
 
 

  قضاییبر رویه  تأکیدبا  تأخیر تأدیهتوافق بر خسارت 

  

  *رضا مقصودي

  **حسین داودي

  مقدمه.1

 522مـاده   ریـ برگرفتـه از قسـمت اخ   »هیـ تأد ریتأخبر خسارت  صلح« عنوان

 بـر  ریخأمطالبـه خسـارت تـ    زیماده بعد از تجو نیاست. ا یمدن یدادرس نییقانون آ

 ،آن بـرخالف  بـا  است داده اجازه نیطرف به يمرکز بانک متیق رییتغ شاخص طبق

 شـده  انجام خسارت ورود از قبل کهیزمان ـ مزبورمصالحه  گری. نام دندیمصالحه نما

که موضوع تعهد  ییدر جا وجه نیدر انجام تعهد است که ا ریأخت التزام وجه ـ باشد

 التزام وجه واقعدر. دارد شباهت اریبس ،هیتأد ریتأخخسارت  هب باشد جیوجه را هیدأت

و  نیـ دا یآن به تراض زانیم که باشد یمپول  هیدأت در ریختأ خسارت مانه مذکور،

در قـرارداد خـود ضـمن تعیـین مهلـت       معمـوالً  نیشده است. طـرف  نییتع ونیمد

 مـدیون  کهطوري به گیرند می نظر در دیهأت در خیرأپرداخت دین، وجه التزام براي ت

در پرداخـت رخ   خیرأت که دیگر زمانی ظرف هر یا ماه/  روز هر ازاي در است موظف

  .زدپردابدهد مبلغی به عنوان خسارت به داین 

مرسـوم بـوده اسـت و نهادهـاي     از دیربـاز  هایی در روابط اجتماعی  چنین پرداخت

، در مقابـل آن بـه مخالفـت    انـد  ربـا داشـته  نیز با حساسیتی که نسبت به وقـوع   مذهبی

پندارند. در عربسـتان جـاهلی   از شقوق وقوع ربا در معامالت می و آن را یکی اند برخاسته

کـه  ايگونـه بـه  ین در قبال تمدید مـدت بـوده اسـت   مبلغ د ، افزودننیز یکی از انواع ربا
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در ازاي اعطاي مهلت به بدهکار خود گاهی به میـزان دو   ،هنگام سررسید دین بهطلبکار 

  1.افزود میمبلغ دین  هببرابر 

کــه در مجموعــه آراء ـ اســتان تهــران    هــاي دادگــاهبررســی آراء صــادره از 

، اوالً :دهـد کـه  نشان می ـبه چاپ رسیده است  ظر استان تهران تجدیدن هاي دادگاه

قانون مدنی حداقل درباره دیون پـولی توافـق    230رویه قضایی برخالف ظاهر ماده 

با توجه ها ، درباره مطالبات بانکثانیاً ؛داندمازاد بر شاخص تورم را غیرقابل اجراء می

 522موجـود در مـاده   به مقررات استثنایی، این دسته از طلبکاران را از محـدودیت  

  :آوردشمار میو معزول به شدهقانون آیین دادرسی مدنی برکنار
  

  اول رأيمشخصات 

    9109970223300935 شماره دادنامه:

  19/7/1391 :رأيتاریخ صدور 

  دادگاه عمومی حقوقی تهران 123شعبه  مرجع رسیدگی بدوي:

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 33شعبه  مرجع رسیدگی تجدیدنظر:
  

از کل دین به ازاء هر  تأخیر تأدیهدرصد خسارت  30خصوص مطالبه در

موضوع را ربوي دانسـته و از شـمول مقـررات     ،روز با عنایت به اینکه دادگاه

توانـد  می صرفاًفیه خواهان داند و در مانحنقانون مدنی خارج می 221ماده 

قانون آیین دادرسی مـدنی اسـتفاده کنـد لـذا دعـوي       522از مقررات ماده 

قـانون اخیرالـذکر حکـم بـه      197خواهان را ثابت ندانسته و مستند بـه مـاده   

  گردد.قی خواهان صادر و اعالم میح بی
  

قـانون آیـین    353دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اسـتناد مـاده    33شعبه 

  نماید.و استوار می تأیید اًـرا عین هــواستـرخــدنظـدیـدادنامه تج ،دادرسی مدنی

  

)، 1381 چـاپ اول،  (قم: نشر بوستان کتاب قم، »ربا«. بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1
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  دوم رأيمشخصات 

    9109970269400289 شماره دادنامه:

  13/9/1391 :رأيتاریخ صدور 

 دادگاه عمومی حقوقی تهران 28شعبه  مرجع رسیدگی بدوي:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 51شعبه  مرجع رسیدگی تجدیدنظر:

  بدوي رأيمتن 

 و 522 مـاده دادگاه بـه اسـتناد    ،خواهانخصوص دادخواست بانک در

تأخیر خواندگان را به پرداخت خسارت  ،قانون آیین دادرسی مدنی 515 ماده

شاخص ساالنه بانک مرکزي از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت  خذأمبه  تأدیه

  کند.اجراي حکم محکوم می

  تجدیدنظر رأيمتن 

در قرارداد اجاره به شرط تملیک مقرر شده اسـت کـه در صـورت    

واحـد بـر    10/55االجاره خسـارتی معـادل   در پرداخت اقساط مال ریخأت

به نحو دیگري غیـر از   ،و به عبارتی گردد پرداختدر روز  10000مبناي 

انـد. برابـر   قانون آیین دادرسی مدنی مصـالحه کـرده   522مصادیق ماده 

قانون عملیات بانکی بدون ربـا   15مستفاد قانون الصاق دو تبصره به ماده 

خسارت مورد نظر باید به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی طرفین مقرر شده 

این قسـمت از دادنامـه بـدوي را واجـد      ،نظر به مراتب .گردد پرداخت

دادرســی قــانون آیــین  358و  348 مــادهاشــکال دانســته بــا اســتناد بــه 

در این مورد  رأيعمومی و انقالب در امور مدنی ضمن نقض  هاي دادگاه

از تاریخ  تأخیر تأدیهبه پرداخت خسارت  اًمتضامنتجدیدنظرخواندگان را 

لغایت اجراي حکم بر مبناي مفاد قرارداد تنظیمی در حـق   10/12/1391

  کند.تجدیدنظرخواه محکوم می

خیر اگرچـه بـا   أمیـزان مصـالحه بـر خسـارت تـ     محدودیت اختیـار متعاقـدین در   

 - قـانون سـابق آیـین دادرسـی مـدنی مشـابه اسـت امـا بـرخالف آن قـانون            719ماده 

 مقـرر داشـته بـود    تـأخیر تأدیـه  درصد را به عنوان نرخ مجـاز خسـارت    12که حداکثر 

بینـی نکـرده اسـت و اعتبـار     هیچ سقف یا نـرخ مقطـوعی بـراي میـزان توافـق پـیش       - 

توجه بـه وضـعیت اقتصـادي جامعـه و میـزان تـورم و تغییـر شـاخص سـاالنه          توافق با 
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مفهـوم و سـابقه تـاریخی ایـن توافـق       ،ایـن مقـال  در . باشـد میکاالها و خدمات متغیر 

و در  ن و رویـه قضـایی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه      تحوالت آن را در فقه امامیه، دکتـری 

  کند.براي اصالح وضعیت موجود ارائه می پیشنهاداتی پایان

  أخیرپیشینه قانونی توافق بر خسارت ت .2

دیه دیـون پـولی در روزگـار جدیـد     أخیر در تأسوءاستفاده مفرط از خسارت ت

هـاي اجتمـاعی و سیاسـی را     هـاي مـالی قدرتمنـد، واکـنش    خصوصاً از جانب بنگاه

تا این نـوع خسـارت را از حیطـه اراده آزاد     واداشتبرانگیخت و نهادهاي تقنینی را 

کـه  طـوري خیر را مشـخص نماینـد بـه   أخارج و حداکثر میزان خسارت ت ،متعاقدین

خسارتی بـیش از سـقف مقـرر در قـانون، فاقـد قـدرت        توافق اشخاص خصوصی بر

  آور حقوقی است و متعهد، به پرداخت آن مکلف نخواهد بود. الزام

دیـه  أخیر تأی مدنی سابق، سقف مجاز خسارت تدادرس آیینقانون  719ماده 

کـه تعیـین مبلغـی بـیش از آن      نحـوي را صدي دوازده در سال تعیین کرده بود. به

تواند موضوع حکم دادگـاه  توسط طرفین به عنوان وجه التزام یا هر عنوان دیگر نمی

ه دیـون  دیـ أخیر در تأوجه التزام تـ  ،در نظام قانون مذکور ،قرار بگیرد. به این ترتیب

ا تعیـین میـزان خسـارت    زان دوازده درصد در سال مجاز بود، امپولی حداکثر به می

تواننـد بـه   که طـرفین مـی  طوريکامالً از حیطه اختیار متعاقدین خارج نشده بود به

خیر أخیر و پذیرش حکم قانون، خود میزان خسارت تأجاي سکوت درباره خسارت ت

  مورد تراضی قرار دهند.را تا حدي که در قانون مجاز بوده، 

قانون  719قانون ثبت نیز داراي همان احکام ماده  34ماده  5و  4هاي  تبصره

دیرکـرد در صـورتی تعلـق     زیـانِ  ،4 هدادرسی مدنی سابق بود. مطـابق تبصـر   آیین

دارد نیز اشعار می 5نشده باشد. تبصره  طرفین مقررمیان گرفت که وجه التزامی  می

اسناد استقراضی به صورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که هر قراري که در 

غیرقـانونی و   ،موجب خسارت دیرکرد بیشتر از صدي دوازده باشد نسبت بـه مـازاد  

االجراء و طرز رسـیدگی  مه اجراي مفاد اسناد رسمی الزمناآیین 37بالاثر است. ماده 

کرد در هر مورد که برابر مینیز اعالم  )1355مصوب (به شکایت از عملیات اجرایی 

متر از صدي مقررات و قوانین خاص و یا مدلول سند رسمی، میزان خسارت دیرکرد ک

 خذ مقرر احتساب خواهد شد.أخیر به مأخسارت ت دوازده معین شده باشد
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  دیهأخیر در تأوجه التزام ت ـ تأخیر تأدیهخسارت  .3

خیر ابتدا الزم أخسارت ت یزانبراي بررسی ابعاد گوناگون توافق متعاقدین بر م

خیر و تحـوالت آن در حقـوق موضـوعه مـورد     أاست اعتبار یا عدم اعتبار خسارت تـ 

 ،کـه چنـین خسـارتی    رسـد درصـورتی  زیرا در بادي امر به نظر می ،توجه قرار گیرد

خیر نیـز  توافق طرفین بر خسارت تأ طور تبعیباشد بهمشروع و فاقد اعتبار قانونی نا

  ر خواهد بود.اعتباباطل و بی

 تأخیر تأدیهعدم مشروعیت خسارت  .3.1

بعد از پیروزي انقالب اسالمی، شوراي نگهبان به عنوان مرجع تطبیق قـوانین  

دیه اظهارنظر أخیر تأموضوعه با شرع و قانون اساسی به دفعات مکرر درباره خسارت ت

 3845شماره در نظریه ؛ چنانکه ه استکردنموده و آن را مغایر با موازین شرع اعالم 

 خیرأتمازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت  مطالبۀ« آمده است: 12/4/1364مورخ 

دادرسی حقـوقی قابـل    آیینقانون  723تا  719مواد  ،بنابراین. تأدیه جایز نیست... 

شوراي نگهبان بـا صـراحت    14/10/1367مورخ  3378نظریه شماره  .»اجراء نیست

جمله در مواد أدیه ازخیر تأدهکار را به عنوان خسارت تخذ مازاد بر بدهی بأبیشتري 

  اعالم نمود.و خالف موازین شرع باطل  ،قانون ثبت 37، 36، 34

نیز در همین راستا پیشاپیش وارد عمل شده و طـی دادنامـه    کشور عالی دیوان

قـانون اساسـی خسـارت ناشـی از      49مستند به اصـل   27/2/1361مورخ  6شماره 

   1.کردباطل اعالن  ،عنوان معامله ربويخیر را به تأ

  أدیهخیر در تأالتزام ت ثیر عدم مشروعیت بر وجهأت .3.2

ایـن پرسـش بـه ذهـن      ،تأثیر عدم مشروعیت بر وجه مزبـور درخصوص حال، 

از نظر به آن، أدیه و نسخ قوانین راجعخیر تأآیا بطالن خسارت ت :کهشود متبادر می

آیـا   ؟سـت یـا خیـر   متـرادف ا دیه نیز أخیر در تأتبطالن وجه التزام و مفهوم با  معنا

  

  .70ص): 1367(، 9شمجله حقوقی، ، »المللیالتزام در قراردادهاي تجاري بین جهو«. ربیعا اسکینی، 1
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قابـل اسـتناد خواهـد بـود     توافق متعاقدین در تعیین خسارت بـه طریـق اولـی غیر   

  گردید؟ در قانون به چنین سرنوشتی مبتال خیر مندرجأکه خسارت تطور همان

 ــ  در شوراي نگهبان حضور داشته اسـت  1361که در سال  -رضوانی  اهللا آیت

 گوید: سر بلکه بانک می ، ربا نیستخیرأتجریمه «...  گوید: نظریه شورا میدر تبیین 

مبلـغ را بـه    ماه باید قسط خود را بپردازي. اگر نیاوري، در همان موقـع بایـد فـالن   

دهی تا مبلغ قسط یک ماه دیگر پیش ، نه اینکه جریمه را میعنوان جریمه بپردازي

اگر در ضمن عقـد یـا قـرض     ل که ربا نیستحا ربا نیست. دیهأت خیرأتلذا  ،تو بماند

    1.»آید وجود نمیو اشکال به دارد» عند شروطهم منونمؤال«شرط شده باشد. حکم 

 پاسـخ  در - 1361 سـال  درشـوراي نگهبـان    دبیـر  ـگلپایگانی   صافی اهللا آیت

 مفهـوم  اگـر « :داند می مجاز التزام وجه عنوان هب را خیرأت جریمه دریافت ،استفتایی

درصد باشد ربـا و   12اداي دین در مقابل  خیرأتمجاز بودن مدیون در  ،مذکور شرط

مـدت مقـرر باشـد کـه      سأرالزام مدیون بر اداي دیـن در   ،حرام است و اگر مقصود

  .»ظاهراً اشکال ندارد وجه التزام در مقابل عدم اداء باشد

بـر   )صـانعی  اهللا آیـت (برخـی   :آراء سایر فقهاء نیز در این خصوص متفـاوت اسـت  

اهللا مکـارم   آیـت اي دیگـر ( عـده  2؛دنـ دیـه نظـر دار  أخیر در تأاعتبار مطلق وجه التـزام تـ  

 )اهللا نـوري همـدانی   آیـت ( هـم  عضـی و ب 3دندانچنین شرطی را فاقد اعتبار می )شیرازي

 اگرچـه وي در اظهـارنظر   4.کید دارند که براساس مقررات حکومت اسالمی عمل شـود أت

هـا را مصـداق ربـا و بـه لحـاظ شـرعی حـرام        دیرکرد از سوي بانکأخذ جریمه دیگري 

 مسـئولیت  ،شهید صدر نیز به نوعی توافق بر خسـارات و کسانی چون  5.دانسته است

  

. به نقـل از: سـیدعباس   1372اهللا رضوانی درباره بانکداري اسالمی، تهران، بانک مرکزي، مصاحبه با آیت. 1

مجله فقه و ، »حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران ـبررسی فقهی «موسویان، 
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ناشی از کاهش ارزش پول و همچنین جواز پرداخـت پـول براسـاس ارزش     خسارت

    1.اندزمان پرداخت را پذیرفته

خصـوص  خـود ضـمن اینکـه در   اهللا  محمدکاظم حائري یـزدي در مقالـه   آیت

پـول (متناسـب بـا نـرخ      ،غصب پول معتقد است غاصب باید براساس ارزش جدیـد 

پول قدیم را از اعتبار  چنین اثري را براي موردي که سلطان نیزتورم) را رد نماید و 

ته اسـت، درمـورد   پرداخت را با نرخ جدید ضروري دانس ،شناسایی نموده ساقط کند

حتی اگر فـرض  «...  :استکرده و آورده قرض و نهادهاي مشابه آن این ضمان را رد 

شود اطالقی هست که بتواند ضمان قدرت خرید را ثابت کند، آن اطالق به حرمـت  

 ويهمچنـین   2».شـود...  زیادي در قرض، که در شریعت قطعی است مقید مـی  خذأ

پایین و باال رفتن قدرت خرید فقـط بـه   «...  :است کاهش ارزش پول معتقد درمورد

اوراق اعتباري اختصاص ندارد، بلکه طال و نقره نیز در قدیم به چنین اختالفی مبتال 

آمـد و  رفـت و گـاه پـایین مـی    قدرت خرید مجسم در آنها باال مـی  زیرا گاه ،اندبوده

ار چنین تنـزل  همچنین در هنگام مقایسه آن دو با یکدیگر بهاي بازاري آنها نیز دچ

و یـا   همه این تغییـرات، حرمـت زیـادي یـا ربـا شـمردن آن       و صعودي بوده است.

 3»مـون ظلَمـون و التُ ظلاموالکم التَ وسؤرم فلکم بتُن تُو إ«مشمول این آیه بودن را 

 4؟»باشد ثرؤمپس چرا ویژگی مزبور بر حکم اوراق اعتباري  برد.نمی الؤسزیر 

خیر (صـلح بـر   أاضـافی را بـه عنـوان خسـارت تـ     خذ أبه نوعی  جواهرصاحب 

ي که در ضمن عقد بیع واقع شود صحیح دانسـته، صـحت   مورد درخیر) أخسارت ت

آن را به این صورت مدلل نموده است که در این موارد شرط اعتبار خود را از دلیـل  

  

فان «؛ 174ص: )هـ . ق. 1403(بیروت: دارالتعارف للمطبوعات،  الالربوي البنکصدر،  سیدمحمدباقر. 1

البنك یضمنها بقیمتها الحقیقة الّن االوراق النقدّیة و ان کانت مثلّیة ولکن مثلها لیس هو الورق فحسب بل ما یمثل 

 و الذهب اساس یعل قةیالحق مةییدفع البنك لدی الوفاء ما یمثل قیمتة ما أخذ و تقدر الققیمتها، فلیس من الربا ان

 المجتمع  یف اللبنک العامة األسس، 6 ش ،اةیاالح قودی الماالسباقر صدر،  دمحمدیس. »بالذهب الصرف سعر

  .19هـ .ق.)، ص 1399، دارالمعارف: روتی(ب دوم، ،یاالسالم
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و نه از قرض تا ربا الزم آید و این مورد را با شرط  کند میخذ ألزوم بیع و ادله دیگر 

مماطلـه  « :فرماینـد مـی (ص) و نیز پیامبر 1.در خود عقد قرض متفاوت دانسته است

  2».ظلم است ،غنی

میـان دو طیـف متضـاد قـرار     بسـیاري از فقهـاء در    اشـاره شـد  طورکه همان

سنت چنـین شـرطی را    ت با کتاب واي به استناد مقررات ربا و مخالف عده اند؛ گرفته

بـراي   )مانند فقهـاي شـوراي نگهبـان   (دیگر نیز  گروهیو دانند اعتبار و باطل میبی

یـا حـداکثري بـراي     حـداقل نکـه  آبی به اعتبار مطلق هستند معتقد، چنین شرطی

اعتبار شرط قائل باشند. درواقع برحسب مستندات فقهـی چنانچـه شـرط خسـارت     

برخـورد نداشـته و    ـاعم از رباي قرضی و رباي تمدید مهلـت    ـخیر با مقررات ربا  أت

اي براي صـحت شـرط    محدوده توان نمی، معتبر باشد طبق عمومات صحت شروطبر

خیر با مقررات ربا وجود عنصـر تخلـف در   أالتزام ت  متصور شد. یکی از تمایزات وجه

مهلـت در مقابـل   جمله تمدیـد  که مقررات ربا ازدرحالی باشد؛میمطالبه وجه التزام 

 افزایش بدهی براساس تخییر و توافق استوار است.

بـا ایـن   در ارتباط شوراي نگهبان  11/12/1361مورخ  7742نظر شماره اظهار

ال شوراي نگهبـان  ؤسپاسخ به قابل توجه است. بانک مرکزي در  ،قسم از وجه التزام

گیرنـده بـا   ام و یـا اعتبار و«...  شـرط  مجاز است آیا بانک در قرارداد با مشتریان، :که

تا زمان تسویه کامل بدهی ناشـی از ایـن    شود میامضاي این قرارداد ملزم و متعهد 

درصد مانده بدهی بـراي هـر    12دیه نشده، مبلغی معادل أقرارداد، عالوه بر بدهی ت

را درج » سال نسبت به بدهی مذکور برحسب قـرارداد بـه بانـک پرداخـت نمایـد...     

بـه   »تسویه کامـل بـدهی  «با اصالح عبارت  ،شدهذکردارد که متن  اشعار مینماید، 

  
بعضها ما فیه، بعد وضوح الفرق بین المسألتین و أنهما لیسا من سنخ و أحد، ضرورة عدم و إن کان في . 1

االشتراط في عقد القرض، و إنما هو شرط في عقد البیع فالبأس به، و إن کان محاباة، و کون ذلك هو السبب 

حسن نجفى، دمحم یدرجه تحت أدلة المنع کما هو واضح.یقع من المقترض، الفي فعل القرض، و إال لم

 ،25، ج )هـ.. ق. 1404 بیروت: دار إحیاء التراث العربی،ـ  (لبنان جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم
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ـ ـــ و م تـاسـ  کالـاشـ بال» ل بـدهی ـامل اصـویه کـتس«بارت ـع وازین ـا مـ ـغایر ب

  باشد. شرعی نمی

بـه  نتیجه تفکیک میان نظرات شوراي نگهبان ایـن اسـت کـه نظریـات راجـع     

به صحت وجه التـزام   و نظریه مربوط» اعده عامق« تأخیر راممنوعیت کلی خسارت 

زعـم  بـدانیم کـه بـه   » قاعـده خـاص  «را  ـدیه مندرج در قرارداد  أخیر تأخسارت ت ـ

  1شوراي نگهبان صحیح و قابل وصول است.

سقف وجـه   ،قوانین سابقو آن اینکه  شود میدر اینجا ابهام دیگري نیز مطرح 

نظریـه شـوراي نگهبـان    حـال آنکـه    مشـخص سـاخته بـود   دیه را أخیر در تأالتزام ت

امـر  اي براي این وجه التزام در نظر نگرفته است. خصوصاً اگر قائل بـه ایـن    محدوده

باشیم که وجه التزام نه تنها در عملیات بانکی بلکه در ارتباط با قراردادهاي مربوطه 

  به اشخاص دیگر نیز قابل اعمال است.

  تأخیر تأدیهبازگشت مشروعیت خسارت  .3.3

خسـارت  ، هاي اقتصادي و اجتماعی تدریج و ناگزیر از ضرورتبه قانونگذار

داد. ازجملـه اینکـه مصـوبه    ییـد قـرار  أدیـه را در مـوارد خـاص مـورد ت    أخیر تتأ

وسیله دیه بهأخیر تأدریافت خسارت ت ،مجمع تشخیص مصلحت نظام 5/10/68

ه دیه بلکأخیر تأها را مشروعیت بخشید. در این قانون نه تنها به خسارت ت بانک

توانـد بازتـابی از   انجام تعهد اشاره شده است که می در کنار آن به جریمه عدم

قـانون مزبـور   خیر در انجام تعهد باشد. نکته قابل توجه اینکـه در  أوجه التزام ت

خیر أاي به حداکثر نرخ خسارت تـ  گونه اشاره ، هیچهاي سابق فارغ از محدودیت

  نشده است.  باشد،که قابل مطالبه 

هـاي عمـومی و انقـالب در امـور      دادرسـی دادگـاه   یننجام این قانون آیاما سرا

طور کلـی مشـخص   دیه را بهأخیر تأبود که تکلیف خسارت ت) 1379مصوب (مدنی 

دربرگیرنـده   قانون سابق 719ماده  نسبت بهقانون جدید  522هذا ماده ساخت. مع

  است: هایی تفاوت

  

، 4)، ج1385 دوم، چـاپ  برنـا،  بهمـن  انتشـار،  شـرکت (تهران:  قراردادها یعموم قواعد ان،یکاتوزناصر. 1

   .821ش
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عـالوه بـر مطالبـه دایـن و     خیر أدر قـانون جدیـد، پرداخـت خسـارت تـ     الف) 

  .خودداري مدیون، به تمکن مدیون مشروط شده است

هـا واگـذار    به تغییر شاخص قیمـت ، در قانون جدیدخیر أمیزان خسارت تب) 

  .شود میمرکزي اعالم   شده که توسط بانک

 )پول رایج ایران(از وجه نقد بلکه از وجه رایج تنها برخالف قانون سابق نه  ج)

  دیه را به آن محدود کرده است.أخیر تأسارت تسخن گفته و خ

مطالبـه در  کـه مبلـغ قابـل     آن اسـت  ،یـو بررس لیلـحن تـل از ایـحاصدگاه ـدی

ز امـوال اعتبـاري   زیرا پـول ا  ،، خسارت نیستدادرسی مدنی قانون جدید آیین 522ماده 

  پـول. بـاال رفـتن شـاخص هزینـه      پول است نه خود هحقیقت نماینداست و اسکناس در

و از آنجـا کـه پرداخـت رقـم      باشـد نمیزندگی جز خالی شدن تدریجی پول از اسکناس 

    1د ربا محسوب شود.توان نمیلذا  نیستاضافی اسکناس به معناي پرداخت پول اضافی 

ند که اگر کسی اسکناس را قرض دهـد، سـپس   افقهاء نیز این نکته را پذیرفته

مـدیون بایـد ارزش آن اسـکناس قبـل از سـقوط از اعتبـار را        ساقط شـود از اعتبار 

پوچ شدن اسکناس بلکه بر سقوط جزئـی   این حکم نه تنها بر سقوط کلی و بپردازد.

شده را نیز به همراه اصل دین د ارزش معادل جزء ساقطباینیز حاکم است و مدیون 

   2.نمایدپرداخت 

 یگـري صحیح و از جهـت د  ،از یک جهت زبورمقانون  522تحلیل از ماده  گونهاین

 همـان  و کنـد  نمـی  پرداخت بدهی بر مازاد چیزي ،مدیون چون سویک از. است نقد قابل

 تـوانگري  جملـه از متعـدد  شـرایط  به آن مطالبه ودننم مقید لذا ،شود پرداخت باید پول

شرایط و قیود مورد  آنکهمگر رسدمی نظر به منطقی یتحلیل چنین. نیست صحیح بدهکار

 تیمسئولاي بدانیم که به عنوان معاذیر بدهکار مانع تحقیق  نظر قانونگذار را اسباب موجهه

 تیمسـئول را در تحقـق   »تقصـیر «قانون جدید عنصر  515گردد. خصوصاً اینکه ماده  می

  

 ،)1382 ،اول چاپ مجد، انتشارات: تهران( تعهدات و قراردادها آثار: یمدن حقوق ،يدیشه يمهد. 1

  .151ش ،3ج

ابوالقاسم سید؛ 656ص، 1، ج)1386 چاپخانه قدس،تهران: ( تحریرالوسیله خمینی،موسوي اهللادروحیس. 2

  .173ص ، 2، ج). ق. هـ 1410، العلمنةیمدانتشارات قم: ( منهاج الصالحینخویی، 
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 قانون 522 ماده«ضروري قلمداد کرده است. از سوي دیگر اظهار اینکه  ،خسارت بهراجع

 ناشی التفاوت مابه پرداخت با بدهکار. باشد پذیرش مورد تواند نمی ،»نیست خسارت دیدج

 دهـد طلبکار را در وضعیتی قرار می است شده پول ارزش کاهش موجب که متور نرخ از

خسارت طلبکار از  ،ترتیب این به. است کرده پرداخت کامل طوربه را خود دین گویی که

نیـز در مقـام    522 هحکم ماد ،بنابراین. شود میتدارك و جبران  ،بابت تفویت ارزش دین

تنبیهی و جزایـی   هجنب فاقد جهتدو  ازاست. چنین خسارتی  دیهأت خیرأبیان خسارت ت

 ثابـت؛  نـرخ  تنـنداش) الف: ردیگ یم ودـخ برخسارت  جبرانصبغه  واست و صرفاً وجهه 

حکم تبصره  .مرکزي بانک توسط گرفتن قرار ارزیابی مورد اقتصادي، تحول به توجه با) ب

 بـه  اسـت  مطالبـه  قابـل  قانونی موارد در دیهأت خیرمبنی بر اینکه خسارت تأ 515ماده  2

 که است آن یـپ رد ننـمق بلکه ستـنی 522 ماده مـحک از خیرأت سارتـخ یـنف ايـمعن

. گیـرد  قـرار  جداگانه حکم موضوع همچنان دیهأت خیرأبه خسارت ت مربوط خاص قوانین

 توارـاسـ  و دارـیـ پا وارهمـه )1368 وبـمص( هابانک مطالبات وصول هقانون نحو ،بنابراین

  .گردد نمی نسخ جدید قانون 522 ادهـم عـو با وض است

  أدیهخیر در تأالتزام ت وجهیزان م .4

دیه و درج آن در أبا توجه به اصالحات مربوط به خسارت تدر حال حاضر 

که قانون جدید برخالف قانون سابق صراحتی در بـاب  مقررات موضوعه از آنجا 

دیه در أخیر در تأآیا وجه التزام ت :که شود میال مطرح ؤوجه التزام ندارد، این س

یـا اینکـه صـرفاً در همـان      ؟برخوردار است یا خیـر مشروعیت از مقررات جدید 

هاي بانک مرکزي) مجاز اسـت؟ یـا    دیه (شاخصأخیر تچارچوب نرخ خسارت تأ

أخیر را ممنـوع  که چون قانون جدید، وجه التزام مـازاد بـر نـرخ خسـارت تـ     این

  توافق متعاقدین فارغ از هرگونه محدودیتی مجاز و قابل پذیرش است؟ نکرده،

  دیهأخیر در تأالتزام ت اعتبار مطلق وجه .4.1

 آیـین قانون  719با نسخ ماده  ،قبل از تصویب قانون جدید اشاره شدطور که همان

و نظریات متنوع شورا، ایـن دیـدگاه قـوت گرفتـه      1دادرسی مدنی توسط شوراي نگهبان
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 .شود نمی وارد است، گرفته
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طور کامل صحیح و معتبـر اسـت   به ـجه التزام  و ـدیه قراردادي  أخیر تأبود که خسارت ت

ي دادگـاه  أکه مطـابق ر عالی کشور درحالیدیوان 3ازجمله در دعواي مطروحه در شعبه 

أدیه به لحاظ فقد وجاهت شرعی رأي به رد دعـوي  خیر تأبدوي درباره مطالبه خسارت ت

خسـارت  «اعـالم شـد:    23/9/71مـورخ   593/3، مطـابق دادنامـه شـماره    صادر شده بود

ق. آ. د.م.  719که مورد مطالبه بانک خواهان قـرار گرفتـه مبتنـی بـر مـاده       تادیه خیرأت

ارداد مسـتند  بلکـه ایـن خسـارت براسـاس قـر      ،نیست که با موازین شرعی مخالف باشد

العقـد اسـت طـرفین    این قرارداد که شرط ضـمن  11و  10دعوي مطالبه شده و در مواد 

اند و لـزوم   و حتی کیفیت محاسبه آن را تصریح کرده دیهأت خیرأتلزوم پرداخت خسارت 

ویـژه حسـب   ون مدنی مقطوع و مسـلم اسـت ... بـه   قان 230ایفاء شرط با عنایت به ماده 

ن اساسی مرجع تشخیص انطباق قوانین با موازین اسـالمی فقهـاي   مفاد اصل چهارم قانو

قـانون مـدنی بـا     230شوراي نگهبان است و این مرجع تاکنون در بـاب مخالفـت مـاده    

موازین شرعی نظري ابراز نداشته و با اینکه قانون مدنی از طرف مجلس شوراي اسـالمی  

    1..».آن ابقاء شده است. 230مورد بازنگري قرار گرفته، ماده 

دادرسی مدنی بعـد از   آیینقانون  522ماده  قسمت پایانیاما قانون جدید در 

 »وجـه التـزام  «دیه، بدون ذکر عبارت أخیر ته خسارت تأذکر شرایط تفصیلی مطالب

اصـطالح   .»مگر اینکـه طـرفین بـه نحـو دیگـري مصـالحه نماینـد       «... آورده است: 

ي دادگـاه و حتـی   أچنان عام است که تصالح متعاقدین قبل از صـدور ر  »مصالحه«

کـه برحسـب ظـاهر حـداقل یـا      آنبی گیرد میاز وقوع تخلف از قرارداد را در بر پیش

نمایـد  قانون جدید نیز تصریح مـی  515ماده  حداکثري بر میزان صلح متصور باشد.

  شود.   رداد اقدام میبر طبق قرا ،در صورت وجود قرارداد خاصی درخصوص خسارت

أدیه خیر تأقانون جدید نتیجه تحوالت بعد از انقالب درباره خسارت ت 522ماده 

هاي تورم  دیه مطابق شاخصأخیر تأسو پرداخت خسارت تو وجه التزام است. از یک

که در ابتدا فقط از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عدم ـ بانک مرکزي  

و با  1379 از سال ـیید قرار گرفته بود مورد تأ 21/9/77وجه چک در تاریخ  پرداخت

  

(تهـران: انتشـارات    عالی کشـور، عقـود و تعهـدات   مدنی در آئینه آراء دیوانقانون بازگیر،  یداله. 1
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نظـر از حکـم   دادرسی مدنی، مستند فقهی یافته و صـرف  آیینتصویب قانون جدید 

در ماده  1382یید شوراي نگهبان رسید. همین حکم در سال أوالیی و مصلحتی به ت

ر در قانونگذا .یید شوراي نگهبان رسیدأتکرار و مجدداً به ت ،اصالح قانون صدور چک 4

صراحتاً به موضوع وجه التـزام وارد   1318دادرسی  آیینخالف قانون بر 1379 سال

رسد مقصود مجلس و شـوراي نگهبـان ادامـه اعتبـار نظریـه      هذا به نظر مینشد. مع

شوراي نگهبان خطاب به بانک مرکزي است. سکوت در مقـام   28/11/1361مورخه 

یـز  و ن» مگر اینکه طرفین بـه نحـو دیگـري مصـالحه نماینـد     «عبارت ضمنی بیان، 

ید استمرار ؤم ،دیهأخیر تأنظر اعضاي شوراي نگهبان درباره شروط وجه التزام تاظهار

. از باشـد مـی دیه أیر تخأنظر شوراي نگهبان مبنی بر اعتبار توافق متعاقدین درباره ت

دادرسـی مـدنی    آیـین قانون  719ماده  این روند قانونگذاري به معناي احیاءطرفی 

درصـد) بـه   12 ثابت (مـثالً سابق و طی آن امکان توافق طرفین بر درصدي معین و 

 آیـین قـانون   522مـاده   درقانونگـذار  زیرا  ،فراهم نشده استأخیر عنوان خسارت ت

شروطی باره دراین لذا ،»جبران خسارت« است از نوع رویکرديداراي  ،دادرسی مدنی

طور مطلق در دستان طـرفین  ز طرفی خواسته است این حربه بهو ا ،اذعان داشتهرا 

هاي قراردادي و اقتصـادي   مقررات شرعی و مصلحت میاناي ازنهقرارداد نباشد و مو

شاخصی که  ؛آن را محدود به شاخص تورم نموده است به همین سبب کرده،برقرار 

با توجه  ،بنابراین. درصد باشد 12حالتی شناور داشته و ممکن است کمتر یا بیشتر از 

 کـه نتیجـه آن   گـردد  با ایـن هـدف تفسـیر    دبای ه روند قانونگذاري، نصوص جدید ب

  . باشدمیشده یاد 719همچنان منسوخ بودن ماده 

 ـت ربـا   خیر بـا مقـررا  أبرحسب مستندات فقهی نیز چنانچه شرط خسارت تـ 

مـات  طبـق عمو  برخـورد نداشـته و بـر    ـاز رباي قرضی و ربـاي تمدیـد مهلـت      اعم

  اي براي صحت شرط متصور شد. توان محدوده نمی صحت شروط، معتبر باشد

زیـرا امکـان سوءاسـتفاده طلبکـاران      ،وضـوح نـامطلوب اسـت   اي بـه  چنین نتیجـه 

این دسـته از اشـخاص برحسـب    . کند میهاي مالی را بیش از پیش فراهم خصوصاً بنگاه

، احکـام قـانون را   ه بـدهکار نـاگزیر از امضـاي آن اسـت    مقررات قراردادهـاي الحـاقی کـ   

گیرنـد. از   اختیار خود میید طور کامل در را بهکنار گذاشته و میزان وجه التزام راحتی  به

زات منظور جلوگیري از اعمال مجـا هاي حقوقی به که بسیاري از نظامسوي دیگر درحالی

 ،در روابط خصوصی و با توجه به مالحظات اجتماعی براي تحدید اختیار طرفین قـرارداد 
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انـد، الغـاء چـارچوب     کید نمودهأقوانین گوناگونی را وضع کرده یا در رویه قضایی بر آن ت

دادرسی مدنی و عـدم تعیـین میـزان حـداکثر بـراي توافـق        آیینقانون قدیم  719ماده 

در مسیري برخالف تحوالت اقتصادي و اجتماعی بـوده و زمینـه   متعاقدین گام برداشتن 

رویـه قضـایی بـا انتخـاب      شود لذا پیشنهاد می کند، را فراهم میفشار بیشتر بر بدهکاران 

سـو بـا   یکی از دو راه حل زیر در جهت تعادل عقالنی و اقتصادي مقررات وجه التزام هـم 

  هاي حقوقی حرکت نماید: سایر نظام

بانـک مرکـزي خطـاب بـه شـوراي       1361در نامه استعالم سال که طورهمان - 1

التـزام    دیه است، سـقف مبلـغ وجـه   أخیر در تأالتزام ت  نگهبان آمده و مستند صحت وجه

ییـد  أن گردد و مبلغ مازاد به دلیل عـدم ت درصد مانده بدهی در هر سال تعیی 12معادل 

  شوراي نگهبان و فقدان مجوز قانونی رد شود.

قانون جدید بر مصالحه نسبت به مبلغـی کمتـر از    522ماده  پایانیجمله  -2

که سقف یا حداکثر مورد نظـر قانونگـذار همـان نـرخ     طورينرخ تورم حمل گردد به

  .شمار آیدبه آن غیرقابل اجرا توافقی مازاد برمرکزي بوده و  مورد نظر بانک

 نفع تعهدتفکیک توافق به اعتبار ذي .4.2

مطلـق توافـق    أییـد از نویسندگان قائل بر همین تفسیر هسـتند و بـا ت  عضی ب

کنند: جواز تعیین  وجه التزام قراردادي را اعمال میها نیز  غیربانک درموردمتعاقدین 

هـا  زیرا بانک ،شودمحدود نمی هابه صورت وجه التزام به بانک تأخیر تأدیهخسارت 

ولی این نکته که  گردد، ا اعمالهآن درموردشده فقط خصوصیتی ندارند که قاعده یاد

درصد در سال باشد محل تردید  12بانک مبلغ وجه التزام نباید بیش از غیر درمورد

   1.مغتنم خواهد بود نمایدنظر اعالم که شوراي نگهبان در این خصوص ایناست و 

تجـویز شـرط    درمـورد در ابتدا نظریه شـوراي نگهبـان    نویسندگاندیگر از برخی 

 لـه باشـد:  دانند که یک بانک داین و متعهدناظر به جایی میفقط را  تأخیر تأدیهخسارت 

نبود و تنها براساس  شد میفرض عام نظر شورا چنانکه  شود کهگونه برداشت میظاهراً این

دنـد)  موم نظر به قراردادهاي بـانکی (کـه دولتـی بو   رعایت مصالح جامعه و حفظ منافع ع
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که گویا از برداشت گسـترده بـاال    - نظر بعدي شورا داشته است. این استنباط با مشاهده 

چنین ابراز  12/4/64 ـ 3845که در نظریه شماره وقتی گردد مینمودار  -  مطلع شده بود

چنانچـه حضـرت    دیهأت خیرأتمطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت «دارد: می

 شود میبدهی گرفته  دیهأت(آنچه به حساب دیرکرد  عبارت این بهظله نیز صریحاً  امام مد

انـد جـایز نیسـت و احکـام صـادره بـر ایـن مبنـا شـرعی           نمـوده  اعالمربا و حرام است) 

مبنـی بـر    515دارند با توجه به تصریح بخش آخر ماده اما سپس اظهار می 1،»باشد نمی

تـوان بـه   این عبارت را مـی  که: آیاامکان توافق بر خسارت میان طرفین، مشخص نیست 

ق.م.  230بـا مـاده    مزبور دیه هم تسري داد و با جمع این بخش از مادهأخیر تتأ خسارت

چـه   ،پاسخ مثبـت صورت ر ؟ و ددیه را هم مجاز دانست یا خیرأخیر تأتوافق بر خسارت ت

مثبت باشد و  ،الؤپاسخ این س رسد میتوان براي این توافق قرار داد؟ به نظر سقفی را می

همین قانون است. براساس این ماده در دعـاوي مطالبـه وجـه،     522مستند آن نیز ماده 

باید عالوه بر اصـل دیـن، خسـارتی    داینی که متمکن باشد و از پرداخت امتناع نماید می

دیه است. البته قانون از تعیین أخیر تأخیر در پرداخت بپردازد که همان خسارت تأبراي ت

توافقی موده و تعیین آن را در موارد غیرنصاب و درصد معینی براي این خسارت اجتناب ن

بر عهده دادگاه گذارده تا به روش باال انجام دهد، اما همین ماده به طرفین نیز اختیار داده 

مصالحه نمایند. از اطالق این جواز  ،میزان این خسارت درخصوصد به نحوي است که خو

به هر روشی که مقتضی بداننـد تعیـین خسـارت     توانند میکه طرفین  شود میاستنباط 

خیر تعیین نمایند، و یا مبلغی معین و قطعی را به أیا درصد معینی از اصل را براي ت کنند

   2عنوان خسارت قرار دهند.

 بـر  مبنـى  نگهبـان  اىشـور  راهکـار  حقوقى نظر ازحقوقدانان،  از یبرخ زعمبه

  در قالب شـرط ضـمن عقـد، بـا مقـرره      وجه نقد  هیتأد ریتأخخسارت   مطالبه امکان

هاى عمومى و انقالب در امور مدنى  دادرسى دادگاه نییقانون آ 522  مذکور در ماده

  

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسـی دانشـگاه   ، »توافق بر خسارت در قراردادهـا «. مرتضی عادل، 1

  .103ص ):1380، (53، دوره تهران
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 بـه  فطـر  الزام منظوربه عقد ضمن در را شرطى ن،یطرف اگر عنىیجمع است؛  قابل

در مـاده   شـده ذکر طیشـرا  و اسـت  نافـذ  ،آن شرط بگنجانند دیسررس قیدق تیرعا

 گفتـه  کـه  بـى یترتو اگر شرط ضمن عقد ـ بـه    ستین هیالرعاالزم مزبور قانون 522

 شـده ادی  مـاده  قالـب  در تـوان  مـى  تنهـا را  هیتأد ریتأخخسارت  نباشد موجود ـ شد

  مطالبـه  و دیسررس در نید اداى از ونیبا فرض تمکّنِ مد که معنا بدانمطالبه کرد؛ 

شاخص  براساسارزش پول،  دیرا در فرض کاهش شد ریتوان خسارت تأخ مى ن،یدا

  1.شود، مطالبه کرد ساالنه که توسط بانک مرکزى اعالم مى متیق

  قضاییه قوه حقوقی اداره در تعهد نفعذي اعتبار به توافق تفکیک .4.3

مــورخ  7/2485نیــز در نظریــه مشــورتی شــماره  قــوه قضــاییهاداره حقــوقی 

ــاده   13/4/1384 ــر م ــمت اخی ــین    522قس ــدنی را چن ــی م ــین دادرس ــانون آی ق

  تفسیر کرده است:

 تأخیر تأدیـه چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین در تعیین میزان خسارت «

م به رعایت آن بـوده و  در صورت تخلف از مفاد قرارداد توافق شده باشد طرفین ملز

تواند به کمتر از آنچه که مـورد توافـق   قانون مدنی قاضی نمی 230با توجه به ماده 

  .»قرار گرفته است، حکم صادر کند تأخیر تأدیهخسارت  درموردطرفین 

دم مشروعیت توافق بر مازاد شاخص تـورم در نظریـه  اداره   ـع .4.4

  حقوقی قوه قضاییه

موجـب  بـه  1392 الـذکر در سـال  برخالف نظر فـوق  قوه قضاییهاداره حقوقی 

سـبت بـه مـازاد بـر     توافـق ن  9/9/1392مـورخ   1747/92/7نظریه مشورتی شماره 

  معتبر اعالم نمود. در این نظریه آمده است:  شاخص تورم را نا

دیـن فقـط در    تـأخیر تأدیـه  توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسـارت  «

با اصـالحات بعـدي    1362ت بانکی بدون ربا مصوب چـارچوب مقررات قانون عملیا

  

مجلـه   ،»مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیـه « شبیري،حسن وحدتی. سید1
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بینی شده است، ولـی در تمـام دعـاوي     ها پیش براي وجوه و تسهیالت اعطائی بانک

 تأخیر تأدیـه که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت 

شـود و شـرط زیـاده در     دادرسـی مـدنی انجـام مـی     آیینقانون  522ماده  براساس

قـانون   230شود. وجه التـزام موضـوع مـاده     دات پولی رباي قرضی محسوب میتعه

دادرسـی   آیینقانون  522مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده 

به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگـر نـاظر بـه مصـالحه بـه کمتـر از       مدنی راجع

افق بر م امري بوده و توشده تا سقف شاخص تورت یادزیرا مقررا ،شاخص تورم است

  .»اعتبار است بیشتر از آن بی

 گیرينتیجه

خیر در انجام دیون پولی همواره در اصطکاك بـا احکـام و مقـررات    خسارت تأ

رباست. مخالفت احکام شرعی و دستورات حکومتی بـا دریافـت ربـا بـه ممنوعیـت      

در  لـه یحامـا از دیربـاز    منتهـی گردیـد،  خیر در انجام دیون پولی أمطالبه خسارت ت

طریقی براي اجتناب از ربا در عین دریافت مبلـغ اضـافی محسـوب     ،فلجوامع مخت

  د.آیمی راشمبهل حتی در منابع شرعی نیز ممدوح و مجاز یکه اقسام حچنان شدمی

هاي رایج بـراي گریـز از قـوانین امـري در     تغییر الفاظ و عبارات یکی از شیوه

دیـه در موعـد   أمتعاقدین به جاي اینکه بـه مـدیون اختیـار ت   روابط خصوصی است. 

ولیت ئو به عنوان ربا مشـمول مسـ   ر ازاي پرداخت مبلغ اضافی اعطاء نمایندخر دؤم

دیه أمدنی، کیفري و اخالقی قرار گیرند، در متن قرارداد خویش زمان معینی براي ت

یـد پرداخـت مبلـغ    گیرند و تخلف مدیون از آن زمـان مقـرر را بـا ق   دین در نظر می

  کنند.اضافی جریمه می

انـد و  را پذیرفتـه  وشاگرچه بسیاري از فقهاء حتی در شـوراي نگهبـان ایـن ر   

کرده اسـت، امـا    تأییدقانون آیین دادرسی مدنی نیز برحسب ظاهر آن را  522ماده 

همـه تحـوالت حقـوقی و    نادیده گرفتن گسیخته به معناي پذیرش این آزادي لجام

جز  ، پیامديبه حاکمیت اراده و قانع بودنخوش باشد. دلمیاي معاصر اجتماعی دنی

  همراه ندارد. به اقتصادي و اجتماعی ناگوارتبعات اجتماعی و عدالتی بی

خیر را در که پرداخت خسارت تأـ اء قضایی اخیر را بایست آربه همین دلیل می

اما در عین حال توجه به سه نکتـه حـائز    نهاد،ارج  ـ اندحدود متعارف خود پذیرفته
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در کنار توجه به وضعیت مدیون نباید از طرف دیگر قرارداد غافـل   )1اهمیت است: 

و حقوق داین را به بوته فراموشی سپرد. محدود کردن داین به شاخص تورم بانک  شد

در  مرکزي با توجه به اینکه در بسیاري موارد نرخ مذکور کمتر از میزان تـورم رایـج  

شود خسارت طلبکار جبران نشده باقی بمانـد و مـدیون بـه    جامعه است، موجب می

در پرداخت بدهی مماطله نماید  عمالًطمع تحصیل منافع بیشتر از محل پول دیگري 

أدیه است که او خیر در تواید مالی بیشتر از مبلغ خسارت تأکه این منافع و فویژه آنبه

ها از همه این قید و معافیت مطلق بانک )2؛ شودیبه پرداخت آن محکوم م احتماالً

با ایجاد یک تبعیض  التزام مندرج در آن مطلق قراردادهاي بانکی و وجه تأییدبندها و 

ترین مصداق داین یا طلبکار در جامعـه کنـونی را بـه حـال خـویش      غیرموجه، مهم

رویـه قضـایی    )3؛ سـازد گذارد و او را از همـه ایـن احکـام و مباحـث فـارغ مـی       می

ایرت به میزان شاخص تورم، توافق مازاد بر آن را به دلیل مغ رأيتوانست با صدور  می

بر رد دعوي خواهان و نادیـده گـرفتن    رأيبداند. صدور  ءبا قواعد آمره غیرقابل اجرا

موجب اتالف زمان و هزینه براي  و داردمیاو را به طرح دعوي مجدد وا ،کامل توافق

  اب دعوي خواهد بود. دادگاه و اصح

منظـور اجتنـاب از بـروز چنـین مشـکالتی بهتـر اسـت قانونگـذار         ، بهبنابراین

ص بانک مرکزي تعیـین  حداکثر نرخ خسارت مورد توافق را به میزانی باالتر از شاخ

حفظ و از نقض  ،سو توافق طرفین جنبه تضمینی و بازدارندگی خود راکند تا از یک

عهد مدیون پیشگیري نماید و از سوي دیگر همه دفـارغ از قـدرت اقتصـادي و     ،انی

زنی خود و مقدار نفوذ خویش در ارکان حکـومتی در چـارچوب واحـدي مـورد     چانه

  قضاوت قرار گیرند.
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