
رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده ( )748قاانون آیاین
دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران اسات صاحی
نیست و عبارت وجه نقد م کور در این ماده اعم است از پول رایج
ایران و پول خارجی و بنابراین ،مقررات فصل سوم قانون مزبور در
باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواساته آن پاول
خارجی است میشود».
بند سوم -طلبکار بدهی خود را مطالبه کرده باشاد:بهدونمطالبهه
حق،امکانرسیدگیتوسطمرجعقضهائیوجهودنهدارد؛بنهابراین،بهرای
اینکه طلبکاربتواندمطالبه خسارتتأخیرتأدیهنمایدالزاماًبایهد خسهارت
خودراازطریقاظهارنامه،دادخواسهت،نامههدوقبضههسفارشهییهاههر
وسیلهدیگریکهازنظرقانونمعتبرشناختهمیشود،ازمهدیونمطالبهه
کند .
بند چهاارم -مادیون ماتمکن از پرداخات باوده و از ادای دیان
خودداری کرده باشد:یعنی،مدیونمعسرنبهودهومالئهتمهالیبهرای
پرداختدینخودراداشته؛لیکنعمداًیاسههواًازادایدیهنخهودداری
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کردهباشد؛بنابراین،اگرکسیمحکومبهپرداختوجهیگرددولیاعسار
وینسبتبهمحکومبهثابتشهود،مطالبهه خسهارت تهأخیرتأدیههفاقهد
وجاهتقانونیاست.
بند پنجم -ارزش وجه نقد تغییر فاحش داشته باشد:تغییرفهاحش
بهتورمدرجامعههبسهتگیدارد.مطهابقمفهادمهاده4۶7ق.م.تغییهری
فاحشاستکهعرفاًقابلمسهامحهنباشهدومهابینفاصهلهسررسهیدیها
مطالبهتازمانپرداختصورتگیرد .


