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  چكيده

خير در پرداخت ديون ناشي از ضمان أاين نوشتار اين است كه آيا بابت تدر پرسش اصلي      
؟ در پاسخ به اين ار شدخواسترا تأديه خير أتوان پرداخت زيان ديركرد يا خسارت ت قهري مي

در توجيه اين باور . گيرد يون نيز تعلق ميپرسش، برخي بر اين باورند كه زيان ديركرد به اين د
 در ديده كه اينك  لزوم حمايت از زيانو نيز. م.د.آ.ق 522 دين در مادة ةتوان به اطالق واژ مي

 اين زيان را ة مطالبگروهي ديگر.  خواهان دريافت طلب خويش است، استناد كردمقام طلبكار
. شود و مبناي آن استناد مي. م.د.آ. ق522 ة به ظاهر مادييد اين ديدگاه نيزأدر ت. دانند ناروا مي

توان عامل ديگري را به تحليل افزود و آن، پرداخت خسارت از  مي اين دو ديدگاه ةمياندر 
. وليت مدني را احراز كرده استئتاريخ صدور حكم قطعي دادگاهي است كه شرايط تحقق مس

  . اي، به تحليل اين سه ديدگاه پرداخته خواهد شدكيد بر يك رأ با تدر اين مقاله
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 مقدمه. 1

در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با  «.م.د.آ. ق522مادة بر اساس 
داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص  ةمطالب

طلبكار، دادگاه با رعايت  ةمطالبقيمت ساالنه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از 
گردد  تناسب تغيير شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران تعيين مى

 اينك. »كه طرفين به نحو ديگرى مصالحه نمايندمورد حكم قرار خواهد داد مگر اينمحاسبه و 
يا خير؟ شوند  ميگفته  پيشمادة پرسش اين است كه آيا ديون ناشي از ضمان قهري نيز مشمول 

  زيان وارده به، ب1392 زياني برساند و در سال 1387 به ب در سال براي نمونه، اگر الف
ديه را دارد؟ اگر أخير تأالف را جبران كند، آيا الف حق دريافت زيان ديركرد يا خسارت ت

زمان ورود خسارت، تشخيص و ،  محاسبة اين زيان چه زماني استأ مبد،پاسخ مثبت است
  ارزيابي خسارت، قطعيت برآورد خسارت، حكم به خسارت يا قطعيت حكم به خسارت؟ 

خواهان از ؛ دهددر اين مقاله را تشكيل مي شده مطرحپروندة  پرسش نخست مبناي محوري
خير خوانده در پرداخت دين، أداشته است، با تطلبي   بابت مسئوليت ناشي از استيفاخوانده

 در نگاه نخست،. شود ميرا خواستار ديه أخير تأپرداخت خسارت تبراي صدور حكم خواهان 
 زيان ديركرد با روح ةديده از مطالب بهره كردن زيان بيبايد به نفع خواهان راي داد؛ چه  مي

ديده و نيز اصل جبران كامل خسارات ناسازگار  وليت مدني مبني بر حمايت از زيانئحقوق مس
 دو  به باور اين. اين ادعا را نپذيرفتندنخستين و تجديدنظر هر دو دادگاهبا اين حال، . است

 ديون ناشي از ضمان ،ديه تنها مخصوص ديون ناشي از قرارداد بودهأخير تأدادگاه، خسارت ت
ديه أخير تأييد است كه خسارت تأقابل تنظر اين باور از اين . ندابهره قهري از اين امتياز بي
ول در دين ناشي از ضمان ئدين مسحالي كه در؛ گيرد كه وجه رايج باشد تنها به ديوني تعلق مي

افزون بر اين، در .  بلكه در وهلة نخست جبران عيني زيان است،قهري، نه پرداخت مبلغي پول
توان از بدهكار انتظار داشت كه به  دين مشخص نيست، پس چگونه مياندازة  هنوز اين ديون

  طلبكار، آن را پرداخت كند؟ از سوي محض مطالبه 
داليل   سپس،استارائه شده  هپروند شرح مختصري از در اين مقاله، نخست به هر روي

 زيان ديركرد به ديون ناشي از ضمان قهري و گرفتن يا نگرفتنهر دو ديدگاه مبني بر تعلق 
، مباني و مطالعهموضوع روندة گشت مجدد به پاز با بسرانجام و ،شود ميمطرح ديدگاه ميانه 

  .دگرد  ميجهات تصميمات بررسي 
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  ديه از دين ناشي از ضمان قهري در بستر يك پروندهأخير تأمطالبة خسارت ت .2
 مبلغ دويست و ده ميليون تومان بابت خريد، حمل و نصب ةشركت الف دادخواستي به مطالب

در شرح . كند آالت به طرفيت شركت ب به دادگستري تقديم مي  كيلوگرم آهن8000
متعهد به خريد و حمل ... و ...  ةبه موجب قراردادهاي خريد شمار«: آمده استدادخواست 

تجهيزاتي بوده است لكن در اثناي پروژه و افزون بر قرارداد فوق، مقدار هشت هزار كيلوگرم 
نيز توسط اين شركت به كارگاه خوانده وارد و در محل پروژه نصب گرديده است آالت  آهن

ييد كارفرما واقع شده است، با اين حال، أكه اين امر به موجب صورت وضعيت قطعي مورد ت
 دادگاه عمومي 216 ةاين دادخواست به شعب. »نمايد ها خودداري مي نخوانده از پرداخت وجه آ

 موضوع را به كارشناس ارجاع پس از استماع دفاعيات خوانده، دادگاه نيز. دشو تهران ارجاع مي
سرانجام، . كند ييد ميأآالت از سوي خواهان به خوانده را ت  تحويل آهنشخص اخير ،داده

كارشناس و با ارجاع به نظرية  به استناد 1472شمارة  ة در دادنام23/12/1389دادگاه در تاريخ 
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت دويست و ده ميليون تومان . م. ق337 و 336واد م

 هجده دادگاه تجديدنظر استان تهران در ة شعب1000شمارة اين دادنامه طي حكم . كند صادر مي
  .شود ييد ميأ ت29/7/1391تاريخ 

  اما،بودخشنود آمده  دست از راي بهاهان اگرچه خو؛ يابد پايان نمي جااينبا اين حال، ماجرا 
الزام «خواستة  دادخواست ديگري به 6/9/1391 در تاريخ  وكند به اين اندازه قناعت نمي

به »  لغايت اجراي حكم1/1/1388به از تاريخ  ديه محكومأخير تأخوانده به پرداخت خسارت ت
موجب  به به آنجا كه مبلغ محكوماز«: نويسد در شرح دادخواست نيز مي. دهد دادگستري مي

شد و چنين اقدامي صورت   پرداخت مي1/1/1388بايد در تاريخ  جلسه تحويل مي صورت
 دعوا اين بار ةخواند. »ديه را خواهانمأخير تأنگرفته، صدور حكم به پرداخت خسارت ت

: خوانيم جمله مي از وية دفاعيةكه در اليح شود، چنان ميتر براي دفاع ظاهر  تر و آماده مصمم
اساس آن  ديه، حكم دادگاه بدوي بوده كه برأخير تأ خسارت تةتوجيه خواهان براي مطالب«

 محكوم شده، از خوانده به پرداخت وجه از حيث الزامات خارج از قرارداد و از باب استيفا
ديه منحصر به ديون قراردادي و از نوع وجه أخير تأخسارت تتعلق . م.د.آ. ق522جا كه مادة آن

باشد كه رسماً مطالبه شده باشد لذا شامل ديون ناشي از ضمان  رايج و داراي سررسيد معين مي
غيرقراردادي هستند و ثانياً، تا پيش از صدور قطعيت حكم دادگاه  أمنشقهري كه اوالً، داراي 

 وضعيت ة اوليه در جبران آنها از طريق پرداخت مثل و اعادةثاً، قاعدباشد ثال فاقد سررسيد مي
گيرد و رابعاً تا پيش از تعيين ميزان چنين خسارتي و صدور حكم اصوالً موجبي  صورت مي

خير در ايفاي آن پيش از صدور حكم مشمول خسارت أبراي اشتغال ذمه وجود ندارد، لذا ت
  . »گردد ديه نميأخير تأت
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 به تاريخ 111شمارة دادنامة كه در   چنان؛دارد  در راستاي دفاع خوانده گام برميه نيزدادگا
ديه ناظر به أخير تأ خسارت تةبراي مطالب. م.د.آ. ق522مادة مقررات «: نويسد  مي30/11/1391

ديون ناشي ] شامل[ديون قراردادي و از نوع وجه رايج و داراي سررسيد معين است و مشمول 
موجب  دعوا به ةخواندجا كه آناز... گردد  قراردادي است، نمي أمنشاز ضمان قهري كه فاقد 

 مستنداً به مواد  به موجب ضمان قهري از باب استيفا23/12/1389 به تاريخ 472 ةشمارراي 
ه ب. »...اشدب ديه نميأخير تأخسارت ت ةالبمطمحكوم به پرداخت شده، محق به . م. ق337 و 336

  . شود ديه صادر ميأخير تأخسارت تمطالبة حقي خواهان براي  ين ترتيب، حكم به بيا
 به 111 ة شمارة هجده دادگاه تجديدنظر استان تهران در دادنامةبا تجديدنظرخواهي، شعب

 522 ةماد«: نويسد يد و در مقام بيان استدالل مييأ راي دادگاه نخستين را ت7/2/1392تاريخ 
باشد و شامل مواردي  باشد كه موضوع خواسته از نوع دين و وجه رايج مي ناظر به مواردي مي

 1/1/1388شود فلذا به جهت اينكه در زمان مطالبه از  گردد، نمي كه با كارشناسي مبلغ تعيين مي
ديه فاقد أخير تأ خسارت تةاست لهذا مطالب ميزان دين مشخص نبوده 23/12/1389لغايت 

ليكن در مورد تجديدنظرخواهي نسبت به مازاد بر تاريخ مذكور از ... وجاهت قانوني بوده،
 مورخ 1000 ة شمارةبه موضوع دادنام  لغايت تاريخ وصول محكوم23/12/1389تاريخ 

ون بوده و مستوجب نقض  هجده دادگاه تجديدنظر استان تهران مخالف قانة شعب29/7/1391
 1472 ة شمارةباشد؛ زيرا كه با اصدار حكم بر محكوميت تجديدنظرخوانده به موجب دادنام مي

 وي در قبال مبلغ مذكور ة در تاريخ فوق ميزان دين مشخص گرديده و ذم23/12/1389مورخ 
است فلذا تا زمان  دادگاه تجديدنظر قطعيت يافته ةمشغول شده است و راي مذكور عيناً از ناحي

 هجده دادگاه تجديدنظر مشاراليه مستحق دريافت ةبه موضوع دادنامه شعب دريافت محكوم
  .»باشد خير بر مبناي نرخ شاخص ميأخسارت ت

داند،   مستحق زيان ديركرد نميطور كلي ين ترتيب، اگرچه دادگاه نخستين، خواهان را بهه اب
تاريخ صدور حكم دادگاه نخستين ؛ افزايد بر تحليل ماجرا مي معيار ديگري را دادگاه تجديدنظر

 عامل ةشده، دين بر ذمبه باور اين دادگاه، از تاريخ ياد. وليت مدنيئمبني بر احراز شرايط مس
اين .  زيان ديركرد را خواستار شدتوان از اين تاريخ به بعد زيان مستقر شده است، پس مي

 اما هنوز يك پرسش باقي ، دقت نظر دادگاه تجديدنظر استةندده تفكيك، جالب توجه و نشان
 چرا تاريخ صدور حكم دادگاه نخستين، مالك قرار گرفته است؟ اين پرسش از اين رو: است

  . هنوز قطعيت نيافته استشود كه حكم دادگاه نخستين طرح مي
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  يركرد پرداخت زيان دةامكان مطالب ةدربارها   بيان ديدگاه.3
اين زيان مطالبة   گروهي ديگر وگيرد  كه زيان ديركرد به اين ديون نيز تعلق ميمعتقدندبرخي 

وليت ئتوان بر اين باور بود كه به ديون ناشي از مس اين دو ديدگاه، ميميانة در . دانند را ناروا مي
 نه از تاريخ وقوع ، زيان ديركردةمحاسبمبدأ گيرد، با اين حال،  ن ديركرد تعلق ميمدني نيز زيا

وليت مدني را احراز كرده ئزيان كه از تاريخ صدور حكم دادگاهي است كه شرايط تحقق مس
  . است

  
   قهريديه از ضمانأخير تأييدكنندة امكان مطالبة خسارت تأديدگاه ت. 1 . 3

توان گفت كه  زيان ديركرد از ديون ناشي از ضمان قهري، ميمطالبة داري از امكان  در طرف
ميان  دين، دين است و تفاوتي .منطقي براي تمايز ميان ديون بر اساس اسباب آن وجود ندارد
كاهش ارزش پول  هر دو از راكهدين ناشي از اسباب قراردادي يا خارج از قرارداد نيست؛ چ

ديه أخير تأمند از خسارت ت بايد ديون قراردادي بهره گونه كه مي بنابراين، همان. بينند آسيب مي
توان به اطالق  براي تقويت اين استدالل، مي. باشند، ديون خارج از قرارداد نيز چنين هستند

ر اين، طلبكاران در ضمان افزون ب. )207، ص1384شمس، ( نيز استناد كرد 522 ة دين در مادةواژ
 شايستگي حمايت دارند، پس قهري، اگر نگوييم بيشتر، دست كم به اندازة طلبكاران قراردادي

ويژه آنكه  بهره ساخت؟ بهديه بيأخير تأها را از امتيازِ مطالبة خسارت ت توان آنچگونه مي
كاتوزيان، (  طرح شده استوليت مدنيئعنوان هدف اصلي حقوق مس ديدگان به حمايت از زيان

  .)75، ص1382
تواند   نيز ميش1318 قانون آيين دادرسي مدني كنوني با قانون آيين دادرسي مدني ةمقايس

در «، ش1318مصوب . م.د.آ. ق719 ةاساس ماد بركه  توضيح آن؛به ياري اين ديدگاه بيايد
ه معامالت با حق استرداد يا ساير دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اينكه راجع ب

معادل صدي دوازده  استقراضي باشد خسارت تأخير تأديه  معامالت استقراضي يا غير معامالت
تواند ديون  و مياست مطلق » وجه نقد«درست است كه عبارت . »...به در سال است محكوم

تر  تواند روشن گذار را مي  مقصود قانونمادهادامة  اما ،گيردبر ناشي از ضمان قهري را نيز در
اعم از اينكه راجع به معامالت با حق استرداد يا «: كه در دنبالة ماده آمده است بيان كند، چنان

گونه  توان اين ين ترتيب، ميه اب. »استقراضي باشد  ساير معامالت استقراضي يا غير معامالت
 با لهمعامكند كه اين معامله،   فرقي نميجاد شود، حالبايد وجه نقد از معامله اي برداشت كرد كه 

 اما حتماً بايد دين ، باشداستقراضي  حق استرداد يا ساير معامالت استقراضي يا غير معامالت
بر اساس واقع، در. شود  چنين قيدي ديده نميبا اين حال، در قانون جديد. ناشي از معامله باشد

توان زيان  ، مي»عاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بودهدر د «.م.د.آ. ق522مادة 
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آن، اجراي منشأ نظر از    همين اندازه كه بتوان دين را محقق دانست، صرفپس ؛ديركرد گرفت
  .شده ميسر خواهد بود  يادةماد

  
ديه از دين ناشي از ضمان أتخير أامكان مطالبة خسارت تنبود كنندة ديدگاه تاييد. 2 . 3

  قهري
 زيان ديركرد روا ةها از مطالب ديدگان، محروم كردن آن وجود لزوم حمايت از زيانحالي كه بادر

 زيان ديركرد در آن مقرر شدهمطالبة اي كه براي   و شرايط ويژه522مادة تفسير ظاهري نيست، 
واقع، از در. كند زيان ديركرد از ديون ناشي از ضمان قهري را دشوار ميالبة مط پذيرش است،
اي كه براي  زيان ديركرد و از ديگر سو، شرايط ويژهمطالبة شده براي  سو، مبناي پذيرفته يك

. هري استزيان ديركرد از دين ناشي از ضمان قمطالبة ، مانع شده بيان 522مادة در » دين«
به هر روي، داليل اين ديدگاه را . استثنايي بودن نهاد زيان ديركرد را نيز بايد به اين داليل افزود

  :  بيان كردگونه اينتوان  مي
محقق . م.د.آ. ق522مادة دين در ويژة توان گفت كه شرايط   ميدر مقام بيان نخستين دليل

در «ديه را أتخير أت، خسارت ش1318مصوب . م.د.آ. ق719 ةمادكه توضيح اين ؛نشده است
 522مادة  ة در نخستين جمل.است، قابل مطالبه دانسته »...دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است

ين  اه ب؛»...اى كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده در دعاوى«: خوانيم  مي.م.د.آ.ق
قرار  522مادة تواند مشمول  شده، ديني مي  يادةدين در مادواژة نظر از اطالق   صرفترتيب، 

از  « پرسش اين است كه آيا ديون ناشي از ضمان قهرياينك. كه از نوع وجه رايج باشدگيرد 
كه  حال آن،شود در ميامر پاسخ مثبت به اين پرسش متباآغاز هستند؟ در » نوع وجه رايج

ول در ديون ناشي از ضمان ئواقع، موضوع نخست دين مس در. نبايد دل بستظاهر اين امر به
 به بيان ديگر، تعهد نخستين عامل .1قهري، نه پرداخت مبلغي پول كه جبران عيني زيان است

شد، مكلف به  اگر پرداخت مثل شدني نباحال. دست رفته استزيان، پرداخت مثلِ حق از
اگر كسي خانه يا بناي كسي «: خوانيم مي. م. ق329مادة كه در   چنان؛پرداخت قيمت خواهد شد

قيمت عهدة را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد، بايد از 

                                                            
بيمار دية  حكم به محكوميت يك پزشك به 19/12/1387 به تاريخ 1016شمارة دادنامة  دادگاه عمومي تهران در 207 ةشعب. 1

 از اين راي، توسط دادباخته تجديدنظر. دهد ديه از تاريخ تقديم دادخواست تا تاريخ صدور حكم ميأخير تأارت تو خس
... «: نويسد  چنين مي6/1388//31 به تاريخ 695شمارة دادنامة پانزده دادگاه تجديدنظر استان تهران در شعبة . شود خواهي مي

در . م.د.آ. ق522مادة ديه مواجه با اشكال است؛ زيرا در أخير تأر صدور حكم به پرداخت خسارت تراي دادگاه نخستين د
 ةواسط  ولي در خصوص مورد، دين نيست و صرفاً ادعاي خسارت به،ديه ممكن خواهد بودأخير تأديون مطالبه خسارت ت

 به نقل از (.»...شود ديه نقض ميأخير تأخستين در مورد خسارت تبنابراين راي دادگاه ن. باشد مباالتي مي احتياطي يا بي بي
 .)163، ص1391محمدرضا زندي، 
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 يكي از وانگهي. ايج دانستتوان از نوع وجه ر ين ترتيب، تعهد عامل زيان را نميه اب. »برآيد
 داين و تمكن مديون، مديون از پرداخت خودداري ةبا مطالب اين است كه 522 ةشروط ماد

 پرسش اينك.  بنابراين، تا مديون از اداي دين امتناع نكند، زيان ديركرد قابل مطالبه نيست.كند
ص نيست، چگونه  دين مشخةدر ديون ناشي از ضمان قهري كه هنوز اندازاين است كه 

اش را پرداخت  طلبكار، بدهياز سوي توان از بدهكار انتظار داشت كه به محض مطالبه  مي
مشخص  ولئ دينِ مسة صدور حكم قطعي از سوي دادگاه، هنوز اندازةواقع، تا لحظكند؟ در
 آن ةا كه اندازجآنبه همين دليل، عامل زيان حتي اگر بخواهد دين خويش را بپردازد، از. نيست

ديوني دربارة  تنها 522مادة از سوي ديگر، . 1مشخص نيست، پرداخت آن نيز ميسر نخواهد بود
شده  يادةاين ويژگي ممكن است در نگاه نخست از ظاهر ماد. است كه داراي سررسيد هستند

 ةكه در بخشي از ماد ن چنا؛رساند  اما دقت بيشتر ما را به همين نتيجه مي،برداشت نشود
در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت ساالنه از زمان سررسيد تا ... «: خوانيم ميگفته  پيش

، بودتوان اين گونه برداشت كرد كه اگر ديني فاقد سررسيد   ميپس. »...هنگام پرداخت
سو در حركت است؛  و  ه همين سمت قضايي نيز بةروي.  باشدمادهاين تواند مشمول  نمي
 چهلم دادگاه تجديدنظر استان ة صادره از شعب1337شمارة دادنامة كه براي نمونه در  چنان

نظر به اينكه دين موضوع دعوا ديني با تاريخ ... «: خوانيم  مي20/12/1384تهران به تاريخ 
 بر همين .)309، ص1391 زندي، به نقل از( »...مل آن شود شا522 ةمادسررسيد معين نبوده تا مقررات 

توانند   داراي سررسيد معين نيستند، نميكه ديون ناشي از ضمان قهرياساس و با توجه به اين
 تعهد ناشي از قرارداد دين در معناي خاص خود ،همچنين. باشند. م.د.آ. ق522مادة مشمول 

هشتم دادگاه تجديدنظر استان شعبة  صادره از 293شمارة  ة دادنامكه در قرض است، چنان
ديه ناظر به دين أخير تأبه اعتقاد اين دادگاه، خسارت ت«: خوانيم  مي31/2/1384تهران به تاريخ 

باشد و شامل ساير ضمانات قهري كه سبب ايجاد دين به معني  به معناي اخص آن قرض مي
به نقل ( »...شود و بدهكاري تجديدنظرخواه ناشي از استقراض نبوده است نميگردد،  اعم آن مي

 دادگاه تجديدنظر 49شعبة  صادره از 641شمارة دادنامة  همچنين، در .)329، ص1391 زندي، از
ديه أ تخيرأ خسارت ت522 ةمادحسب مقررات «: خوانيم  مي19/9/1386استان تهران به تاريخ 

                                                            
در قضية ديگري دادگاه نخستين و تجديدنظر حتي اين استدالل را در مورد دين قراردادي كه ميزان آن در زمان تقديم . 1

ادگاه عمومي حقوقي تهران در دعواي مطالبة ناشي از انجام كار وفق  د27شعبة : اند كار گرفته دادخواست معين نيست، به
بود كرده حكم به رد صادر » به لحاظ معين نبودن ميزان دين در زمان تقديم دادخواست«ديه أخير تأقرارداد در مورد خسارت ت

: دادخواهي چنين حكم  پي تجديدنظر دادگاه تجديدنظر استان نيز در 12و شعبة ) 19/3/1389-89000208دادنامة شمارة (
خواه تا قبل از   ميزان طلب تجديدنظرزيرا با توجه به وجود اختالف ناشي از قرارداد اصوالً«تجديدنظرخواهي وارد نيست 

مارة دادنامة ش(» باشد  قانون آيين دادرسي مدني خارج مي522اظهار نظر كارشناسان معين نبوده فلذا مورد از شمول مادة 
283 -16/3/1390.( 
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خسارات وارد بر اتومبيل از نوع دين نبوده و  ةمطالبناظر بر دين است و در اين پرونده، 
با اين حال، حقيقت اين است كه اين تفسير . )365، ص1391 زندي، به نقل از( »منصرف از آن است

تعهدات همة  ار برده و اين واژهك دين را بهواژة  522مادة . تواند چندان مقبول باشد لفظي نمي
وليت مدني ئبنابراين، ديون ناشي از مس. گيرد مي برنظر از ريشه و سبب ايجاد آن در  را صرف

اينجاست كه بايد به مبناي . دباش شده مي يادمادة  مشمول  از اين لحاظ، دين شمرده شدهنيز
  .ديه توجه كردأخير تأخسارت ت

ديه در هر صورت أخير تأ جبران زيان نيست؛ چه اگر چنين بود، خسارت ت522مادة ناي مب
چه مهم  در جبران زيان، آنراكه حتي اگر بدهكار توان پرداخت نداشت؛ چ،گرفت بايد تعلق مي

ا كه عامل زيان توان پرداخت زيان را دارد يايننظر از   ديده است، صرف است جبران زيان زيان
 بيش از آنكه جبران ضرر باشد، شدهيادمادة براي همين، به گمان نگارندگان، مبناي . خير

عمل نكرده هنگام  به به تعهد خويش باوجود توان ماليمسئول دانستن بدهكاري است كه 
 قطعي ةوني كه مديون هنوز اندازديدربارة حال، پرسش اين است كه آيا چنين مبنايي . است

دين مشخص نيست، اندازة  از اين، وقتي هنوز ي جدا؟1داند، قابل اعمال است دين را نمي
خير أ اگر خسارت ت مديون را احراز كرد؟ همچنينداشتن يا نداشتنتوان تمكن  چگونه مي

 خسارت از ةواقع، مطالبالبه بدانيم، درديه را نسبت به دين ناشي از ضمان قهري قابل مطأت
چند هر. رسد در نظام حقوقي ما مجاز باشد نظر نمي اي كه به  نكته؛2ايم خسارت را روا دانسته

 خسارت از ةاي از ممنوعيت مطالب  نشانهش1379در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 
 ؛شده را برداشت كردتوان ممنوعيت ياد همين قانون مي 520 ةماداز شود،  خسارت ديده نمي

خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت  ةمطالبخصوص  در« :خوانيم كه در آن مي چنان
 يا عدم تسليم خواسته  زيان وارده بالواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و نمايد كه

                                                            
 هشتم ةشعب. دهد  مطالبه خسارت وارده به اراضي خود ارائه ميةدادخواستي به خواست. به طرفيت شركت س. ب.آقاي ب. 1

، با آنكه اصل 870051 ة مندرج در كالسه پروند27/7/1390 به تاريخ 657 ةدادگاه عمومي شهرستان مشهد در دادنامه شمار
در مقام . پذيرد ديه را نميأخير تأاما خسارت تكرده است، را پذيرفته و خوانده را محكوم به پرداخت خسارت  خواهان ةخواست

ها   خواهانةدانسته كه با مطالب ديه نيز خوانده خود را مديون نميأخير تأنسبت به خسارت ت«: نويسد بيان استدالل نيز مي
 .»...فراهم نيست. م.د.آ. ق522 ةايط ماداستنكاف وي محقق شود، بنابراين، شر

 خوانده به پرداخت  عمومي حقوقي تهرانهاي  دادگاه صادره از يكي از30/7/1383به تاريخ   1244 ة شمارةدادنامدر . 2
 از 26/3/1384به تاريخ  402 ة شمارةدادنامبا تجديدنظرخواهي دادباخته، . محكوم شد تأديه تأخير المثل و خسارت اجرت

ب .درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي م «:شود به اين شرح صادر مي  دادگاه تجديدنظر استان تهرانسوي يكي از شعبات
 شرح به چون ع.ك آقاي رفيتط دادگاه عمومي تهران به... ة صادره از شعب30/7/83 مورخ 1244 ة شمارةنسبت به مفاد دادنام

 مطالبه بستانكار توسط كه ديوني از تأديه تأخير خسارت مدني امور در انقالب و ميعمو هاي دادگاه دادرسي آيين 522 ةماد
 كه است كرده مطالبه را ملك) خسارت (المثل اجرت تجديدنظرخوانده فيه مانحن در و است ييقضا نظر اراظه قابل شده
 عنه معترض ةدادنام مرقوم قانون 358 ةماد به مستنداً قسمت اين در ندارد، قانوني وجه خسارت از خسارت ةمطالب القاعده علي
 .»...شود ي ماعالم و صادر دعوي بطالن بر حكم و فسخ
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 خسارت پس .1» خسارت را رد خواهد كردة دادگاه دعواي مطالب،صورت اين غير در.بوده است
هاي  شده، تنها زيانيادمادة حالي است كه بر اساس اين در و از خسارت، زيان بالواسطه نيست

ين ترتيب، همچنان در نظام حقوقي ما، خسارت از خسارت قابل ه اب. اند بالواسطه قابل مطالبه
  .)286، ص1382كاتوزيان، ( نيستمطالبه 

. توان خسارت به معناي واقعي كلمه دانست حقيقت اين است كه زيان ديركرد را نمي
 هشت و يكصد برابر ريال هر «نخست قانون پولي و بانكيمادة موجب بند ب  كه بهتوضيح آن

اگرچه تغيير اين . »است خالص طالي گرم) 0/0108055 (ميليونيم ده پنج و پنجاه و هزار
 تئهي تأييد و دارايي و اقتصادي امور وزير موافقت و مركزي بانك پيشنهادبرابري بايد با 

 ،)بند ج همان ماده(گيرد  انجام اسالمي شوراي مجلس دارايي هاي كميسيون تصويب و وزيران
نتيجه، از  در؛شده باشدري يادتواند سبب برهم خوردن براب اما تحوالت اقتصادي جامعه نيز مي

 ريال به ب 1000  براي همين، اگر الف.2شود  به ارزش كاال افزوده مي،ارزش پول كاسته شده
 ريال در زماني كه پنج 1000بدهكار باشد و مدت پنج سال از سررسيد دين بگذرد، ارزش 

بنابراين، . كند ي نميسال از سررسيد دين گذشته با ارزش آن در تاريخ سررسيد دين برابر
 ريال در تاريخ سررسيد دين 1000بدهكار بايد مبلغي را به طلبكار خويش بدهد كه معادل 

ين ترتيب، جبران تغيير ارزش ه اب.  ريال باشد1000بيش از در ظاهر اين مبلغ  حتي اگر ؛باشد
شود، بلكه صرفاً ايفاي اصل  مينشمرده اسكناس كه معموالً با كاهش آن همراه است، خسارت 

تصور . با همين ديدگاه، زيان ديركرد از ديون ضمان قهري نيز بايد قابل مطالبه باشد. دين است
حال اگر پس از گذشت چند .  دارا شده استدليل ريال بدون 1000 به زيان ب، كنيد كه الف

 ريال 1000ر تاريخ استرداد، همان  ريال د1000گرداند، ازاش را ب  بخواهد مبلغ دارا شدهسال
شده،   اما اين مبلغ اضافه، ريال بيفزايد1000او بايد مبلغي بر . در زمان دارا شدن نيست

 ،چه مهم است، ارزش اقتصادي پول استخسارت نيست، بلكه ايفاي اصل دين است، زيرا آن
  . نه مبلغ ظاهري آن

 ناممكن بودنييد أديگري براي تدستاويز توان  مياستثنايي بودن نهاد زيان ديركرد را نيز 
 قواعد عمومي جبران خسارت ديه احكام خاصي دارد كه باأخير تأخسارت ت. مطالبه دانست

 حكمي استثنايي ةمثاب را بايد به. م.د.آ. ق522مادة  بنابراين، ؛)264، ص1383كاتوزيان، ( كند تفاوت مي
يعني مجازات مدني (شده  ويژه با توجه به مبناي ياد اين باور به.  مضيق تفسير كردبه صورت

                                                            
دادرسي و  ةهزينست از  اخسارات دادرسي عبارت« براساس اين ماده،. توان به همين نتيجه رسيد نيز مي 519ة ماداز مالك . 1

از قبيل  اثبات دعوا يا دفاع الزم بوده است   مربوط به دادرسي و برايطور مستقيم  بهه ديگري ك هاي  وكيل و هزينهةالوكال حق
 .»الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي حق

 ةبنابراين، باال رفتن شاخص هزين. اي است كه در واحد اسكناس انعكاس دارد پول عبارت از ارزش اقتصادي و مبادله«. 2
 .)281، ص1382شهيدي،  (»نيست... هش ارزش اسكناس جز كاچيزي... زندگي
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ظاهر قانون آيين دادرسي مدني نيز در راستاي همين . ييد استأ، قابل ت)تلقي كردن اين نهاد
 خسارت تأخير...  «:خوانيم اين قانون مي515 ةدو مادتبصرة كه در بخشي از  باور است؛ چنان

در راستاي همين روش تفسير، بايد به قدر متيقن . »باشد تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي
  .تر است اين ماده به ديون ناشي از ضمان قهري منطقينيافتن گسترش نتيجه، در. اكتفا كرد

  
ديه از ديون ناشي از أخير تأ خسارت تة امكان مطالبداشتن يا نداشتنديدگاه ميانة . 3. 3

  ضمان قهري
ياد » تسجيل زيان«شده، بايد از رويدادي به نام براي اتخاذ ديدگاهي ميانه بين دو ديدگاه ياد

در فرايند دادرسي در سه اينكه توضيح . شود زيان مشخص مياندازة   آنارويدادي كه ب؛ كرد
كارشناس از سوي زيان اندازة نخستين مصداق، تعيين : شود زيان تعيين ميزة اندامصداق، 

زيان با حكم دادگاه نخستين و سپس حكم دادگاه تجديدنظر اندازة  از آن نيزپس است، 
ابل مطالبه توان زيان ديركرد را ق  مي پرسش اين است كه از كدام مقطعاينك. شود مشخص مي

 اما اين احتمال را بايد از ،1زيان با نظر كارشناس استاندازة دانست؟ نخستين احتمال، تعيين 
 به صالحديد دادگاه و تطابق  آن يا نپذيرفتنفتن قطعيت ندارد و پذيرنظر كارشناس؛ ذهن زدود

با نظر درنتيجه، .). م.د.آ. ق265مادة (است وابسته » اوضاع و احوال محقق قضيه«آن با 
دربارة  همچنان اختالف پسزيان داوري كرد، اندازة دربارة توان هنوز با قطعيت   نميكارشناس

تواند مالك  بر همين اساس، زمان اعالم نظر كارشناسي نمي. زيان به قوت خود باقي است
تواند مالك قرار  صدور حكم دادگاه نخستين نيز نمي. غاز زيان ديركرد باشدمناسبي براي آ

راي و احتمال نقض آن در دادگاه تجديدنظر، اختالف نداشتن قطعيت گيرد؛ چه با توجه به 
 زيان با حكم قطعي دادگاه اثبات شود، نبايد ة اگر انداز اما، زيان باقي استةاندازدربارة 
 وليت مدنيئواقع، با حكم دادگاه، دين ناشي از مسدر.  بر ديدگاه اخير پاي فشردهمچنان
ين توضيح كه اگرچه تعهد اصلي عامل زيان، ا اب؛ را خواهد يافت. م.د.آ. ق522مادة شرايط 

ق را  مثل حة ارائناممكن بودن  دادگاه در حكم خويش اما،دست رفته استپرداخت مثل حق از
صدور حكم لحظة ، از پس .كند  عامل زيان را به پرداخت قيمت آن محكوم مي،احراز كرده
. توان گفت كه تعهد عامل زيان از پرداخت مثل، به پرداخت قيمت تبديل خواهد شد قطعي مي
با توجه به لزوم افزون بر اين، . شود ، وي به پرداخت وجه رايج مديون شناخته ميبنابراين

 اين ةنتيج در. ها، سررسيد آن نيز همان تاريخ قطعيت راي خواهد بود اجراي احكام دادگاه

                                                            
 حكم به محكوميت 535 ة به كالسه پروند15/2/1387 به تاريخ 106 ة شمارة سوم دادگاه عمومي مرودشت در دادنامةشعب. 1

خير أرداخت خسارت تدر اين راي، عامل زيان، به پ. دهد ديده مي عامل زيان به پرداخت مبلغي پول بابت زيان وارده به زيان
 .شود ديه از زمان اعالم كارشناس لغايت زمان پرداخت محكوم ميأت
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ويژه با توجه به مشخص شدن اصل دين، احراز تمكن مديون و امتناع وي نيز  اوصاف و به
  قضائيهةقي قو كل حقوةادار 2533/92/7 ةشمار ةنظريدر همين راستا، در . تر خواهد بود آسان
  :خوانيم مي

رسد خسارت موضوع استعالم، ضرر و زيان ناشي از مسئوليت مدني يا ضمان  نظر مي به«
ديه أخير تأخسارت ت ةمطالبتواند ابتدا به ساكن  باشد كه با اين وصف خواهان نمي قهري مي

امري جداي از دين موضوع زيرا خسارت مزبور  بكند؛ ]مطالبه[و زيان فوق را  ناشي از ضرر
ديه موضوع اين ماده منوط أخير تأخسارت ت ةمطالب.  قانون آيين دادرسي مدني است522 ةماد

ست كه دين موضوع دعوا از نوع دين مسلم و وجه رايج داراي سررسيد باشد و تحت  ابه اين
ولي . قابل طرح است) ز امتناعداين، تمكن مديون و احرا ةمطالب(شرايط مندرج در آن ماده 

باشد و  مي...) ملك يا خودرو يا (شده به اموال خواهان خسارت وارد ةمطالبموضوع استعالم 
تواند بدواً و در  خواهان نميال ؤس در فرض ،بنابراين. شده را نداردياد ةمادشرايط موجود در 

ولي پس از . ديه را مطرح كندأخير تأسارت ت اصل خسارت، دعواي خةضمن دادخواست مطالب
و امتناع ) مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت اصل خسارت(صدور حكم و قطعيت آن 

ديه از تاريخ قطعيت حكم وفق مقررات أخير تأخسارت ت ةمطالبعليه از اجراي حكم،  محكوم
  . »همان ماده فاقد اشكال است

شود كه   كشف ميتوان گفت كه با حكم دادگاه آيا نمي ؛ وجود داردرديدبا اين حال، هنوز ت
بوده است؟ در اين ديده  عامل زيان از لحظة ورود زيان، مديون به پرداخت مبلغي به زيان

طور  شود اين باور را نتوان به  موجب مي،ترديد، حكم دادگاه كه جنبة اعالمي خواهد داشت
ديده براي  كه اصل حقانيت زياننظر  اعالمي دارد از اين ةحكم دادگاه جنب، باري. كلي رد كرد

 اموري  تعيين ميزان دقيق حق و شيوة آن اما،كند ورود ضرر اعالم ميلحظة مطالبة زيان را از 
المي توان حكم دادگاه را در اين باره اع پس چگونه مي؛ دشو است كه با حكم دادگاه مسجل مي

راي دادگاه از جهت «: اند بايد نظر استاد را تكرار كرد كه مرقوم فرمودهبنابراين ؟ دانست
، 1382كاتوزيان، ( »سيسي استأجبران ت ةشيوشناخت طلب اعالمي و از نظر ارزيابي و انتخاب 

 پس از اين .شود ين ترتيب، با حكم دادگاه، ميزان بدهي عامل زيان مشخص ميه اب. )533ص
  .  دانست522مادة توان بدهي را مشمول  مي تاريخ
  

  گفته پيش بررسي جهات و مباني پروندة مورد مطالعه با عنايت به تحليل .4
 كه استحقاق خواهان براي مطالبه از خوانده، هاين بوده چه در اين نوشتار مفروض تلقي شدآن
مبلغ دويست و مطالبة  اگرچه ميان متداعيين قراردادي وجود داشته، اما واقعدر. است» استيفا«

. بوده استده ميليون تومان بابت خريد، حمل و نصب تجهيزاتي بوده كه بيرون از قرارداد 
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. م. ق337 و 336اد استناد به موبا  1472 ةشماردادنامة  دادگاه عمومي تهران نيز در 216شعبة 
ين ترتيب، به ه اب. 1كند  هستند، حكم به محكوميت خوانده صادر ميكه مربوط به بحث استيفا

وليت مدني به معناي عام ئ است كه از مصاديق مسباور دادگاه، سبب استحقاق خواهان، استيفا
واقع، در. ر آن رواستو ترديد دتأمل  اما كمي ،اگرچه اين باور، مفروض گرفته شد. باشد مي

 مابين طرفين نبوده در دادخواست، جزء موضوع قرارداد فيشده ادعادرست است كه تجهيزات 
 از سوي خواهان و پذيرش آن از تجهيزاتاين توان تحويل  بيني مي  اما با اندكي روشن،است

نظر پذيرفته شود، مستند  اگر اين .سوي خوانده را توافقي براي افزايش موضوع قرارداد دانست
  . نه استيفا،حقانيت خواهان در اين پرونده قرارداد خواهد بود
خير أداند، از ديگر سو، مطالبة خسارت ت  ميدادگاه نخستين، سبب دين خوانده را استيفا

مطالبة از اين رو، خواهان را مستحق ؛ داند وليت مدني را ممكن نميئديه از ديون ناشي از مسأت
 اما در ،داستان است  هم با دادگاه نخستيندادگاه تجديدنظر نيز. كند ديه معرفي نميأخسارت ت

 از تاريخ صدور به باور اين دادگاه، دين خوانده به خواهان .يك نكته با آن اختالف ِنظر دارد
 تا نسبت به پرداخت است، بنابراين، مكلف  مسجل شده،23/12/1389حكم نخستين، يعني 
تا گفته  پيشديه از تاريخ أخير تأ خسارت ت است، حال كه اقدامي نكرده؛دين خويش اقدام كند
با اصدار «: كه در بخشي از راي آمده است چنان. گيرد به به وي تعلق مي تاريخ وصول محكوم

 در 23/12/1389 مورخ 1472 ةشمار ةموجب دادنام حكم بر محكوميت تجديدنظرخوانده به
وي در قبال مبلغ مذكور مشغول شده است و  ةذمتاريخ فوق ميزان دين مشخص گرديده و 

به  دادگاه تجديدنظر قطعيت يافته است فلذا تا زمان دريافت محكوم ةناحيراي مذكور عيناً از 
خير بر أ مستحق دريافت خسارت تهجده دادگاه تجديدنظر مشاراليه ةشعب ةدادنامموضوع 

 يكي از داليل راكهچ، دقت نظر اين دادگاه درخورِ توجه است. »باشد مبناي نرخ شاخص مي
ديه به ديون ناشي از ضمان قهري، عدم آگاهي به أخير تأخسارت تنگرفتن  تعلق اصلي در

، ترديد در پذيرش  استسجل شده ميزان دين محال كه با كمك حكم دادگاهو ، ه آن بودةانداز
  دادگاه تجديدنظر،با اين حال، يك نكته را نبايد از ياد برد. يستديه منطقي نأخير تأخسارت ت

حالي كه با  در؛داند تاريخ صدور راي دادگاه نخستين را زمان قطعيت يافتن دين خوانده مي
 تسجيل دين، تاريخ صدور راي دادگاه توجه به امكان اعتراض به راي، زمان قطعيت يافتن

  . گرفت مالك قرار ميبايست  مي اين تاريخ پس ؛تجديدنظر است
  

                                                            
هرگاه برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن «: انون مدني ق336 ة مادساسا بر. 1

  .» مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته استعامل مستحق اجرت خود خواهد بود شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد
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  نتيجه. 5
داري از امكان  خواست؟ در طرفرا زيان ديركرد  توان وليت مدني ميئآيا از دين ناشي از مس

ي تمايز ميان ديون بر اساس اسباب آن وجود توان گفت كه منطقي برا  زيان ديركرد، ميةمطالب
تفاوتي ميان آنكه ناشي از اسباب قراردادي يا خارج از قرارداد باشد،  دين، دين است و ؛ندارد

 . بينند  هر دو از كاهش ارزش پول آسيب مي، زيرايستن
داين و تمكن مطالبة با ه  اين است ك522مادة توان گفت كه يكي از شروط  در برابر، مي

 بنابراين، تا مديون از اداي دين امتناع نكند، زيان .مديون، مديون از پرداخت خودداري كند
در ديون ناشي از ضمان قهري كه هنوز  پرسش اين است كه اينك. ديركرد قابل مطالبه نيست

از  داشت كه به محض مطالبه توان از بدهكار انتظار دين مشخص نيست، چگونه مياندازة 
 صدور حكم قطعي از سوي دادگاه، ةواقع، تا لحظاش را پرداخت كند؟ در طلبكار، بدهيسوي 

  . ول مشخص نيستئ دين مسةهنوز انداز
» تسجيل زيان«شده، بايد از رويدادي به نام براي اتخاذ ديدگاهي ميانه بين دو ديدگاه ياد

اندازة  ،توضيح آنكه در فرايند دادرسي. شود زيان مشخص مياندازة   آنا رويدادي كه ب؛ياد كرد
 كارشناس از سوي زيان ة نخستين مصداق، تعيين انداز.شود تعيين مي در سه مصداقزيان 

 سپس حكم دادگاه تجديدنظر زيان با حكم دادگاه نخستين واندازة  از آن نيزپس است، 
هاي نخست و دوم نتوانند پاسخ  رسد گزينه نظر مي ها، به از ميان اين احتمال. شود مشخص مي
 منوط به تشخيص و صالحديد دادرس اعتبار اولي؛ يك قطعيت ندارند هيچزيرا ، مطلوب باشند

رسد بتوان  نظر مي گزينه، بهبا نفي اين دو . است و دومي، قابل اعتراض در مرجع تجديدنظر
 تعهد ، از اين لحظهراكهصدور حكم قطعي دانست؛ چلحظة مالك زمان تعلق زيان ديركرد را 

 وي به پرداخت وجه پس. عامل زيان از پرداخت مثل، به پرداخت قيمت تبديل خواهد شد
ها، سررسيد   توجه به لزوم اجراي احكام دادگاهافزون بر اين، با. شود رايج مديون شناخته مي

ويژه با توجه به مشخص   اين اوصاف و بهةدر نتيج. آن نيز همان تاريخ قطعيت راي خواهد بود
   .تر خواهد بود شدن اصل دين، احراز تمكن مديون و امتناع وي نيز آسان
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