مطالعات فقهي و فلسفي
سال هشتم ،شماره  ،29بهار 9396
صفحات  33ـ 7

خسارت تأخیر تأدیة دین ناشی از مسئولیت مدنی
***

علی عزیزی* ،ابراهیم دلشاد معارف** ،سید مهدی میرداداشی
(تاریخ دریافت0930/05/50 :؛ تاریخ پذیرش)0930/00/50 :

چکیده
در این مقاله پی به این موضوع بردیم  ،دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شوند نیز مشمول ماده ی  000ق.آ.د.م هستند و در نتیجهه
خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون نیز می شود .در این میان با دو سوال اساسی مواجه بودیم و در صدد آن بر آمدیم کهه پاسهخ ههایی
اقناع کننده به این عناوین داده باشیم؛ برخی معتقدند که خسارت تاخیر تادیه به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز تعلق می گیرد چرا کهه
دین ،دین است و تمایزی از این حیث نیست و با توجه به اصل جبران کامل خسارات زیاندیده در مسئولیت مدنی  ،خسارت تهاخیر تادیهه
دین ناشی از مسئولیت مدنی قابل مطالبه است .و گروهی دیگر مطالبه این زیان را ناروا می دانند .در میانه این دو دیدگاه ،مهی تهوان بهر
این باور بود که به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد ،با این حال ،مبدأ محاسبه خسارت تهاخیر تادیهه،
نه از تاریخ وقوع زیان که از تاریخ صدور حکم دادگاهی است که شرایط تحقق مسئولیت مدنی را احراز کرده است.

کلیدواژگان
خسارت تاخیر تادیه ،دین ناشی از ضمان قهری ،زیان دیرکرد ،مسئولیت مدنی.

* مسئول مکاتبات :کارشناس ارشد حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهAliAzizi_1372@yahoo.com :

** نویسنده مسئول :استادیار ،گروه حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهebrahimdelshad@yahoo.com :

*** استادیار ،گروه حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
این مقاله مستخرج از پایان نامه می باشد.
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طرح مساله
اصطالح مسئولیت مدنی درزبان حقوقی کنونی نمایانگرمجموع قواعدی که واردکننده ی زیان رابهه
جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد ازدیدگاه دیگر در هر مورد که شهخ

نهاگزیر از جبهران

خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد .در مسئولیت مهدنی یهم مومهوم
عام وجود دارد ویم موموم خاص؛ موموم عام ،مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهانونی را دربرمهی
گیرد اما در موموم خاص فقط قانونی(غیرقراردادی) را در برمی گیرد.
در مسئولیت مدنی به مسئولیت ناشی از نقض تعمدقانونی منجر به ضرر پرداختهه مهی شهود و
شروع ماموریت مسئولیت مدنی از اضرارو ورود ضرر است.در مسئولیت مدنی همواره با دو سهوال
اساسی مواجه هستیم اول اینکه مسئول کیست؟ و دوم اینکه چگونه بایهد جبهران خسهارت کهرد؟
ضرورت جبران کامل خسارت ازاهمیهت ویه ه ای برخهودار اسهت ودر مسهئولیت مهدنی انهر ی
معطوف به این مورد است که خسارت وارده به زیان دیده جبران شود فی الواقع ممم تهرین ههدف
مسئولیت مدنی جبران کامل زیان دیده است به عبارت دیگر اعاده ی وضهع زیهان دیهده بهه حهال
سابق هدف آرمانی در مسئولیت مدنی است که مواردی از آن را می تهوان درمهواد 133و  123ق.م
مشاهده کرد؛ به طور مثال قانونگذار در ماده ی  133مقررمی دارد:غاصب بایدمال مغصوب را عینها
به صاحب آن رد نماید .....این جبران عینی دقیقا آن اصل کامل جبران خسارت را محقق می کنهد.
با تحقق ارکان مسئولیت مدنی که عبارتنهداز :ورود ضهرر -فعهل زیانبهار -رابطهه ی سهببیت بهین
ضرروفعل زیانبار ،عامل زیان بدهکار و زیان دیده طلبکار می شهودوممکن اسهت در مهواردی کهه
پرداخت خسارت به صورت وجه نقد است عامل زیان در پرداخت خسارت تاخیرکند.
در اینکه آیا خسارت تاخیر تادیه قابل دریافت است یا خیر  ،دو نظهر وجهود دارد؛ عهده ای آن
ربا دانسته و نامشروع تلقی می کنند و عده ای در مقابل آن را شهرعی دانسهته و آن را محمهول بهر
صحت تلقی کرده اند.در مورد امکان مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه دین ناشی از مسهئولیت مهدنی
نیز سه دیدگاه وجود دارد که گروه اول با استناد به اطالق ماده ی  222ق.آ.د.م و نیز لزوم حمایهت
از زیان دیده آن را ممکن می دانند؛ گروه دوم مطالبه ی آن را ناروا دانسهته وبهارخره گهروه سهوم
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پرداخت خسارت را از تاریخ صدور حکم قطعی دادگاهی کهه شهرایط تحقهق مسهئولیت مهدنی را
احراز کرده است می داند.
سوارتی که در نوشتار پیش رو با آن مواجه و در صهدد آن هسهتیم کهه در طهول ایهن نوشهتار
پاسخهایی اقناع کننده به این موارد بدهیم به این شرح است:
 .3وضعیت خسارت تاخیر تادیه دین ناشی از مسئولیت مدنی چگونه است؟
 .2با فرض پذیرش خسارت تاخیر تادیه در دین ناشی از مسئولیت مدنی  ،مبدا محاسهبه ایهن
خسارت از چه زمانی است؟
زندگی صنعتی و پرحادثۀ کنونی بشر آکنده از ضرر و مسئولیت مدنی است و نظر به این که در
مسئولیت مدنی جبران کامل خسارت به عنوان یم اصل بنیادین پذیرفتهه شهده و ممکهن اسهت از
زمان وقوع حادثه و صدور حکم به الزام عامل زیان به جبران خسارت زمانی طورنی سپری گهردد
و نظر به این که ماده  222قانون آیین دادرسی مدنی از صهراحت رزم در شهمول خسهارت تهاخیر
تادیه به دین ناشی از مسئولیت مدنی برخوردار نیست  ،لذا جنبه نوآورانه پ وهش حاضر آن اسهت
که به طور خاص بررسی وضعیت خسارت تاخیر تادیه را در مورد دین ناشهی از مسهئولیت مهدنی
موضوع خود قرار داده است.
مسئولیت مدني و ارکان آن
در قانون مدنی ،اصطالح "مسئولیت مدنی" نیامده است.نویسندگان قانون ،به پیروی ازفقهه ،وا ه ی
ضمان را برای بیان این الزام حقوقی به کار برده اند .فصهل دوم از بهاب دوم (الزامهاتی کهه بهدون
قرارداد حاصل می شود) به ضمان قمری اختصاص یافته است و شامل عناوین غصهب و اتهالف و
تسبیب و استیواء می شود.ضمان قمری در برابر ضمان عقدی که ناظر به عقهد ضهمان اسهت قهرار
میگیرد .ولی در حقوق کنونی ،اصطالح مسئولیت مدنی چنان زبهانزد و شهایع اسهت کهه کمتهر از
ضمان قمری یاد می شود( .کاتوزیان)3131 ،12 ،
دراصطالح حقوقی ،مسئولیت مدنی دارای دو معنی عام و خاص است؛ در معنهی عهام بهه ههر
گونه تعمدی که قانون بر عمده ی شخ

قرار داده باشد تا زیان وارد شهده بهه دیگهری را جبهران
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کند ،اعم از اینکه ریشه ی قراردادی داشته باشد یا نداشته باشد .اما مسئولیت مدنی به معنی خهاص
تنما مسئولیت غیرقراردادی را در بر می گیرد .در حقوق ایران بیشتر حقوقدانان در نوشته های خود
معنی خاص مسئولیت مدنی را مدنظر قرار داده اند و به دلیل شیاع ِ اسهتعمال آن در ایهن معنهی ،از
اصطالح مسئولیت مدنی معنی خاص آن به ذهن متبادر می شود( .بادینی )3133 ،13 ،در این مقالهه
نیز مسئولیت مدنی در همین معنی(معنی خاص) مورد استعمال واقع شده است.بنهابراین مسهئولیت
مدنی عبارت است از :التزام و تعمد قانونی شخ

به جبران ضرر و زیانی کهه در نتیجهه ی عمهل

مستند به او به دیگری وارد شده است( .باریکلو)3133 ،23 ،
مراد از ارکان مسئولیت مدنی این است که برای تحقق مسئولیت و برای اینکه شهخ

مسهئول

جبران خسارات وارده به دیگری قرار بگیرد سه رکن رزم است که باید علی ارصول از سوی زیان
دیده ،این ارکان اثبات شود و در واقع این باید برای دادگاه احراز شود تا حکم به مسئولیت بدههد.
در صورت فقدان یکی از این سه عنصر ،مسئولیت مدنی منتوهی مهی شهود( .ره پیهم)3131 ،32 ،
تحقیقا تمامی حقوقدانان و نویسندگان در این که برای تحقق ارکان مسئولیت مدنی سه رکن ِضرر،
فعل زیانبار و رابطه ی سببیّت رزم است اجماع نظر دارند.ممم ترین رکهن مسهئولیت مهدنی ورود
ضرر است فلذا تا ضرری نباشد مسئولیت مدنی معنایی نهدارد .موضهوع مسهئولیت مهدنی ،جبهران
ضرر ناروا است و تا زمانی که ضرری محقق نشهود ،موضهوعی بهرای جبهران وجهود نهدارد و در
نتیجه ،مسئولیت مدنی ،منتوی به انتواء موضوع است .عمده ی حقوقهدانان ضهرر را چنهین تقسهیم
بندی کرده اند .3 :ضرر مادی  .2ضرر معنوی  .1ضرر بدنی .دومین رکن از ارکان مسهئولیت مهدنی
وجود فعل زیانبار است بدین معنی که عامل فعل زیانبار زمانی مسئول جبهران خسهارت وارده بهر
دیگری است که عمل به او استناد داشته باشد .سومین و آخهرین رکهن از ارکهان مسهئولیت مهدنی
احراز رابطه ی سببیّت بین ضرر و فعل ریانبار است و یکی از دشوار ترین کار ههایی کهه در یهم
پرونده ی مسئولیت مدنی قاضی با آن مواجه می شود .احراز رابطه ی سببیّت است بدین معنها کهه
ثابت شود بین ضرر وارده که خواهان مدعی آن است و فعل زیانبار رابطه ی سببیّت وجهود دارد و
این ضرر از آن فعل حاصل شده است .با توجه به ماده ی 2ق.م.م در موردی که عمهل وارد کننهده
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ی زیان موجب خسارت شود؛ یعنی فعل خوانده وعامل باید موجب خسارت شده باشد یعنی سهه
رکن مسئولیت مدنی را قانونگذار در این مواد بیان کرده است.اثبات این رکن با زیان دیده اسهت و
به دلیل اینکه عوامل مختلوی ذی مدخل هستند این کار ،کار ساده وآسانی نیست .در این باب یهم
تعبیری مرحوم دکتر کاتوزیان دارند که تعبیر جالبی اسهت کهه مهی فرماینهد":ایهن کهاوش ،قاعهده
نمیپذیرد( ".کاتوزیان)3131 ،313 ،
خسارت تاخیر تادیه
موضوع خسارت تاخیر تادیه یکی از مباحت پر چالش و دامنه دار علی الخصوص پس از پیهروزی
انقالب اسالمی است که در حال حاضر نیز اختالف نظر وجهود دارد و حتهی در محهاکم و در آراء
قضایی نیز این اختالف عقیده به وضوح قابل مشاهده است و بهه لحهاپ پیهدایی تحهورت تقنینهی
اهمیتی مضاعف یافته است و به تبع آن موضع گیری ههایی از سهوی مراجهع قهانونی و نیهز فقمها
صورت گرفته است .منشاء تمام نزاعات در ربوی بودن آن است که در ایهن صهورت از محرامهات
منصوص است.ارزش اقتصادی پول پایدار و ثابت نیست برای همین پرداخهت دیهر هنگهام بهدهی
سبب زیان طلبکار می شود؛ در همین راستا ،خسارت تاخیر تادیه پدید آمهده اسهت تها ایهن زیهان
جبران شود.
در موموم خسارت تاخیر تادیه برخی از حقوقدانان نوشته اند" :خسارتی است که از بابت دیهر
پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به دائهن داده شهود" (لنگهرودی )3112 ،263 ،و در جهایی
دیگر می نویسد":در مورد تاخیر در دادن بدهی نقدی بهه کهار مهی رود(".لنگهرودی)3131 ،112 ،
برخی دیگر گوته اند":منظور از خسارت تاخیر تادیه زیانی است کهه در اثهر خهودداری مهدیون از
ادای دین پولی خود به طلبکار در زمان مقرر به این شخ

وارد می شود( ".شهمیدی)3131 ،33 ،

برخی دیگر نیز عنوان کرده اند":خسارت تاخیر تادیه مبلغی اسهت کهه بابهت تهاخیر در پرداخهت
اقساط اصل و بمره ی وام و یا اعتبار ،از تاریخ سررسید یا تاریخ حال شدن بدهی تا حداکثر شهرح
قانونی برای مدت تاخیر از گیرنده ی وام و یا اعتبار اخهذ مهی شهود(".ابراهیمهی .)3112 ،23 ،بهه
خسارت تاخیرتادیه ،خسارت تاخیر اداء ،خسارت دیرکرد  ،زیان دیرکرد پرداخت نیز می گویند.
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نکته ای که در اینجا ضرورت دارد بیان شود این است کهه اصهطالحِ"خسهارت ناشهی از عهدم
انجام تعمد" با اصطالحِ "خسارت تاخیر تادیه" را نباید خلهط کهرد چهرا کهه بهه تعبیهر برخهی از
نویسندگان ،خسارت تاخیر تادیه راجع به دعاوی است کهه موضهوع آنمها وجهه نقهد باشهد لهیکن
خسارت حاصل از عدم انجام تعمد در مواردی است موضوع وجهه نقهد نیسهت و در دعهاوی ،بهه
صورت مطابه ی اجرت المثل و خسارت از جمت عدم تسلیم و یا تهاخیر خواسهته اسهت؛ (متهین
دفتری )3113 ،21 ،مضافا بر اینکه اگر موضوع ،پرداخت وجه نقد غیر رایج درکشور ،مثل ارزهای
بیگانه باشد عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعمد را بهه کهار مهی برنهد(.وحهدتی شهبیری،33 ،
)3132
خسارت تاخیر تادیه قبل وبعد از انقالب

قبل از انقالب اسالمی بر سر خسارت تاخیر تادیه نزاعی وجود نداشت و قوانینی نیز در این مهورد
وجود داشت؛ فی المثل قانون آیین دادرسی مدنی سابق(مصوب  )3133فصهل سهوم از بهاب دههم
خود را به خسارت تاخیر تادیه مخت

کرده بود .در این باره ماده ی  132قانون مهذکور بیهان مهی

داشت":مدعی حق دارد درضمن دادخواست یا دراثنهاء دادرسهی جبهران خسهارتی کهه بهه سهبب
دادرسی یا به جمت تاخیراداء دین یا انجام تعمد ویا تسلیم خواسته به او وارد شده ویا خواهد شهد
از طرف دعوا بخواهد "...ماده ی  133قانون مارالذکر نیز بیان می داشت" :در دعاوی کهه موضهوع
آن وجه نقداست اعم ازاینکه راجع به معامالت با حهق اسهترداد یها سهایرمعامالت استقراضهی یها
غیرمعامالت استقراضی باشد خسارت تاخیرتادیه معادل صهدی دوازده ()%32محکهوم بهه درسهال
است واگر عالوه براین مبلغ قراردادی بعنوان وجه التزام یامال الصهل یامهال ارجهاره و هرعنهوان
دیگری شده باشد درهیچ مورد بیش ازصدی دوازده درسهال نسهبت بهه مهدت تهاخیر ،حکهم داده
نخواهدشد لیکن اگرمقدارخسارت کمترازصدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ کهه قهرارداده
شده است حکم داده می شود" .رویه ی متخذه جمت جبران خسارت تاخیر تادیه دین ،پیش بینهی
شده بود و در موادی از این قانون تردید ناپذیر ،صری و روشن بوده و در ماده ی  122این قهانون
ضمانت اجرای خاصی نیز در این خصوص پیش بینی گردیده بود .این ماده چنین اشعار میداشت:
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"خسارت تاخیر تادیه محتاج اثبات نیست و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبهه و حکهم کهافی
است".
ماده ی  223قانون مدنی نیز به موضهوع خسهارت تهاخیر تادیهه اشهاره و در ایهن مهورد مقهرر
میدارد" :در صورتی که موضوع تعمد تادیه وجه نقدی باشد حهاکم میتوانهد بها رعایهت مهاده223
مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نمایهد ".مهاده ی  223ق.م نیهز
بیان می داشت" :اگر کسی تعمد اقدام به امری را بکند یا تعمد نماید که از انجام امهری خهودداری
کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصری
شده و یا تعمد عرفا به منزله تصری باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد".
پس از انقالب اسالمی به دلیل همسو کردن قوانین با شرع و فقه امامیه ،از جمله مواردی که
مخالف شرع دانسته شد موضوع خسارت تاخیر تادیه بود و شورای نگمبان طی نامه های متعددی
قوانین مربوط به گرفتن خسارت تاخیر تادیه را مغایر شرع اعالم کرد به همین دلیل موضوع
خسارت تاخیر تادیه پس از انقالب اسالمی با فراز و نشیب های فراوانی همراه بود؛ عمده دلیل
مخالوت با آن نیز ربوی بودن آن بود؛ چنانکه در استوتائی که از حضرت امام خمینی(ره) در مورد
خسارت تاخیر تادیه به عمل آمد ایشان در جواب فرمودند":مبلغی که بابت تاخیر تادیه گرفته می
شود ربا و حرام است"(ممرپور )3112 ،332 ،شورای نگمبان نیز در نظریه های متعدد از جمله
 3333مورخ  ، 3162/3/22و  1332مورخ  3163/3/32اشاره کرد .در نظریه ی شماره ی 1332
چنین آمده است":مطالبه ی مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه ،چنانچه حضرت
امام مدّ ظله نیز صریحا به این عبارت« :آنچه به حسابِ دیرکردِ تأدیه ی بدهی گرفته می شود ،ربا
و حرام است» ،اعالم نموده اند ،جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی باشد؛ بنابراین
مواد  133تا  121قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به طور متورق احتمار در قوانین
در این رابطه موجود می باشد ،خالف شرع انور است و قابل اجرا نیست" .در همین راستا فقمای
شورای نگمبان در نظریه ی شماره ی  1113مورخ  33/31/3161چنین آوردند":آن قسمت از ماده
ی  13قانون ثبت و تبصره ی  3و  2آن و ماده ی  16و  11آیین نامه ی اجرای ثبت ،که اخذ مازاد
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بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است ،خالف موازین شرع و باطل
اعالم می شود".
حذف خسارت تاخیر تادیه باعث بروز مشکالتی در سیستم بانکی کشور به وجهود آورد چهرا
که عده ای که وام های کالنی از بانم ها گرفته بودند رغبتی به برگرداندن آن در سر وقت نداشتند
به همین جمت بانم مرکزی با احساس خطر مواجه شد و به فکر رایزنی با شورای نگمبهان افتهاد؛
در همین راستا شورای نگمبان خسارت تاخیر تادیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفت.
موضوع دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسهی مهدنی مصهوب  3113/3/23نیهز
مورد اشاره قرار گرفت؛ در ماده  222چنین می خوانیم ":در دعاویی که موضوع آن دیهن و از نهوع
وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکان مدیون ،مدیون امتناع از پرداخت نموده ،در صورت تغییهر
فاحش شاخ

قیمت سارنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبهه طلبکهار ،دادگهاه

با رعایت تناسب تغییر شاخ

سارنه که توسط بانهم مرکهزی جممهوری اسهالمی ایهران تعیهین

میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند".
نظریات مربوط به امکان مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه از دین ناشي از مسئولیت مدني

در این قسمت به نظرات مطروحه در باب تایید یا عدم تایید ِ قابل مطالبه بودن خسات تاخیر تادیه
از دیونی که ناشی از مسئولیت مدنی می باشند می پردازیم.به عبارت دیگر می خواهیم پی بهه ایهن
موضوع ببریم که دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شهوند نیهز مشهمول مهاده ی  222ق.آ.د.م
هستند و در نتیجه خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون می شود یا خیر .در این میان بها دو سهوال
اساسی که موضوع اصلی این رساله است مواجه هستیم و در صدد آنیم که پاسخ هایی اقناع کننهده
به این عناوین بدهیم .سوارت عبارتند از:
 .3وضعیت خسارت تاخیر تادیه دین ناشی از مسئولیت مدنی چگونه است؟
 .2با فرض پذیرش خسارت تاخیر تادیه در دین ناشی از مسئولیت مدنی  ،مبهدا محاسهبه ایهن
خسارت از چه زمانی است؟
اگر بخواهیم در قالب مثال موضوع را تبیین سازیم اینطور می شود :اگهر الهف بهه ب در سهال
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 3131ضرر و زیانی برساند و در سال  3136الف زیان وارد شده به ب را جبران نماید آیا ب حهق
دارد خسارت تاخیر تادیه یا زیان دیرکرد را مطالبهه کنهد؛ و در فهرض مثبهت بهودن جهواب مبهدا
محاسبه ی این خسهارت از چهه زمهانی اسهت؟ زمهان ورود خسهارت ،ارزیهابی خسهارت توسهط
کارشناس ،قطعیت برآورد خسارت ،حکم به خسارت و یا قطعی شدن حکم به خسارت.
دیدگاه نخست) امکان مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه از دین ناشي از مسئولیت مدني

در طرفداری از امکان مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه از دین ناشی از مسهئولیت مهدنی ،مهی تهوان
گوت که منطقی برای تمایز میان دیون بر اساس اسباب آن وجود ندارد .دین ،دین است و توهاوتی
میان دین ناشی از اسباب قراردادی یا خارج از قرارداد نیست؛ چراکه هر دو از کهاهش ارزش پهول
آسیب می بینند .بنابراین ،همان گونه که می باید دیون قراردادی بمره مند از خسارت تهأخیر تأدیهه
باشند ،دیون خارج از قرارداد نیز چنین هستند .برای تقویت این استدرل می تهوان بهه اطهالق وا ه
دین در ماده ی  222نیز استناد کرد (.شمس )211/1 ،3133 ،مضافا بهر ایهن ،طلبکهاران ِ حهوزه ی
مسئولیت مدنی اگر نگوییم بیشتر ،دست کم به اندازه طلبکاران قراردادی شایستگی حمایت دارنهد،
مگر نه اینکه هدف وی ه و بنیادین مسئولیت مدنی ،حمایت از زیان دیده است پس چگونه میتوان
آن ها را از امتیازِ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بی بمره ساخت؟
مقایسه قانون آیین دادرسی مدنی کنونی با قانون آیین دادرسی مدنی  3133نیهز مهی توانهد بهه
یاری این دیدگاه بیاید؛ توضی آنکه بر اسهاس مهاده  133ق.آ.د.م .مصهوب « 3133در دعهاوی کهه
موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجهع بهه معهامالت بها حهق اسهترداد یها سهایر معهامالت
استقراضی یا غیر معامالت استقراضی باشد خسارت تاخیر تادیه معادل صدی دوازده محکوم به در
سال است…» .درست است که عبارت «وجه نقد» مطلق است و می تواند دیون ناشهی از مسهئولیت
مدنی را نیز در برگیرد ،اما ادامه ماده مقصود قانونگذار را می تواند روشن تر بیان کند ،چنان کهه در
دنباله ماده آمده است« :اعم از این که راجع به معامالت با حق استرداد یا سایر معامالت استقراضی
یا غیر معامالت استقراضی باشد» .به این ترتیب ،می توان این گونه برداشت کرد که باید وجه نقهد
از معامله ایجاد شود ،حال فرقی نمی کند که این معامله ،معامله با حق استرداد یها سهایر معهامالت
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استقراضی یا غیر معامالت استقراضی باشد ،اما حتما باید دین ناشی از معامله باشد .با این حال ،در
قانون جدید چنین قیدی دیده نمی شود .در واقع ،بهر اسهاس مهاده  222ق.آ.د.م« .در دعهاویی کهه
موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده» ،می توان زیان دیرکرد گرفت؛ پس همین اندازه که بتوان
دین را محقق دانست ،صرف نظر از منشأ آن ،اجرای ماده یاد شده میسر خواهد بود.
دیدگاه دوم) عدم امکان مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه از دین ناشي از مسئولیت مدني

درحالی که با وجود لزوم حمایت از زیان دیدگان ،محروم کردن آن ها از مطالبهه خسهارت تهاخیر
تادیه روا نیست ،توسیر ظاهری ماده  222و شرایط وی ه ای که برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه در
آن مقرر شده است ،پذیرش مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دیون ناشی از مسئولیت مدنی را دشهوار
می کند .درواقع ،از یم سو ،مبنای پذیرفته شده برای مطالبه ی خسارت تهاخیر تادیهه و از سهوی
دیگر ،شرایط وی ه ای که برای «دین» در ماده  222بیان شده ،مانع مطالبه ی مطالبه خسارت تهاخیر
تادیه از دیون ناشی از مسئولیت مدنی است .استثنایی بودن تاسیس ِ خسهارت تهاخیر تادیهه را نیهز
باید به این دریل افزود .به هر روی ،دریل این دیدگاه را می توان این گونه بیان کرد:در مقهام بیهان
نخستین دلیل می توان گوت که شرایط وی ه دین در ماده  222ق.آ.د.م .محقق نشده است؛ توضهی
اینکه ماده  133ق.آ.د.م .مصوب  3133ش ،خسارت تاخیر تادیه را «در دعاوی که موضوع آن وجه
نقد است…» ،قابل مطالبه دانسته است .در نخستین جمله ماده  222ق.آ.د.م .می خوانیم« :در دعاوی
که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده…» ،به این ترتیب ،صرف نظهر از اطهالق وا ه دیهن در
ماده یاد شده ،دینی می تواند مشمول ماده  222قرار گیرد که از نوع وجه رایج باشد .اینم پرسهش
این است که آیا دیون ناشی از مسئولیت مدنی «از نوع وجه رایج» هستند؟ در آغاز امر پاسخ مثبهت
به این پرسش متبادر می شود ،حال آنکه به ظاهر این امر نباید دل بست .در واقع ،موضوع نخسهت
دین مسئول در دیون ناشی از مسئولیت مدنی ،پرداخت مبلغی پول نیست بلکه جبران عینهی زیهان
است به بیان دیگر ،تعمد نخستین عامل زیان پرداخت مثلِ حهق از دسهت رفتهه اسهت؛ حهال اگهر
پرداخت مثل شدنی نباشد ،مکلف به پرداخت قیمهت خواههد شهد؛ چنهان کهه در مهاده  123ق.م.
میخوانیم« :اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صهورت اول بنها نمایهد و
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اگر ممکن نباشد ،باید از عمده قیمت برآید» .به این ترتیب ،تعمد عامل زیان را نمهی تهوان از نهوع
وجه رایج دانست .وانگمی یکی از شروط ماده  222این است که با مطالبه دایهن و تمکهن مهدیون،
مدیون از پرداخت خودداری کند .بنابراین ،تا مدیون از ادای دین امتناع نکند ،خسارت تاخیر تادیه
قابل مطالبه نیست .مضافا بر اینکه در دیون ناشی از مسئولیت مهدنی هنهوز انهدازه دیهن مشهخ
نیست ،پس چگونه می توان از بدهکار انتظار داشت که به محض مطالبه از سهوی طلبکهار ،بهدهی
اش را پرداخت کند؟ درواقع ،تا لحظه صدور حکم قطعی از سوی دادگاه ،هنوز اندازه دینِ مسهئول
مشخ

نیست .به همین دلیل ،عامل زیان حتی اگر بخواهد دین خهویش را بپهردازد ،از آنجها کهه

اندازه آن مشخ

نیست ،پرداخت آن نیز میسر نخواهد بود .از سوی دیگر ،ماده  222تنمها دربهاره

دیونی است که دارای سررسید هستند .این وی گی ممکهن اسهت در نگهاه نخسهت از ظهاهر مهاده
یادشده برداشت نشود ،اما دقت بیشتر ما را به همین نتیجه می رساند؛ چنان که در بخشهی از مهاده
پیش گوته می خوانیم …« :در صورت تغییر فاحش شاخ

قیمت سارنه از زمان سررسید تا هنگام

پرداخت…» پس می توان این گونه برداشت کرد که اگر دینی فاقد سررسید بود ،نمی تواند مشمول
این ماده باشد .رویه قضایی نیز به همین سمت و سو در حرکت است؛ چنهان کهه بهرای نمونهه در
دادنامه شماره  3111صادره از شعبه چملم دادگاه تجدیدنظر استان تمهران بهه تهاریخ 3133/32/21
می خوانیم …« :نظر به اینکه دین موضوع دعوا دینی با تاریخ سررسید معین نبوده تا مقهررات مهاده
 222شامل آن شود…» (زندی )113/31 ،3133 ،برهمین اساس و با توجه به اینکهه دیهون ناشهی از
مسئولیت مهدنی دارای سررسهید معهین نیسهتند ،نمهی تواننهد مشهمول مهاده  222ق.آ.د.م .باشهند.
همچنین ،دین در معنای خاص خود تعمد ناشی از قرارداد قرض است ،چنان که در دادنامه شهماره
 231صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان به تاریخ  3133/2/13می خوانیم« :به اعتقاد این
دادگاه ،خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دین به معنای اخ

آن " قهرض" مهی باشهد و شهامل سهایر

ضهمانات قمههری کههه سههبب ایجههاد دیههن بههه معنهی اعههم آن مههی گههردد ،نمههی شههود و بههدهکاری
تجدیدنظرخواه ناشی از استقراض نبوده است…»(.زندی ،پیشین )123 ،همچنین ،در دادنامه شهماره
 633صادره از شعبه  33دادگاه تجدیدنظر استان تمران به تاریخ  3136/3/33می خهوانیم« :حسهب
مقررات ماده  222خسارت تأخیر تأدیه ناظر بر دین است و در این پرونده ،مطالبهه خسهارات وارد
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بر اتومبیل از نوع دین نبوده و منصرف از آن است»(زندی ،پیشین.)162 ،با این حال ،حقیقهت ایهن
است که این توسیر لوظی نمی تواند چندان مقبول باشد .ماده  222وا ه دین را به کهار بهرده و ایهن
وا ه همه تعمدات را صرف نظر از ریشه و سبب ایجاد آن دربر می گیرد .بنابراین ،دیهون ناشهی از
مسئولیت مدنی نیز دین شمرده شده ،از این لحاپ مشمول ماده یاد شده مهی باشهد .اینجاسهت کهه
باید به مبنای خسارت تأخیر تأدیه توجه کرد.
مبنای ماده  222جبران زیان نیست؛ چرا که اگر چنین بود ،خسارت تاخیر تادیه در هر صهورت
باید تعلق می گرفت ،حتی اگر بدهکار توان پرداخت نداشت؛ چراکه در جبران زیهان ،آنچهه ممهم
است جبران ضرر ِ زیان دیده است ،صرف نظر از اینکه عامل زیان توان پرداخهت زیهان را دارد یها
خیر .برای همین ،به اعتقاد برخی نویسندگان مبنای ماده یادشده بیش از آنکه جبهران ضهرر باشهد،
مسئول دانستن بدهکاری است که باوجود توان مهالی بهه تعمهد خهویش بهه هنگهام عمهل نکهرده
است(.میرشکاری .)3132 ،331 ،حال ،پرسش این است که آیها چنهین مبنهایی دربهاره دیهونی کهه
مدیون هنوز اندازه قطعی دین را نمی داند ،قابل اعمال است؟ جدای از این ،وقتی هنوز اندازه دیهن
مشخ

نیست ،چگونه می توان تمکن داشتن یا نداشهتن مهدیون را احهراز کهرد؟ همچنهین اگهر

خسارت تاخیر تادیه را نسبت به دیون ناشی از مسئولیت مدنی قابل مطالبه بدانیم ،درواقهع ،مطالبهه
خسارت از خسارت را روا دانسته ایم؛ نکته ای که به نظر نمی رسد در نظام حقوقی ما مجاز باشد.
هرچند در قانون آیین دادرسی مهدنی مصهوب  3113نشهانه ای از ممنوعیهت مطالبهه خسهارت از
خسارت دیده نمی شود ،از ماده  221همین قانون می تهوان ممنوعیهت یادشهده را برداشهت کهرد؛
چنان که در آن می خوانیم« :در خصوص مطالبه خسارت وارده ،خواهان باید ایهن جمهت را ثابهت
نماید که زیان وارده بالواسطه ناشی از عدم انجام تعمد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسهته بهوده
است .درغیر این صورت ،دادگاه دعوای مطالبهه خسهارت را رد خواههد کهرد ».پهس خسهارت از
خسارت ،زیان بالواسطه نیست و این درحالی است که بر اسهاس مهاده یادشهده ،تنمها زیهان ههای
بالواسطه قابل مطالبه اند .به این ترتیب ،همچنان در نظام حقوقی مها ،خسهارت از خسهارت قابهل
مطالبه نیست.
با این حال حقیقت این است که خسارت تاخیر تادیه را نمی توان خسارت بهه معنهای واقعهی

خسارت تأخیر تأدیة دین ناشي از مسئولیت مدني 92 ....................................................................................................

کلمه دانست.توضی اینکه به موجب بند ب ماده ی  3قانون پولی و بانکی «هر ریال برابر یکصد و
هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ( )1313122/1گرم طالی خال

است» اگرچهه تغییهر ایهن

برابری باید با پیشنماد بانم مرکزی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیئت وزیران و
تصویب کمیسیون های دارایی مجلس شورای اسالمی انجام گیرد (بند ج همان ماده) ،اما تحهورت
اقتصادی جامعه نیز می تواند سبب برهم خوردن برابهری یادشهده باشهد؛ درنتیجهه ،از ارزش پهول
کاسته شده ،به ارزش کار افزوده می شود برای همین ،اگر الف یم میلیون تومهان بهه ب بهدهکار
باشد و مدت پنج سال از سررسید دین بگذرد ،ارزش یم میلیون تومان در زمانی که پهنج سهال از
سررسید دین گذشته با ارزش آن در تاریخ سررسید دین برابری نمی کند .بنهابراین ،بهدهکار بایهد
مبلغی را به طلبکار خویش بدهد که معادل یم میلیون تومان در تاریخ سررسید دیهن باشهد؛ حتهی
اگر این مبلغ در ظاهر بیش از یم میلیون تومان باشد .به این ترتیب ،جبران تغییر ارزش اسهکناس
که معمور با کاهش آن همراه است ،خسارت شمرده نمی شود ،بلکه صرفا ایوای اصل دین اسهت.
(میرشکاری ،پیشین )333 ،با همین دیدگاه ،خسارت تاخیر تادیه از دین ناشهی از مسهئولیت مهدنی
نیز باید قابل مطالبه باشد.
استثنایی بودن تاسیس خسارت تاخیر تادیه را نیز می توان دلیل دیگهری بهرای تاییهد نهاممکن
بودن مطالبه دانست .خسارت تأخیر تأدیه احکام خاصی دارد که با قواعد عمومی جبران خسهارت
تواوت می کند .بنابراین ماده  222ق.آ.د.م .را باید به مثابه حکمی استثنایی به صورت مضیق توسیر
کرد .این باور به وی ه با توجه به مبنای یاد شده (یعنی مجازات مدنی تلقی کردن ایهن نمهاد) ،قابهل
تأیید است .ظاهر قانون آیین دادرسی مدنی نیز در راستای همین باور است؛ چنان که در بخشهی از
تبصره دو ماده  232این قانون می خوانیم …«:خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی ،قابل مطالبه می
باشد» .در راستای همین روش توسیر ،باید به قدر متیقن اکتوا کرد .در نتیجهه ،عهدم گسهترش ایهن
ماده به دیون ناشی از مسئولیت مدنی منطقی تر است.
دیدگاه سوم) راه حل میانه ی عدم امکان وعدم امکان مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه از دین ناشي از
مسئولیت مدني

برای اتخاذ راه حلی میانه بین دو دیدگاه مذکور ،باید از رویدادی به نام «تسجیل زیهان» یهاد کهرد؛
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رویدادی که با آن اندازه ی زیان مشخ

و مسجّل می شود .توضی اینکه در فراینهد دادرسهی در

سه مصداق ،اندازه ی زیان تعیین می شود :نخستین مصداق ،تعیین اندازه زیان از سهوی کارشهناس
است ،پس از آن نیز اندازه ی زیان بها حکهم دادگهاه نخسهتین و سهپس حکهم دادگهاه تجدیهدنظر
مشخ

می شود .اینم پرسش این است که از کدام مقطع می توان خسارت تاخیر تادیهه را قابهل

مطالبه دانست؟ نخستین احتمالی که می رود این است که تعیین اندازه ی زیان بها نظهر کارشهناس
است ،اما این احتمال محکوم به رد است چهرا کهه نظهر کارشهناس قطعیهت نهدارد و پهذیرفتن یها
نپذیرفتن آن به صالحدید دادگاه و تطابق آن با «اوضاع و احوال محقق قضیه» وابسته است چنانکه
ماده ی  262ق.آ.دم مقرر داشته است ":درصورتی که نظر کارشناس با اوضهاع و احهوال محقهق و
معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ،دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد".در نتیجه ،با نظهر
کارشناس نمی توان هنوز با قطعیت درباره اندازه ی زیان داوری کرد ،پس همچنان اختالف دربهاره
زیان به قوت خود باقی است .بر همین اساس ،زمان اعالم نظر کارشناسی نمی تواند مالک مناسهبی
برای آغاز خسارت تاخیر تادیه باشد .صدور حکم دادگاه نخستین نیز نمی تواند مالک قرار گیهرد؛
چرا که با توجه به قطعیت نداشتن رای و احتمال نقض آن در دادگاه تجدیدنظر ،اختالف درباره ی
اندازه ی زیان باقی است ،اما اگر اندازه ی زیان با حکم قطعی دادگاه اثبات شود ،نباید همچنان بهر
دیدگاه اخیر پای فشرد .درواقع ،با حکم دادگاه ،دین ناشهی از مسهئولیت مهدنی شهرایط مهاده 222
ق.آ.د.م .را خواهد یافت؛ با این توضی که اگرچه تعمد اصلی عامل زیهان ،پرداخهت مثهل حهق از
دست رفته است ،اما دادگاه در حکم خویش ناممکن بودن ارائه مثل حق را احهراز کهرده و عامهل
زیان را به پرداخت قیمت آن محکوم می کند .پس ،از لحظه صدور حکم قطعی می توان گوت کهه
تعمد عامل زیان از پرداخت مثل ،به پرداخت قیمت تبدیل خواهد شد؛ بنهابراین ،وی بهه پرداخهت
وجه رایج مدیون شناخته می شود.افزون بر این ،با توجه به لزوم اجرای احکام دادگاه ها ،سررسید
آن نیز همان تاریخ قطعیت رای خواهد بود .در نتیجه این اوصاف و به وی ه با توجهه بهه مشهخ
شدن اصل دین ،احراز تمکن مدیون و امتناع وی نیز آسهان تهر خواههد بهود .در همهین راسهتا ،در
نظریه شماره  1/32/2211اداره کل حقوقی قوه قضائیه می خهوانیم":بهه نظهر مهی رسهد خسهارت
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موضوع استعالم ،ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قمری می باشد که با ایهن وصهف
خواهان نمی تواند ابتدا به ساکن مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه ی ناشی از ضهرر و زیهان فهوق را
مطالبه بکند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده  222قانون آیین دادرسهی مهدنی
است .مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع این ماده منوط به این است که دین موضوع دعوا از نوع
دین مسلام و وجه رایج دارای سررسید باشد و تحهت شهرایط منهدرج در آن مهاده (مطالبهه دایهن،
تمکن مدیون و احراز امتناع) قابل طرح است .ولی موضوع استعالم مطالبه خسهارت واردشهده بهه
اموال خواهان (ملم یا خودرو یا …) می باشد وشرایط موجود در ماده یادشده را نهدارد .بنهابراین،
در فرض سؤال خواهان نمی تواند بدوا و در ضهمن دادخواسهت مطالبهه اصهل خسهارت ،دعهوای
خسارت تاخیر تادیه را مطرح کند .ولی پس از صدور حکهم و قطعیهت آن (مبنهی بهر محکومیهت
خوانده به پرداخت اصل خسارت)و امتناع محکوم علیه از اجرای حکهم ،مطالبهه خسهارت تهاخیر
تادیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است"(میرشکاری ،پیشین )321با
این حال ،هنوز تردیدی دیگر وجود دارد و آن عبارت است از اینکه آیا نمی توان گوت که با حکم
دادگاه کشف می شود که عامل زیان از لحظه ورود زیان ،مدیون به پرداخت مبلغی بهه زیهان دیهده
بوده است؟ در این تردید ،حکم دادگاه که جنبه اعالمی خواهد داشت ،موجب می شود این باور را
نتوان به طور کلی رد کرد .باری ،حکم دادگاه جنبه اعالمی دارد از این نظر که اصل حقانیهت زیهان
دیده برای مطالبه زیان را از لحظه ورود ضرر اعالم می کند ،اما تعیین میزان دقیق حهق و شهیوه آن
اموری است که با حکم دادگاه مسجّل می شود؛ پس چگونه می توان حکم دادگاه را در ایهن بهاره
اعالمی دانست؟ بنابراین باید نظرمرحوم دکتر کاتوزیان را تکرار کرد که مرقهوم فرمهوده انهد« :رای
دادگاه از جمت شناخت طلب اعالمی و از نظر ارزیابی و انتخاب شیوه ی جبران تأسیسهی اسهت»
(کاتوزیان ، )211/3 ،3132 ،به این ترتیب ،با حکهم دادگهاه ،میهزان بهدهی عامهل زیهان مشهخ
میشود پس از این تاریخ می توان بدهی را مشمول ماده  222دانست.
وضعیت خسارت تاخیر تادیه ی دین ناشي از مسئولیت مدني در آراء قضایي

در نظام حقوقی ایران اهمیت شناخت آرا و رویه ی محاکم ،از دیربهاز مهورد توجهه حقوقهدانان و
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نویسندگان قرار گرفته است ،برای جامعه ی حقوقی روشن شهده اسهت کهه تکیهه ی منحصهر بهه
قوانین نوشته و دکترین حقوقی جمت شناخت وضعیت عینی و حیهات جهاری حقهوق در کشهور
کافی نیست و رجرم باید به آراء محاکم رجوع کرد تا از این دریای بی کران استواده ها کهرد لمهذا
بر آن شدیم بخشی را مخت

بررسی آراء محاکم قرار دهیم و به تبع آن به شرح و تحلیهل بعضهی

از آراء بپردازیم در این بخش بازتاب خسارت تاخیر تادیه ی دین ناشهی از مسهئولیت مهدنی را در
آراء قضایی مورد بحث و کنکاش قرار خواهیم داد و به شرح چند عنوان از آراء و به نقد و تحلیهل
این عناوین خواهیم پرداخت.
قسمت اول) خسارت تاخیر تادیه نسبت به پرداخت خسارت به علت حادثه ی آتش سوزی

در دادنامه ی صادره از سوی دادرس شعبه ی  33دادگاه حقوقی تمران به شماره  31113133مورخ
 3131/32/22چنین می خوانیم ":در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (م.ت) به طرفیت
خوانده شرکت بیمه ی پ به خواسته ی الزام خوانده به پرداخت خسارت بیمه ناشی از آتش
سوزی موضوع بیمه نامه شماره ی  3261/231111/3/111311طبق نظر کارشناسی و نیز مطالبه ی
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ وقوع حادثه لغایت اجرای حکم ...اهم مطالب پرونده حاکی از آن
است که خواهان به موجب اجاره نامه ی عادی مورخ 31/33/36یم زیر زمین جمت انبار به
مساحت  331متر واقع در شمر ری رو به روی بیمارستان هوتم تیر از آقای م.الف به مدت یم
سال اجاره می نماید و متعاقب اجاره ملم در مورخ 31/32/1خواهان به عنوان بیمه گذار نزد
شرکت بیمه ی پ .به عنوان بیمه گر (سمامی عام) اجناس موجود در انباری را به موجب بیمه نامه
ی شماره  32131126236در مقابل آتش سوزی ،انوجار ،صاعقه ،ترکیدگی لوله ی آب که پوشش
های مورد تعمد شرکت بیمه بوده را بیمه می نماید .پس از بیمه نمودن انبار و اجناس موجود در
آن در مورخ 33/2/11انبار لوستر ( زیر زمین) دچار حریق شده که به موجب گزارش و نظر
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به شماره  213633مورخ علت حریق انبار را ناشی از اتصال
سیم برق در انتمای انبار در مجاورت مواد قابل اشتعال که منجر به کند سوزی و سرایت به اطراف
گردیده ،اعالم نموده ،متعاقب آتش سوزی ،کارشناسان بیمه ی پ .به تاریخ  33/3/3به محل مورد
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بیمه مراجعه و در خصوص اندازه خسارت میان طرفین ایجاد اختالف شد .دادگاه به لحاپ بررسی
موضوع و پس از تشکیل اولین جلسه به لحاپ برآورد خسارت موضوع را به کارشناس رسمی
دادگستری ارجاع نموده که کارشناس محترم جمع خسارات وارده به خواهان را ...ریال برآورد
نموده ،لذا دادگاه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ...بابت خسارت بیمه ی آتش سوزی
به عنوان اصل و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان وقوع حادثه (آتش سوزی) به
مورخ 33/2/11لغایت یوم اردا صادر می نماید".
پس از تجدیدنظرخواهی دادباخته شعبه ی  12دادگاه تجدیدنظر استان تمران چنین تصمیم
میگیرد" :در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت بیمه پ( .سمامی عام) نسبت به دادنامه ی
شماره  31113133مورخ 3131/32/22صادره از شعبه ی  33دادگاه عمومی حقوقی تمران که به
موجب آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ...تومان بابت خسارت بیمه ی آتش سوزی
موضوع بیمه نامه شماره 3261/231111/31/111311به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت
خسارت تاخیر تادیه از زمان وقوع حادثه (آتش سوزی) به مورخ  3133/2/11لغایت یوم اردا که
محاسبه و اجرای آن به عمده دایره اجرا محول گردیده ،در حق خواهان صادر گردیده است .نظر
به اینکه تقاضای مطروحه با هیچ کدام از بند های مقیده در ماده ی  133قانون آیین دادرسی دادگاه
های عمومی و انقالب در امورمدنی منطبق نبوده و دادنامه ی یاد شده با توجه به محتویات پرونده
و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل
جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور نسبت به اصل خواسته باشد ارائه نگردیده ،لیکن صدور
حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وارد و موجه نیست بدین لحاپ که با توجه به مدلول ماده
 222قانون مرقوم استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه محقق بودن دین است و با عنایت به
اینکه موضوع اثبات دین مستلزم رسیدگی و اثبات بوده و قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات
و احراز مدیونیت مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه فاقد محمل قانونی می باشد .بنابراین دادگاه با
توجه به مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی را نسبت به این قسمت از دادنامه ی تجدیدنظرخواسته
موجه تشخی

و با استناد به ماده ی  123قانون سابق الذکر با نقض قسمت موخر دادنامه معترض
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عنه حکم به بی حقی نسبت به خسارت تاخیر تادیه نیز صادر و نسبت به سایر قسمت های دادنامه
موصوف با رد تجدیدنظرخواهی عینا تایید می گردد .این رای قطعی است".
نقد رای :در این موضوع شعبه ی  33دادگاه عمومی حقوقی استان تمران به درستی خسارت
تاخیر تادیه را مورد عنایت قرار می دهد لکن دادگاه تجدیدنظر با این استدرل که« با توجه به
مدلول ماده  222قانون مرقوم استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه محقق بودن دین است و با
عنایت به اینکه موضوع اثبات دین مستلزم رسیدگی و اثبات بوده و قبل از صدور حکم قطعی
مبنی بر اثبات و احراز مدیونیت مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه فاقد محمل قانونی می باشد»
خسارت تاخیر تادیه را رد می کند .ابمام برای نگارنده از آنجا ایجاد می شود که مگر نه اینکه بابت
ِ خسارت نا شی از آتش سوزی شرکت بیمه مکلف و به عبارت دقیق مدیون است در مقابل
خواهان و مگر نه اینکه بارخره یم دین بر ذمه ی شرکت بیمه هست و مگر نه اینکه معروض
داشتیم قانونگذار در ماده ی  222وا ه ی دین را به صورت عام به کار برده است که شامل همه ی
تعمدات پولی ،صرف نظر از منشاء آن ،می گردد .بنابراین دیون ناشی از اعمال حقوقی(عقود،
ایقاعات و قراردادها)  ،وقایع حقوقی ( اتالف ،تسبیب) و حتی حکم قانون( ماده ی  3332ق.م)
مشمول عنوان مزبور و ماده ی  222گردیده و داین می تواند عالوه بر اصل دین ،خسارت مزبور
را نیز مطالبه نماید؛ پس چطور می شود دادگاه تجدیدنظر عقیده دارد استحقاق دریافت خسارت
تاخیر تادیه محقق بودن دین است مگر دین در اینجا محقق نشده است و مگر آتش سوزی از
مصادیق وقایع حقوقی و از موارد مسئولیت مدنی نیست؟ وهلل اعلم.
قسمت دوم) خسارت تاخیر تادیه ی دیون غیر مسلّم

در دادنامه ی شماره ی  333مورخ  33/3/31صادره از شعبه ی  323دادگاه عمومی حقوقی تمران
می خوانیم ":در خصوص دعوی خواهان ق.الف به طرفیت خوانده س .با نمایندگی الف.ق به
خواسته ی مطالبه ی مبلغ بیست میلیون ریال خسارت ناشی از تخریب چاه در اثر گودبرداری غیر
اصولی و الزام خوانده به حور چاه جدید با احتساب هزینه ی دادرسی و خسارت تاخیر تادیه،
بدین شرح که خواهان اظمار نموده است که ،خوانده ،در اثر گودبرداری غیر اصولی در یم پرو ه
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در حال انجام باعث خسارت به چاه واقع در ملم اینجانب شده که تامین دلیل نموده و کارشناس
ضمن شرح جزییات امر میزان خسارت وارده به چاه اینجانب را بیست میلیون ریال برآورد و حور
چاه جدید را نیز متذکر شده است ،اداره ی خوانده به شرح ریحه ی تقدیمی که به شماره ی
 3333213مورخ  3133/3/1ثبت لوای شده است ،دفاعیات خود را در دو بخش ( ایرادات شکلی
و ایرادات ماهوی) بیان نموده اند ،در خصوص شکلی اظمار نموده است مطالبه ی خسارت تاخیر
تادیه زمانی مورد مطالبه قرار می گیرد که خواسته وجه نقد باشد و در قسمت دوم( ایرادات
ماهوی) اظمار نموده اند به استناد بند  3ماده ی  33قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقالب در امورمدنی ،دعوی متوجه موکل نمی باشد؛ زیرا پیمانکار مسئول گودبرداری و رعایت
نکات رزم به جمت گودبرداری می باشد و پیمانکار نیز کلیه ی نکات رزم را برای گودبرداری
رعایت نموده است حتما نظری که کارشناسی داده و ضرری که کارشناس مقرر نموده است مربوط
به قدیمی بودن چاه می باشد و ارتباطی به موکل ندارد ،و چون ملم خواهان قدیمی است لذا
میبایستی خواهان کلیه ی اقدامات رزم را برای حوظ ملم خود و جلوگیری از تخریب چاه را
می نمود که قصور نموده است ،لذا موکل مسئول ضرر و زیان وارده نمی باشد علیمذا دادگاه از
توجه به محتویات پرونده و با عنایت به مالحظه نظریه کارشناسی در مرحله ی تامین دلیل که
مصون از ایراد و اعتراض خوانده و وکیل ایشان قرار گرفته است و به موجب آن کارشناس مذکور
صراحتا اظمارنظر نموده است ضرورت داشته نسبت به ممار دیوار های گود و جلوگیری از رانش
و ریزش دیوارها اقدام شود نسبت به وزن آرماتور و تزریق بتن (انکرا ) اقدام شده که با توجه به
اصابت آن به چاه فاضالب ملم خواهان ،سبب بروز خسارت شده است و بدین لحاپ دادگاه،
رابطه ی سببیّت بین ورود خسارت و فعل خوانده محرز و مسلام است و بنا به مراتب دفاعیات
خوانده به شرح مرقوم ،موثر در مقام نمی باشد؛ زیرا اور :خوانده دلیلی که مجری پرو ه احداثی
پیمانکار بوده ابزار ننموده است و اصور نامی از پیمانکار مجری پرو ه نبوده است و به طور کلی و
موهوم اظمار نموده است که دعوی متوجه پیمانکار است و پیمانکار نیز رعایت نکات رزم را
نموده است که بدیمی است وجاهت قانونی ندارد ،ثانیا همانطور که شرح آن رفت کارشناس در
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مرحله ی تامین دلیل علت بروز خسارت را فعل خوانده اعالم نموده است و به نظریه ی مذکور
مورد ایراد و اعتراض خوانده قرار نگرفته است و نظر به عمومات قاعده ی رضرر و قاعده ی
تسبیب و اینکه خسارت غیر قابل تدارک ،متصور نمی باشد ،دادگاه دعوی خواهان را ثابت داشته
و مستندا به ماده ی  3و  2قانون مسئولیت مدنی و ماده ی  333و  233قانون آیین دادرسی دادگاه
های عمومی و انقالب در امورمدنی حکم به محکومیت اداره ی خوانده به پرداخت مبلغ بیست
میلیون ریال بابت خسارت وارده به خواهان و نیز پرداخت 322/111ریال بابت هزینه ی دادرسی
در حق خواهان و در خصوص خواسته دیگر خواهان در خصوص الزام خوانده به حور چاه جدید
نظر به اینکه حور چاه قابل شرایط و مقررات خاصی است که می بایست حسب مورد خواهان به
شمرداری و یا حسب مورد به اداره ی امور آب و اراضی مراجعه و مجوز رزم را اخذ نماید .این
قسمت از دعوی خواهان به کیویت مطروحه قابلیت استماع را نداشته قرار عدم استماع دعوی
صادر واعالم می گردد و در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر خسارت تاخیر تادیه نظر به
اینکه مقررات ماده ی  222قانون مرقوم ناظر به دیونی است که اور و بالذات دین باشد و به
عبارت دیگر دین ابتدایی باشد در حالی که در ما نحن فیه خسارت وارده به چاه ملم خواهان
است و خارج از شمول مقررات ماده ی مرقوم است حکم به بی حقی خواهان در این خصوص
صادر می گردد .رای صادره ظرف  21روز از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تمران
است".
از این رای تجدیدنظرخواهی می شود و شعبه ی  22دادگاه تجدیدنظر استان تمران در در
دادنامه ی شماره ی  3313311213113223مورخ  3133/32/21چنین رای صادر میکند:
"تجدیدنظرخواهی س .با نمایندگی الف.ق و س.ب به طرفیت آقای ق.الف از دادنامه ی شماره
ی 333مورخ  3133/3/31شعبه ی  323دادگاه عمومی حقوقی تمران که به موجب قسمتی از آن
اداره معترض به پرداخت بیست میلیون ریال بابت خسارت وارده از بابت ریزش چاه در اثر
گودبرداری غیر اصولی و پرداخت  322/111ریال بابت هزینه ی دادرسی در حق
تجدیدنظرخوانده محکوم شده از جمت ادعای عدم توجه به دریل ابرازی و عدم توجه دعوی به
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نظر دادگاه وارد نیست زیرا دلیلی بر اینکه پیمانکار مرتکب قصور شده و این که پیمانکار چه کسی
بوده و اساسا پیمانکاری بوده یا نبوده ارایه نشده و با توجه به نظریه ی کارشناس تامین دلیل
استنادی رای معترض عنه با رعایت مقررات صادر شده و ایرادی به آن وارد نمی باشد .لمذا ضمن
رد اعتراض دادنامه ی معترض عنه با استناد به ماده ی  123قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امورمدنی در محدوده ی تجدیدنظرخواهی تایید می شود .این رای قطعی
است(".مجموعه آراء قضایی)3131 ،231 ،
نقد رای :در این رای شاهد آن هستیم که شعبه ی  323دادگاه عمومی حقوقی تمران به خهوبی
ارکان مسئولیت مدنی را تشخی

داده است چنانچه در قسمتی از رای می آورد«رابطهه ی سهببیّت

بین ورود خسارت و فعل خوانده محرز و مسلام است» و حکم به مسئول بهودن خوانهده و جبهران
خسارت از باب مسئولیت مدنی می دهد لکن در مورد خسارت تاخیر تادیه موضع گیهری سهخت
تری دارد و عقیده دارد« خسارت تاخیر تادیه نهاظر بهه دیهونی اسهت کهه اور و بالهذات دیهن بهه
پرداخت وجه باشد و در موردی که راجع بهه پرداخهت خسهارت وارده اسهت و تعیهین میهزان آن
بستگی به رسیدگی قضایی دارد ،پذیرفته نیست».
این اعتقاد از آنجا ناشی می شود که برخی اعتقاد دارند دیون ناشی از مسئولیت مهدنی «از نهوع
وجه رایج» نیستند اینان مهی گوینهد در واقهع ،موضهوع نخسهت دیهن مسهئول در دیهون ناشهی از
مسئولیت مدنی ،پرداخت مبلغی پول نیست بلکه جبران عینهی زیهان اسهت بهه بیهان دیگهر ،تعمهد
نخستین عامل زیان پرداخت مثلِ حق از دست رفته است؛ حال اگر پرداخهت مثهل شهدنی نباشهد،
مکلف به پرداخت قیمت خواهد شد؛ با این حال ،حقیقت این است کهه ایهن توسهیر یهم توسهیر
لوظی است و نمی توان به آن بسنده کرد؛ توضی اینکه ماده  222وا ه دین را عام بهه کهار بهرده و
این وا ه همه تعمدات را صرف نظر از ریشه و سبب ایجاد آن دربر می گیرد .بنابراین ،دیون ناشهی
از مسئولیت مدنی نیز دین شمرده شده ،از این لحاپ مشمول ماده یاد شده می باشد مضافا بر اینکه
مبنای ماده  222جبران زیان نیست؛ چرا که اگر چنین بود ،خسارت تاخیر تادیه در هر صورت باید
تعلق می گرفت ،حتی اگر بدهکار توان پرداخت نداشت؛ چراکه در جبران زیان ،آنچه ممهم اسهت
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جبران ضرر ِ زیان دیده است ،صرف نظر از اینکه عامل زیان توان پرداخت زیهان را دارد یها خیهر.
دادگاه تجدیدنظر نیز همین رای تایید کرده است ولی بمتر بود به موضوع خسارت تهاخیر تادیهه را
مورد عنایت قرار می داد؛ به هر روی بمتر بود قاضی محترم دیون ناشی از مسهئولیت مهدنی را نیهز
جزء دیونی تلقی می کرد که خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق می گرفت.
قسمت سوم) خسارت تاخیر تادیه نسبت به رد مال کیفری

در دادنامه ی شماره ی  11116مورخ  3131/31/23صادره از شعبه ی  211دادگاه عمومی حقوقی
می خوانیم" :در خصوص دعوی آقای م.ت به طرفیت آقای ن.غ به خواسته ی مطالبه ی خسارت
تاخیر تادیه مبلغ 633/311/111ریال به موجب دادنامه ی صادره از شعبه ی  36دادگاه تجدیدنظر
استان تمران از تاریخ 3133/32/23تا زمان اجرای حکم فعال مقوم بر 2/311/111تومان و هزینه ی
دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضی که خواهان به موجب مبایعه نامه پیش فروش
به شماره ی 32/3261مورخ 3133/3/23اقدام به خرید یم واحد آپارتمان از خوانده می نماید و
به موجب دادنامه ی  336مورخ  3131/3/32صادره از شعبه ی  36دادگاه تجدیدنظر ،خوانده
محکوم به رد مال در حق خواهان می گردد و خوانده اظمار داشته از جمت شکایت خواهان که
محکوم به رد مال گردید در زندان به سر می برد بنا به مراتب مذکور ،دادگاه دعوی خواهان را
محمول بر صحت تشخی
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ه  221ه  222از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت مبایعه
نامه ی شماره ی 32/3261از تاریخ  3132/3/23لغایت زمان اجرای حکم و مبلغ 3/121/111ریال
بابت هزینه ی دادرسی اعالم می گردد .حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تمران می باشد".
پس از تجدیدنظرخواهی ،شعبه ی  3دادگاه تجدیدنظر استان تمران در دادنامه ی شماره ی
 3213311221311112مورخ  3132/1/32چنین رای صادر می کند":دادنامه ی تجدیدنظرخواسته
به شماره ی 11116مورخ  3131/31/23صادره از شعبه ی  211دادگاه عمومی حقوقی تمران که
به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت مبایعه نامه ی شماره ی 32/3261از
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تاریخ  3132/3/23لغایت زمان اجرای حکم (خسارت تاخیر تادیه) و هزینه ی دادرسی اشعار دارد
متضمن جمت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده و ریحه ی
تجدیدنظرخواهی وارد می باشد زیرا رد مال ،مجازات است و خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده
ی  222قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی به آن تعلق نمی گیرد
بنابراین دادگاه ،تجدیدنظرخواهی را وارد تشخی

 ،به استناد صدر ماده ی  123قانون یاد شده رای

دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطالن دعوی صادر می نماید.رای دادگاه قطعی است(".مجموعه
آراء قضایی)3131 ،231 ،
نقد رای :در این موضوع دادگاه نخستین ،خواهان را مستحق دریافهت خسهارت تهاخیر تادیهه
میداند لکن دادگاه تجدیدنظر این عقیده را رد و در استدرل عدم پهذیرش خسهارت تهاخیر تادیهه
مینویسد« :رد مال ،مجازات است و خسارت تاخیر تادیهه ی موضهوع مهاده ی  222قهانون آیهین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی به آن تعلق نمی گیرد» به دیگهر سهخن دادگهاه
تجدیدنظر عقیده دارد محکومیت به عودت ثمن پرداختی بابت بیع کهه بهه عنهوان رد مهال توسهط
دادگاه کیوری صادر شده مشمول مقررات ناظر بر خسارت تهاخیر تادیهه ی موضهوع مهاده ی 222
ق.آ.د.م نمی شود؛ اما به گمان نگارنده این استدرل متزلزل است چرا که درست است کهه در نگهاه
اول ماهیتِ رد مال ،مجازات است اما نباید فراموش کرد که به هر حال همهین رد مهال نیهز نهوعی
دین اس ت که بر ذمه ی خوانده است و در مطالب پیشین نیز معروض داشتیم که دین ،دیهن اسهت
چه از عقود ناشی شود چه از ضمانات قمری و مشمول ماده ی  222ق.آ.د.م می شهود؛ مضهافا بهر
اینکه بر سرِ قابل مطالبه بودن دیون ناشی از مسئولیت مدنی اختالف بود و در این نوشهتار تبیهین و
تحلیل کردیم که این دیون را نیز در بر می گیرد لکن در مورد دیون ناشی از قراردادها که اخهتالف
نبود و جملگی بر پذیرش قابل مطالبه بودن دیون ناشی از قراردادها متوق القول بودنهد بهه عبهارت
اخری ما که دیون ناشی از مسئولیت مدنی را مشمول این ماده می دانیم پس بهه طریهق اولهی بایهد
دیون ناشی از قراردادها را مشمول این ماده بدانیم چه اینکه بین متداعیین مبایعه نامه بوده اسهت و
از این قرارداد یم سری تعمدات و دیون ناشی می شود علیمذا بها توجهه بهه مطالهب پهیش گوتهه
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دادرس محترم باید به استحقاق خواهان نسبت به خسارت تاخیرتادیه حکهم مهی داد .البتهه شهایان
ذکر است که هدف قانونگذار در تقنیین خسارت تاخیر تادیه ،عودت وجهه دیهن بهه عهالوه افهت
ارزش ریالی است و پرداخت خسارت به معنهای واقعهی نیسهت .در رد مهال کیوهری ،دادگهاه رای
میدهد به رد عین یا قیمت و رقم تعیین نمی کند .در مرحله ی اجرا یعنی زمهانی کهه قهرار اسهت
محکوم علیه اقدام به رد مال نماید اگر رد عین است که مال عینا عودت شده و قرار نیسهت رقمهی
بیشتر پرداخت شود و اگر قیمت آن است قیمت روز را می دهند و دیگر خسارت تاخیر تادیهه بهه
آن تعلق نمی گیرد در واقع وقتی قیمت روز را محاسبه می نمایند افت ارزش پول هم در آن آمهده
است؛ حال اگر دادگاهی به جای قیمت روز آن مال ،قیمت زمان ارتکاب جهرم را مهورد رای قهرار
دهد ،ضمن اینکه این رای واجد ایراد است می توان بحث خسارت تاخیر تادیه را مطرح کهرد؛ بهه
هر روی وهلل اعلم.
نتیجه
موضوع این مقاله بحث و بررسی پیرامون خسارت تاخیر تادیه ی دین ناشی از مسئولیت مدنی بود
و در صدد آن بودیم ببینیم که آیا از دیون ناشی از مسئولیت مدنی می توان خسهارت تهاخیر تادیهه
گرفت یا خیر؛ در طرفداری از امکان مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه ،مهی تهوان گوهت کهه منطقهی
برای تمایز میان دیون بر اساس اسباب آن وجود ندارد؛ دیهن ،دیهن اسهت و میهان آنکهه ناشهی از
اسباب قراردادی یا خارج از قرارداد باشد ،تواوتی نیست ،زیرا هر دو از کاهش ارزش پهول آسهیب
می بینند در برابر ،می توان گوت که یکی از شروط ماده  222این است که با مطالبه داین و تمکهن
مدیون ،مدیون از پرداخت خودداری کند .بنابراین ،تا مدیون از ادای دیهن امتنهاع نکنهد ،خسهارت
تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست .گروهی دیگر عقیده دارند در دیهون ناشهی از مسهئولیت مهدنی کهه
هنوز اندازه ی دین مشخ

نیست ،چگونه می توان از بدهکار انتظار داشت که به محهض مطالبهه

از سوی طلبکار ،بدهی اش را پرداخت کند؟ درواقع ،تا لحظه صدور حکم قطعی از سوی دادگهاه،
هنوز اندازه دین مسئول مشخ

نیست .برای اتخاذ دیدگاهی میانه بین دو دیدگاه یادشده ،بایهد از

رویدادی به نام «تسجیل زیان» یاد کرد؛ رویدادی که با آن اندازه زیان مشخ

مهی شهود .توضهی
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آنکه در فرایند دادرسی ،اندازه زیان در سه مصداق تعیین می شود .نخستین مصداق ،تعیهین انهدازه
زیان از سوی کارشناس است ،پس از آن نیز اندازه زیان با حکم دادگهاه نخسهتین و سهپس حکهم
دادگاه تجدیدنظر مشخ

می شود .از میان این احتمال ها ،به نظر می رسد گزینه ههای نخسهت و

دوم نتوانند پاسخ مطلوب باشند ،زیرا هیچ یم قطعیت ندارند؛ اعتبار اولهی منهوط بهه تشهخی

و

صالحدید دادرس است و دومی ،قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر .با نوی این دو گزینه ،بهه نظهر
می رسد بتوان مالک زمان تعلق زیان دیرکرد را لحظه صدور حکم قطعی دانسهت؛ چراکهه از ایهن
لحظه ،تعمد عامل زیان از پرداخت مثل ،به پرداخت قیمت تبدیل خواهد شد .پس وی به پرداخت
وجه رایج مدیون شناخته می شود .افزون بر این ،با توجه به لزوم اجرای احکام دادگاه ها ،سررسید
آن نیز همان تاریخ قطعیت رای خواهد بود .در نتیجه این اوصاف و به وی ه با توجهه بهه مشهخ
شدن اصل دین ،احراز تمکن مدیون و امتناع وی نیز آسان تر خواهد بهود .علهی ای حهال در ایهن
پایان نامه ما با دو سوال اساسی و ممم مواجه بودیم که همانا سوارت تحقیق ما را شکل می دادنهد
و عبارت بودند از:
 .3وضعیت خسارت تاخیر تادیه ی دین ناشی از مسئولیت مدنی چگونه است؟
 .2با فرض پذیرش خسارت تاخیر تادیه در دین ناشی از مسئولیت مدنی  ،مبهدا محاسهبه ایهن
خسارت از چه زمانی است؟
پس از بحث و بررسی پیرامون خسارت تاخیر تادیه ی دین ناشی از مسئولیت مدنی بهه نتهایج
ذیل دست یافتیم:
 .3با توجه به اصل جبران کامل خسارات زیاندیده در مسئولیت مدنی  ،خسهارت تهاخیر تادیهه
دین ناشی از مسئولیت مدنی قابل مطالبه است.
 .2مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین ناشی از مسئولیت مدنی زمانی است کهه دیهن مزبهور
مسجّل گردیده و عامل زیان ملزم به تادیۀ آن به زیاندیده شده است.
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