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Abstract 
This article is a comparative study of the interest in an important 

international document to determine one of the reasons for Iran's non-
accession to the above-mentioned document. Iran has so far not joined the 
Convention on the International Sale of Goods. This is one of the factors: the 
probably conflict of the Convention with some values and rules of Iranian 
municipal legal system. Among these cases, we can refer to acceptance of 
the Interest in two articles of the convention. In this paper, the subject of 
interest has been studied based on the provisions of the Convention and the 
domestic law. Finally, we came to the conclusion that, one of the Iranian 
legal system sample, to some extent can be acceptable, just about one of the 
two planned of interest in the convention. In many cases, when one of the 
parties is non-Muslim, according of the Islamic Jurisprudence, Interest is 
allowed. 
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ح  ال، فقه اماميه  و  یع نیب المللی کا سیون ب یقی بهره رد کنوان نربرسی تطب هع اريا ق موضو  قو
  مهدی دادمرزیسید

 

 چکيده 
در يرک سر م مهر     « بهرر  »ای پيرامون موضوع مقاله حاضر، يک بررسی مقايسه

المللی، به همف يافتن يکی از داليل عمم الحاق ايران به س م ياد شم  است؛ چره نن  بين
کی از عوامرل  ي. المللی کاال ملحق نشم  استکه ايران تا ک ون، به ک وانسيون بيع بين

. های حقوق داخلی اسرت اين امر، شبهه تعارض مقررات ک وانسيون با قواعم و ارزش
در ايرن  . ی اين موارد، پذيرش اصل بهر  در دو ماد  از متن ک وانسيون استاز جمله

مقاله، موضوع بهر  بر اساس مقررات ک وانسيون، بررسی و دستاورد نن با موضرع  
در پايان، ايرن نتيهره حاصرل شرم کره       . مقايسه شم  استحقوق داخلی پيرامون بهر  

 -شم  برای اخرذ بهرر  در ک وانسريون    بي یفقط نسبت به يک مورد از دو موردِ پيش
توانم تا حرمیی  يکی از الگوهای حقوق داخلی می -االداء يع ی تأخير در ادای وجه الزم

المللی مبادلره کراال،   بين همچ ين در بسياری از موارد که يک طرف قرارداد. کارن باشم
توان مسرتقيما  بره دريافرت بهرر      می« قاعم  فقهی الزام»غيرمسلمان است با توجه به 

 .مبادرت نمود
 

المللی کاال، کاهش ارزش پول، شراخ   بهر ، ربا، ک وانسيون بيع بين :واژگان کلیدی
 .قيمت ساالنه

 

                                  
  Email: dadmarzism@yahoo.com       :رایانامه. استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم . 

  1/21/95 پذیرش  تاریخ  -   02/20/95  دریافت تاریخ
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 مقدمه
بوه  ( 912 مصوو   )المللیِ کاال دهای بیع بینکنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردا

هووا و متصصصوان فوون در توودوین  المللووی و کوارگروه دلیول اسووتهاده از  نود کنوانسوویون بوین   
قبوولی کوه در صرصوه صمول دا وته، موورد اقبوا         مقررات آن، و همچنین به جهت توفیو  قابول  

فارسوی، اقبوا  جامعوه    بر پایه گزارش معدود منابع حقوقی . کشورهای زیادی قرار گرفته است
صوهایی،  )کشوور بوه ایون کنوانسویون  وده اسوت        12جهانی از این کنوانسویون باصوا الحواق    

 15، 0 02هوا آموده اسوت کوه توا پایوان سوا         ؛ لکن در جدیدترین گزارش(670-675: 990 
کنو  از جملوه کشوورهای بوا     انگلستان، هندوستان و هنو   0.اندکرده  کشور آن را تصویب

در هور حوا    . اندالمللی هستند که تا کنون این کنوانسیون را نپذیرفتهدر تجارت بینحجم باال 
 واید بتووان یکوی از صوامول     . به آن نپیوسته است( 990 خرداد سا  )کشور ما نیز تا این زمان 

هوای  ایران را  بهه تعوار  بعیوی مقوررات کنوانسویون بوا قواصود آموره و ارزش        صدم الحاق
بوه نرور نگارنوده، نووم نروم حقووقیِ حواکم        . ردادهوای ایوران صنووان کورد    حاکم بر حقوق قرا

آیود؛  ای بوه  ومارمی  های  نین دغدغوه ترین نمونهدر ضمن مقررات کنوانسیون، از مهم« بهره»
خسوارت تویخیر   »بینوی  ای که ادصا  ده است تنها مانع پیوستن ایران به کنوانسیون، پیشگونهبه

 ( 00: 916 قاسمی، . )ن استدر کنوانسیو« تیدیه وجه نقد

-بر این اساس، مقاله ابتدا به کنودوکاو پیراموون مسویله بهوره در مقوررات کنوانسویون موی       

-گوردد، و در پایوان، بحوا موی    پردازد؛ آنگاه موضع حقوق داخلی در این رابطوه بررسوی موی   

  ود که آیا مقررات کنوانسیون در این مورد با حقوق داخلی قابل جمع است یا خیر؟
 

                                  
1. Ratification  

2.http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_Contracts_for_the_Internatio

nal_Sale_of_Goods   

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_Contracts_for_the_International_Sale_of_Goods
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_Contracts_for_the_International_Sale_of_Goods
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 کنوانسيون و مسأله بهره .1

 عنوان، جایگاه و ماهيت بهره در کنوانسيون .1-1

 -0قلموورو اجوورا و مقووررات کل ووی،   - )کنوانسوویون، دارای یوود مقدمووه و  هووار فصوول  
(  2 )در قالوب جمعوا    ( مقوررات نهوایی   -6بیع کواال یوا هموان آ وار بیوع،       -9تشکیل قرارداد، 

هوای تطبیقووی،  نرور بحوا  فارسووی کنوانسویون، از نقطوه   تورین منبوع  البتوه در مهوم  . مواده اسوت  
در (. 0: صوهایی، پیشوین  )گوزارش  وده اسوت    « بصوش »، در  هوار  «فصول »کنوانسیون به جای 

مواده  :  ماده، تنها طی دو ماده است که مسیله بهره صوریحا  مطورش  وده اسوت    (  2 )میان این 
 :که متن آنها از این قرار است 16و ماده  71

گاه طرف قرارداد در پرداخت  من یا هر مبلغ دیگوری تویخیر نمایود، طورف     هر»: 71ماده 
 76مقابل  مستح  بهوره آن اسوت، بودون آن کوه موانع او از مطالبوه خسوارت بور اسواس مواده           

 نانچه بایع ملوزم بوه رد  مون با ود، مکلو  اسوت بهوره آن را از تواریخ         »:  -16ماده .  « ود
 0«.دریافت  من بپردازد

ای که در مطالعه این مواد باید موورد توجوه قرارگیورد دقوت در     د اولین نکتهرسبه نرر می
توضوی  ایون کوه، صنووان بصوش سووم از       . صنوان و محل قرار گرفتن آنها در کنوانسیون اسوت 

یوا وجوه    6نامگذاری  ده است  و از صناوینی  وون خسوارت تویخیر تیدیوه     9«بهره»کنوانسیون 
ی ایون بصوش   نیوز کوه تنهوا مواده    ( 71)مواده  . استهاده نشده است 7و یا صدم النهع 0یا ربا 5التزام

بصش یاد ده نیز داخل در مبحا پونجم کنوانسویون   . قرار گرفته است« بهره»است زیر صنوان 
است که به نوبوه خوود، جوزص فصول     « مقررات مشترک ناظر بر تعهدات بایع و مشتری»با صنوان 

آ وار  » -نیوز ییول صنووان بصوش پونجم      ( 16)مواده  از طرفوی،  . قورار دارد « بیع کواال »سوم یعنی 
ی ی زیرمجموصوه از همان مبحا   قرار گرفتوه اسوت وآخورین مواده از  هوار مواده       -« بطالن

-پویش : بصوش او  : انود از های مبحا پنجم صبوارت صناوین سایر بصش. با دبصش مزبور می

                                  
1. Article 78:"If a party fails to pay the price or any other sum that is in arrears, the other party 

is entitled to interest on it, without prejudice to any claim for damages recoverable under 

article 74." 

2. Article 84:"(1) If the seller is bound to refund the price, he must also pay interest on it, 

from the date on which the price was paid." 

3   . Interest 
4   . Late payment damages 

5 .clause Penal 

6  .  Usury 

7  .  loss of profit  
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رد رفووع موووا: خسووارات، بصووش  هووارم  : بینووی نقووق و قراردادهووای اقسوواطی، بصووش دوم   

به این ترتیب، رو ن است که کنوانسویون بوا   . حهظ و نگهداری کاال: مسوولیت، بصش  شم
به صنووان یکوی از آ وار    « خسارت»ی بحا زیرمجموصه« بهره»دقتِ تمام، نصواسته است بحا 

توانود معور ف ماهیوت    توجه به این امر موی . مشترک ناظر بر تعهدات بایع و مشتری قرار گیرد
 .با د -کم از جنبه سلبیِ آن دست –ع کنوانسیون بهره از موض

 موارد استحقاق بهره در کنوانسيون .1-2
در دو « بهوره »کنوانسویون کوه موتن آن فوقوا  از نرور گذ وت،       ( 16)و ( 71)بر اساس موواد  

تویخیر هور یود از طورفین در     (  : انود از ایون دو موورد صبوارت   . بینوی  وده اسوت   مورد پویش 
دادنِ  موون دریووافتی بووه مشووتری توسوو  بووایع در  صووودت( داص،  پرداخووت وجووه مسووتح  اأ

 .گیردصورت بر هم خوردن معامله در مواردی که استرداد  من با تیخیر صورت می
آیود کووه موضوووم حکوومِ  بووه دسووت مووی( 71)در خصوو  مووورد او ، بووا دقووت در مواده   

اسوت کوه    «جوه و»یاد ده، منحصر در تیخیر در پرداخت  من نیست بلکه تیخیر در پرداخوت  
حکوم صوام یاد وده،    . موضوم واقع  ده است؛ خواه  من با د یا هر وجوه دیگوری غیور از آن   

از جنبه دیگری نیز مورد تیکید ماده مذکور است و آن ایون کوه در ایون مواده، تیخیرکننوده،      
منحصر در  صص فرو نده نیست بلکه هر ید از بوایع و فرو ونده ممکون اسوت بوه جهوت       

 .سوو  قلمداد  وندتیخیر در اداص، م
-9و بنود یود از مواده      یونیودروا  7-6-9صمومیتِ یاد ده از هر دو جنبوه فووق در مواده    

اهمیوت ایون نکتوه از آن رو اسوت کوه      . با دنیز مورد توجه می 0اصو  اروپایی قراردادها 521
 9(UCC) مریکوا آاالت متحوده  یو قانون تجوارت متحدالشوکل ا  در بعیی مقررات دیگر مانند 

جالوب آن کوه، تعمویمِ موورد ا واره، موورد تیییود  وارش         . در موورد بهوره نیاموده اسوت    بحثی 
هوا  در بعیوی  ورش  (. Hanold, 1999: 422)نیز می با ود   6جنا  هانولد -برجسته کنوانسیون 

ها نیز نسبت به مسیله مورد بحا فق  توجه داده  ده اسوت کوه ایون اصول نوه تنهوا نسوبت بوه         
.  وود تیخیرافتواده نیوز موی   ست بلکه  امل هر گونه مبلغِ بوه تیخیر در پرداخت  من محصور نی

 ( 0 -02 : 976 پور، دارا )

                                  
1 .UNIDROIT 

2   . PCEL 

3   . Uniform Commercial Code 

4  .  HONNOLD 
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تر وودن مههوووم وجووه نقوود،  ووه در طوورف مشووتری و  ووه در سوووی بووایع،    بوورای رو وون
ابوراز  وده     توضیحات مهیدی توس  یکی دیگر از  ارحان کنوانسیون به نوام ونسوانت هیووز   

از نرور ایشوان، در   . کنود ر ماده مورد بحا کمد میاست که به تشصیص مصادی  وجه نقد د
گیورد ، خوواه  منوی کوه مشوتری بایود بدهود        است که متعلَ ِ بهوره قورار موی    " من"درجه او  

و خوواه  ( 16مواده  )و خواه  منی که در نتیجه فسخ باید توس  بایع بازگردانده  وود  ( 71ماده )
جوه بعودی نیوز سوایر وجووه نقود قورار        در در(. 52ماده ) منی که ارزش آن کاهش یافته است 

هوای نا وی از   هوای مربووب بوه حهوظ کواال، هزینوه      های گمرکوی، هزینوه  دارند؛ از جمله هزینه
های نقل و انتقا  کاال که توس  بوایع بوه حسوا  مشوتری صوورت      کردنِ کاال و نیز هزینهبیمه

 (677: 0225، هوزه. )گرفته است

 به طور کلیشرایط تعلق بهره در کنوانسيون،  .1-3
ی متناسوب بوا  هور    در این بصش از مقاله، بدون تهکید  رای  الزم برای استحقاق بهوره 

تورین  ورب   مهوم : پردازیمید از  دو مورد مذکور در کنوانسیون به معرفی  رای  مربوب می
-کنوانسیون، صبوارت از تویخیر مودیون در پرداخوت وجوه الزم     ( 71)توان به استناد ماده را می

بوا دقوت در هموین    . التیدیوه در نرور گرفوت   یا همان تیخیر در اجورای تعهود نقودیِ الزم    اأداص
و « اأداص بوودن الزم»، «بوودن از قبیول معوین  »، «وجه نقد بودن»توان  روب رو نی میصبارت، به

گونوه کوه از صنووان فووق پیداسوت،      با این حا ، هموان . را استهاده و استنباب نمود« بودنمعوق»
طور کوه از صبوارت فووق     ده نداریم و از طرفی  همان رای  را بنا بر طرش تهکید ون این 
توانود بیوانگر تموام جهوات یاد وده با ود؛ زیورا        آید، بوه نووصی صنووان تویخیر موی     به دست می

از ایون رو، بحوا از  ورای  را بوا محوریوت      . با وند همگی از مقوّمات تویخیرِ موورد نرور موی    
خیر در خصو  مشتری، به مههوم تیخیر در پرداخت  مون یوا هور    این تی: گیریمتیخیر پی می

تورین  کنوانسیون، مهوم ( 59)بر اساس ماده . وجه دیگری است که باید توس  مشتری ادا  ود
تکلی  مشتری در کنار تعهد به قبق مبیع، پرداخت  مون اسوت، کوه الزم اسوت بوه ترتیوب       

ی ایون تکلیو  در سوایر    کننوده رات تنرویم مقر. مقرر در قرارداد و یا کنوانسیون، تیدیه گردد
در هور حوا ، الزم اسوت    . درج  ده اسوت  –( 59)از جمله مواد بعد از ماده  -مواد کنوانسیون 

ایون تنجّوز   . االداص دانسوت تعهد به پرداخت  من یا سایر وجوه، منجّز  ود تا بتووان آن را الزم 
 وه در ناحیوه بوایع، زموانی محقو        در مورد  من و سایر تعهدات نقدی،  ه در ناحیه مشتری و

                                  
1  .  Vincent Heuze  
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تعیوین ایون زموان، در درجوه او ، طبو  قورارداد       .  ود که موصد ادای وجه فرا رسیده با ود می

در صورت صودم تعیوین زموان معوین، زموان موورد نرور در خصوو   مون، بوا           . پذیردانجام می
 .آیدمیبه صمل ( 51) ود، که به ترتیب مقرر در ماده ی ح  حبس است مقرر میمالحره

المللوی کواال، بوه    در ادبیات پژوهشیِ فارسی پیراموون مسوا ل حقووقیِ کنوانسویون بیوع بوین      
طور مشصص به مصادی  وجوهی غیر از  من که الزم است توسو  بوایع یوا مشوتری پرداخوت      

ای نشده است که آیوا مشوتری یوا بوایع     یا مسترد  ود، و نیز در مورد تیخیر در ادای آنها، ا اره
-اموا بوا دقوت در مقوررات کنوانسویون، بوه موواردی برموی          .ی هست یا نهستح  بهرههمواره م

ی از جملوه . خوریم که تکالیهی دا ر بر پرداخت وجه نقد بر دوش بوایع قورار داده  وده اسوت    
، و (61مواده    موضووم بنود   )این موارد،  اید بتوان به هزینه حمل و تحویل کواالی جانشوین   

البته نکته مهم در ایون میوان آن   . ا اره نمود( 61و  60ماده )میر مبیع های رفع نقص یا تعهزینه
است که در هر حا ، تیخیر در پرداخت وجه نقد از سوی بوایع بایود مربووب بوه وجهوی با ود       
. که بتواند از سوی مشتری مطالبه  ود، تا بوه تبوع آن، وی حو  دریافوت بهوره را دا وته با ود       

ماننود   –تحقاقی، ارتباطی به قرارداد بوایع بوا مشوتری نودارد     مواردی که تیخیر در ادای وجه اس
از  -موردی که  رکت متصدی حمل و نقل، خود مسوتقیما  طورف قورارداد بوایع قورار گیورد       

 . مو  مقررات کنوانسیون خارج است
توانود جهوت   بینی  ده است کوه فرو ونده موی   کنوانسیون پیش( 09)ماده (  )البته در بند 
از آنجوا  . تری از جمله نسبت به پرداخت  مون، بوه وی مهلوت اضوافی بدهود     ایهای تعهدات مش

که این مهلت، به میل خود بایع اصطا گردیده است بدوا  ممکن اسوت گهتوه  وود کوه بوه ایون       
ی بوین اصطوای مهلوت و صودم امکوان مطالبوه      : رسود اما به نرور موی  . گیردتیخیر، بهره تعل  نمی

هوی  قیودی تنهوا  ورب      کوه صِورفِ تویخیر را بوی    ( 71)ده مهواد موا  . بهره، مالزمه وجود ندارد
بعیوی از اسواتید کشوور نیوز     . دریافت بهره معرفی کرده اسوت، مییود هموین بردا وت اسوت     

انود و  همین احتما  را البته نه در بحا بهره، بلکه نسبت به خسارت تیخیر تادیوه، تورجی  داده  
تمسد کورده و از قوو  یکوی از  وارحان      کنوانسیون( 09)ماده ( 0)در تییید نرر خود، به بند 
 ودنِ تعهود بوه پرداخوت     اصطای مهلت به مشتری باصا میجل»: اندغربیِ کنوانسیون نیز آورده

 (.906-905صهایی، پیشین، . )« ود من نمی

                                  
تعهودات خریودار در بیوع    » ،(ش917 ) ای و همکواران  .الری :بوه . ک.برای مطالعه بیشتر در مورد تعهدات خریدار، ر.  

 . 91ش  ،یدادگسترمجله حقوقی  ،یبنا نیاسرما اصاهلل  ترجمه، «المللیبین
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گهتوه راجوع بوه    صنوان تیخیر در اداص به صنوان  رب دریافت بهوره، در صبوارات منبوع پویش    
در منبووع . نیوز قیود  وده اسوت    ( 16مواده    موضووم بنود   )اق بهوره  موورد دوم از مووارد اسوتحق   
« پرداخت بهره در صورت تیخیر در پرداخت  مون و هور دیون دیگور    »یاد ده، درج دو صنوانِ 

مووهم  ( 979و   91صوهایی، پیشوین،   )« پرداخت بهره در صوورت تویخیر در اسوترداد  مون    »و 
( 71)ی موضووم مواده   هماننود بهوره  ( 16)این معنا است که  رب استحقاق بهره، موضوم ماده 

کنوانسویون  ( 16)مواده  »تصوری  نویسونده مزبوور بور ایون کوه       . صبارت اسوت از تویخیر در اداص  
« مقرراتی برای مطالبه خسارت در مواردی که اسوترداد بوا تویخیر صوورت گیورد آورده اسوت      

نکتوه مهوم ایون     بوه هور روی،  (.  91: صهایی، پیشین)گذارد تردیدی در این بردا ت باقی نمی
ی موضووم ایون   ی بهوره به هوی  صنووان  بووت لوزوم تیدیوه     ( 16)است که به تصری  متن ماده 

-پس از فسخ قورارداد، فرو ونده  ( 16)در واقع، مطاب  ماده . ماده، منوب به تحق  تیخیر نیست

ه ای که مدتی  من را در اختیار دا ته است همین که قرارداد فسخ  ود بایود بهوره  منوی را کو     
دریافت دا ته است به مشتری بدهد؛ بدون این که موازین  ضووابطی در موورد تویخیر در ایون     

 .تکلی  قانونی مقرر  ده با د
( 16)انود مواده   به صبارت دیگر، همچنان که برخی مهسّران خارجیِ کنوانسیون ابراز دا وته 

از آنجوا کوه خریودار،     (71)است؛ به این بیان کوه در مواده   ( 71)ی ضلع مقابل ماده دربردارنده
. ی  منی استهاده برده است که ح  بایع بوده است پوس بایود آن بهوره را بوه بوایع بدهود      از بهره

داد اسوتحقاق آن  مشتری ح  دارد بهره  منی را که اگر بوه بوایع نموی   ( 16)متقابال نیز وف  ماده 
تووان  رسود موی  رور موی  با ایون حوا ، بوه ن   (. 70 : پور، پیشیندارا )دا ت دریافت دارد را می

را توجیه کرد؛ بوه ایون صوورت     -( 16)موضوم ماده  - استعما  کلمه تیخیر در خصو  بهره
که  ون کنوانسیون برای فسخ قرارداد، ا ر قهقرایوی قا ول اسوت و فسوخ بیوع را واجود ا وری        

ر نبووده  در نتیجه، به مجر د فسخ، گوویی از ابتودا صقودی در کوا    ( 16ماده )داند همانند بطالن می
ای بر  من از حوین دریافوت آن ندا وته و در حکوم آن اسوت کوه       است و لذا بایع ح  مالکانه

 .تا لحره فسخ در استرداد آن تیخیر ورزیده است

گونوه  کنوانسویون را ایون  ( 71)در مواده  « sum in arrers»بعیوی اسواتید حقووق، صبوارت     
از جملوه، خسوارت نقوق     -شده اسوت  هایی که مبلغ آن تعیین ناند که به خسارتتهسیر کرده
هوای  بوا ایون حوا ، در بعیوی  ورش     (. 26 :  91 کا وانی،  )گیورد  بهوره تعلو  نموی    -قرارداد 
های اسوتحقاقی و ایون کوه مبودت احتسوا        ده از متن کنوانسیون، در مورد بهره خسارتارا ه
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اصول  »موان  بهره در مورد آنها  ه وقت است سصن به میوان آموده اسوت و راجوع بوه آن، بوه ه      

هووزه،  . )کنوانسویون اسوتناد  وده اسوت    ( 75)و ( 70)و موالک مواده   « منع دارا دن ناصادالنوه 
 ( 61: پیشین

از دیگر مطالبِ قابل استهاده از مقوررات کنوانسویون در خصوو  موضووم موورد بحوا،       
: قاسومی، پیشوین  )این که، برای استحقاق بهره ضرورت نودارد کوه قورارداد نقوق  وده با ود       

اهمیت این نکته در نشان دادن ماهیت غیرخسوارتیِ بهوره در کنوانسویون اسوت؛  وه آن      (. 70 
ال، با وجود فسخ توسو  مشوتری بوه جهوت نقوق صهود توسو  بوایع،         که، در نرام قدیم کامن

 وبیه هموین ادصوا نسوبت بوه      (. 7 0: صوهایی، پیشوین  )ح  درخواست خسارت وجود ندا وت  
 (00 ، 0ج: پور، پیشیندارا . )استحقوق آلمان و مجارستان نیز بیان  ده 

نکته مهم دیگر در خصو   رب تیخیر، این است که الزم نیست دا ون  ابوت کنود ایون     
کنوانسویون کوه   ( 76)تواند وفو  مواده   تیخیر باصا ورود ضرر به او  ده است؛ اگر ه وی می

اسوبا  خوود   نیز به آن تصری   ده است زیان موازاد بور بهوره را کوه مسوتند بوه       ( 71)در ماده 
به همین جهت، برای استحقاق بهره، اخطار ساب  نیوز ضورورت نودارد و    . با د مطالبه نمایدمی

البته  ون بهره، فاقود ماهیوت خسوارتی دانسوته  وده اسوت       .  ده است« فر  ضرر»در واقع، 
تمسود کنود؛ زیورا آن مواده     ( 79)تواند برای خالصی از پرداخت بهوره، بوه مواده    مدیون نمی

های غیر از بهره است و این مهم، در حقووق اجمواصی واجود اهمیوت بسوزایی      خسارت ناظر بر
به صبارت دیگور، بهوره، جزیوی از خسوارت بوه حسوا        (. 679: هوزه، پیشین)دانسته  ده است 

 (70 : قاسمی، پیشین. )نیامده است تا با آن قابل جمع نبا د
دیگور، بوه ارز خاصوی در مقوررات     بودنِ مبلغ  من یوا مبلوغ مسوتح     نقدو اما در مورد وجه

بوه دیگور سوصن، وجوه رایور کشوور خاصوی موضووصیت نیافتوه          . کنوانسیون ا اره نشده است
المللی در حا  حاضر صمودتا  بوا دالر یوا یوورو انجوام      است؛ اگر ه به طور معمو  مبادالت بین

 .پذیردمی

 درنگ پيرامون بهره، در متن کنوانسيونابهامات و موارد قابل .1-4
تیملی از کنوانسویون موورد توجوه قورار گرفوت و      با آن که درخال  مطالب قبل، ابعاد قابل

های خاصی مانند تی یردادنِ مهلت در خسارت تیخیر تیدیوه، سوصن رفوت بوا ایون      حتی از ابهام
ای موارد است که طرش جداگانه آنها حوداقل ایون فایوده را دارد کوه دیگوران را بوه       حا ، پاره

 .نمایدتر پیرامون آنها ترغیب میصمی  توجه و تیملی
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 نرخ بهره .1-4-1

هوای مربووب،   هوای کواریِ کنوانسویون و دیگور نشسوت     مراجعه به سواب  مذاکرات گوروه 
و تعیوین نورآ آن   « بهوره »ترین موضوصات کنوانسیون، مسیله دهد که یکی از جنجالینشان می
ی یر اصتقادات موذهبی پیراموون بهوره،    ترین صوامل پیدایش  نین وضعیتی، تاز مهم. بوده است

و بعیا  ممنوصیت آن در تعودادی از کشوورها، تنووم نورآ بهوره در کشوورهای مصتلو ، و یوا         
پوور،  دارا )نبود نرآ خاصی در این موورد در بعیوی کشوورهای دیگور گوزارش  وده اسوت        

موورد اصول   در این میان، اختالف بر سور نورآ بهوره، بیشوتر از اخوتالف در      (. 7  : 9پیشین، ج
 نان که اگر ه اصول بهوره بوه  ورحی کوه گذ وت رتی آورد اموا نرخوی بورای          بهره بود؛ آن

آموده بورای   صمول هوای بوه  و تمام تالش( 912: صهایی، پیشین)بهره مورد تصویب قرار نگرفت 
( 19)البتوه پویش از آن، بوه موجوب اصول      (. Honold, Ibid: 421)نتیجوه مانود   تعیوین آن، بوی  
یود درصود بویش    »المللی، در مورد تیخیر در پرداخت، همانوا نورآ   شکلِ بیع بینقانون متحدال

 (1  ، 9پور، پیشین، جدارا . )بینی  ده بودپیش« از نرآ بهره در کشور فرو نده
رسد تیمین حداکثر  مو  و نیل به ید وحدت جهانی را بایود از دیگور صوامولِ    به نرر می
قلمووداد  وکرد؛  وه آن کووه، حتوی در کشووورهای     مانودنِ نوورآ بهوره در کنوانسویون   مسوکوت 

به صنوان نمونوه، نورآ تویخیر تادیوه     . اسالمی که اصل بهره را قبو  دارند نرآ آن متهاوت است
وجه نقود در نروام حقووقی مصور بورای موضووصات مودنی،  هوار درصود و بورای موضووصات            

لی کوه در  تجاری پنر درصد است و تواف  بر خوالف، توا ههوت درصود مجواز اسوت؛ در حوا       
بینی  ده و تواف  بر خالف آن نیز مشوروم دانسوته  وده اسوت     لبنان این نرآ تا نه درصد پیش

-نودارد؛ بوه   المللی نیز نرآ بهوره، رقوم قطعوی   همچنین در بازارهای بین(. 15 : قاسمی، پیشین)

نورآ   هوا و در بوازارِ دالر اروپوایی،   ای که گهته  ده است در صملیات اصتباری میان بانود گونه
 واید بتووان ماهیوت پوو  و     (. 21 : کا وانی، پیشوین  ) وود  بهره به صوورت روزانوه اصوالم موی    

پیچیدگی متغیرهای می ر بر ارزش آن را با صنایت به ماهیت بهوره در بحوا حاضور، در تعیوین     
سود ناروایی که متعهد به پرداخت بهره، از وجه نقودی کوه در اختیوار دا وته تحصویل نمووده       

سوکوت کنوانسویون   . نشدن نرآ بهره در کنوانسیون بوه  ومار آورد  صوامل تعییناست از دیگر 
ضورورت تعیوین  اخصوی بورای تعیوین بهوره        -بوه هور دلیول کوه با ود       -در مورد نرآ بهوره  

بنوابراین الزم اسوت دادگواه یوا داور، در مقوام      . بورَد استحقاقی در میودان صمول را از میوان نموی    
برخوی نویسوندگان معتقدنود نورآ بهوره را بور       . اندیشوی کنود  رهتعیین بهره در موارد مربوب،  ا
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کنوانسیون باید با مراجعه به قانون صال  به دسوت آورد، و اگور  نوین     79)ماده ( 0)اساس بند 

نرخوی در قوانون مزبوور نبوود بایود نورآ بهوره اسوتقرا  در محول تجواری طلبکوار را مووالک            
مراجعوه بوه قوانون داخلوی،      - )بوه دو راه حول   ای نیز تنهوا  صده(. 79 : قاسمی، پیشین)دانست 

در (. 26 : کا وانی، پیشوین  )بواور دارنود   ( گیر در تعیین نرآ بهوره صالحدید مرجع تصمیم -0
بوه طلبکوار حو  مطالبوه بهوره      ( 71)اصول  »:  نین اتصایموضع  ده استها نیز اینشبرخی  ر

بوا ایون وجوود،    . موورد ندا وته با ود   ای در این اصما ، مقررهدهد؛ حتی اگر قانون ملیِ قابلمی
ای که باید پرداخت  ود موضوصی است که بایود طبو  قوانون ملوی نسوبت بوه       در بدو امر، بهره

فرمولی ندا وت دادگواه بایود بورای اتصوای تصومیم، بوه        ...اگر آن قانون. آن اتصای تصمیم کرد
 (.02 ، 9یشین، جپور، پدارا )« .های قر  در محل تجاری طلبکار بذ  توجه نمایدهزینه

ی طب  نرر دبیرکول، نورآ بهوره   »در منبع مورد نقل اخیرالذکر، این نیز مقرر  ده است که 
قابل پرداخت باید بر اساس نرآ محل تجارت فرو نده تعیین  وود؛ زیورا از جملوه  ویونات     

در (. 70 : پوور، پیشوین  دارا )« استرداد آن است که این مورد جزص تعهودات فرو ونده با ود   
از آنجوا کوه مراجعوه بوه قوانونِ      »: انود د مراجعه به قانون ملی، برخی نویسندگان اظهوار دا وته  نق

کشاند و این با روش کنوانسیون در ایجواد وحودت جهوانی    حاکم، کار را به تعار  قوانین می
مغایر است پس ارج  این است که قاضی یا داور، به محل تجارت متعدٌلوه، متعهود، یوا بوازار     

-آنچنوان کوه بیوان  ود، بسویاری  از میلهوان، بوا موالک        (. 79 : قاسومی، پیشوین  ) مراجعه کند

انود و  ، به نرآ مقورر در صقود یوا قوانون حواکم تشوّبا کورده       (71)قراردادنِ اصل مقرر در ماده 
. معتقدند در صورت منع بهره در صقد یا قانون حواکم، بایود حول اخوتالف را بوه دادگواه سوپرد       

نیوز بوه نورآ  وایع در بوین تجوار نسوبت بوه ارز خوارجی کوه بایود            های بوین المللوی   در داوری
صوادره   999 موورآ   0059رتی  وماره  .  وود پرداخت بر اساس آن صورت گیرد رجوم موی 

در ویون   996 کوه در سوا    الملل، نمونه   نین داوری است؛  ناناز سوی دادگاه تجاری بین
بوایع در ازای قور  از بانود بوا ارز      دو رتی صادر  د که در آنها متوس  نرآ بهره در کشوورِ 

رسود در تعیوین نورآ بهوره،     به نرر موی (. 610: هوزه، پیشین)خارجی، مالک دانسته  ده است 
کنوانسویون بوه صورف و صوادتِ     ( 9)در کنار مهاد صقد، و در درجه بعد از آن بایود مطواب  مواده    
 .مورد تواف  و معمو  به فیمابین ولو ضمنی با د توجه نمود

رسد رویه  ابتی که بر اسواس آن بتووان بوه یود فرموو  یوا معیوار رو ون بورای          ر میبه نر
 وده نیوز یاتوا  از تعیوین     محاسبه نرآ بهره تا کنون  کل نگرفته است و معیارهای نووصیِ ارایوه  
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تورین نرور در ایون رابطوه ایون با ود کوه بور         با این حا ،  واید دقیو   . اندید نرآ  ابت ناتوان
در کنوار توجوه بوه موواد      -که کورارا  مورور و بحوا  ود     -کنوانسیون ( 7) ماده( 0)اساس بند 

ی متعهد نسبت به پرداخوت هور مبلوغ    بودنِ یمهو نیز با صنایت به اصل بری( 70)، و (75)، (76)
حوداقلِ بهوره را بایود بوا مراجعوه بوه       »نرر با بعیی اساتید اصالم دا ت کوه  غیر مسل م، بتوان هم

به نحوی محاسبه کورد کوه طورف متیورر را در مووقعیتی قراردهود       مقررات جبران خسارت، 
 (912: صهایی، پیشین. )گرفتموقعِ تعهد، در آن موقعیت قرار میکه در صورت اجرای به

 ماژوربهره و فورس .1-4-2
درن  در کنوانسویون، توی یر فوورس موابور بور      های تاحدی مبهم اما قابلاز جمله موضوم

موابور، صودم مسویولیتِ نا وی از نقوق      ی از نتایر مهوم تحقو  فوورس   دانیم یکمی. بهره است
؛ آنچنان که حتی تصری   وده اسوت کوه بوه طوور کلوی،       (000: 910 صهایی، )قرارداد است 
در (. 79:  97 اسوکینی،  )کنود  مابور، تعهد به پرداخت وجه التزام را منتهوی موی  ا بات فورس

مقورر  وده   ( 12)و ( 79)و موواد  ( 65)مواده  ( 0)نود  مورد کنوانسیون، به درستی و با استناد بوه ب 
مانع مطالبوه خسوارت نیسوت، مگور در      -ولو فسخ با د  -اجرا است که استناد به ید ضمانت

 (7 0: صهایی، پیشین. )هایی مانند آنصورت ا بات قوه قاهره یا وضعیت
ت گوردد  موابور محقو  و ا بوا   در هر حا ، سوا  این است که آیا در هر مورد کوه فوورس  

د یوا خیور؟ کنوانسویون، حکوم صوریحی در ایون زمینوه         وو مسیله پرداخت بهره نیز منتهی موی 
، بوه  (79)مواده  ( 5)موابور در کنوانسویون در بنود    ندارد؛ با این حا ، در پی یکور مسویله فوورس   

صراحت ا اره  ده است کوه مقوررات مربووب، صورفا موانع مطالبوه خسوارت اسوت نوه موانع           
 !های دیگر استثنا  ودگر؛ بدون آن که بهره، از زیرمجموصه ح استیهای حقوق دی

این مهم، در کنار خسارت قلمدادنشودنِ ماهیوت بهوره در کنوانسویون، مییودی بور امکوان        
هموین بردا وت، موورد تیییود     . مابور از دیودگاه کنوانسویون اسوت   مطالبه بهره با وجود فورس

اگور بورای   »: خووانیم از ایون منوابع موی    در یکوی . صری ِ برخی  ارحان کنوانسیون نیوز هسوت  
پرداخوت با ود و خریودار از صودور و پرداخوت ارز بوه       مثا ،  من با ارز کشور فرو نده قابول 

فرو ونده  ( 70)طور موقت توس  حکومت خود ممنوم  ده با د و  نانچه به موجوب اصول   
ت بوه نرور   قادر با د  مون را پوس از دوره ممنوصیوت صودور ارز، مطالبوه کنود، در ایون صوور        

پوور، پیشوین،   دارا )« .دهود کوه بهوره را مطالبوه نمایود     به فرو نده ح  می( 71)رسد اصل می
اصوو  قراردادهووای  »سوند  ( 2 -6-7)برخوی حقوقودانان نیووز در مقوام تبیوین موواده     (.  0 : 9ج
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موابور نیوز اسوتحقاق بهوره را از بوین      تویخیر نا وی از فوورس   »معتقدند که « المللیبازرگانی بین

صنوان خسارت، بلکه به صنوان جبران دارا ودنِ بودهکار بوه دلیول برخوورداری      برَد؛ اما نه بهینم
:  91 کا وانی،  . )بورد از امتیازِ در اختیار دا تنِ پولی که بایود دیگوری از امتیواز آن بهوره موی     

 20) 
الملل، در جایی کوه یود طورف     ده در حقوق تجارت بینالبته بر اساس ضواب  پذیرفته

با د که  صصویت حقووقی مسوتقل از     ایرداد یا هر دو طرف آن، ید دولت و یا موسسهقرا
آموده نا وی از تصومیمات    مابور در مووردی کوه  ورای ِ پویش    دولت ندارد، تمسد به فورس

در هور  (. 02-05: اسوکینی، جوزوه درسوی   )خود آن دولت با د، با محودودیت مواجوه اسوت    
لوه خوارج اسوت؛ زیورا در آن از اسواس، فوورس       حا ، فر  اخیور از موضووم بحوا ایون مقا    

 .مابور تحق  نیافته است

 ربح مرکّب .1-4-3
ای از از ایون رو، پواره  . طوور صوری  مطورش نشوده اسوت     در کنوانسویون بوه    «رب  مرک وب »

؛ اموا  (91 : قاسومی، پیشوین  )انود  نویسندگان، احتماالت متعددی را در ایون موورد ابوراز کورده    
ی موضووم کنوانسویون،   ز نرآ بهره یوادآور  ودیم، از آنجوا کوه بهوره     گونه که در بحا اهمان

بوا مالحروه تموام خسوارات و بوا هودف قوراردادن طورف در مووقعیتی کوه اصووال  بایوود در آن            
ی مرک وب  ی بهوره خود ضرورت محاسوبه  ود، لذا خودبهگرفت محاسبه میموقعیت قرار می

 ( 91: صهایی، پیشین. ) ودنیز منتهی می

 مقطع زمانی احتساب بهره .1-4-4
بوه صبوارت   . ی صامول زموان بایود بوه صمول آیود      رو ن است که محاسبه بهوره، بوا مالحروه   

پوذیرد و  دیگر، بر اساس هر فرمولی برای محاسبه بهره، این مهم، در طوو  زموان صوورت موی    
-ی محاسوبه بودن زمان مورد محاسبه، باصا کواهش یوا افوزایش مبلوغ بهوره     کوتاهی و طوالنی

.  وده در محاسوبه بهوره، رو ون  وود     در هر حا ، الزم است مقطع زمانیِ لحوا  .  وده می د
هوای فارسویِ   در  ورش .  دنِ مبدت احتسا  بهره و منتهای آن استالبته این امر در گرو معلوم

هوای  کنوانسیون، توجهی به ایون امور نشوده اسوت اموا مطالوب زیور، بور اسواس یکوی از  ورش           
 ود، تواریخ مقورر در صقود، موالک      در خصو  بهره  من، بدون»:  ودخارجی گزارش می

                                  
1  .  Interest on interest 
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فقو  در  . موالک اسوت  ( 51)است و اگر صقد از این جهت ساکت با د، زمان مقورر در مواده   
طوور   ود باید بهره را به تناسبِ هور نوبوت بوه   موردی که پرداخت  من در  ند نوبت انجام می

گیورد نیوز هموین فرموو      رت موی در موواردی کوه فسوخ جز وی صوو     . جداگانوه محاسوبه نموود   
کنوانسویون،  ( 52)وانگهی، در موردی هم که  مون، وفو  مواده    . محاسبه، جاری و معتبر است

 وود؛  وون ایون موورد     یابد بهره زیادیِ  من از همان روز دریافت  من محاسبه میکاهش می
خوت، موالک   ، روز پردا(16)ها نیز به موجب مواده  در مورد سایر هزینه. تابع حکم فسخ است

 .است نه تاریخ مطالبه آنها؛ مگر  رب خالف بشود
های استحقاقی نیز محل بحا است؛ از این جهت که در ایون نووم حسوارت    بهره خسارت

 ودنِ پرداخوت خسوارت، یوا زمووان     آیوا موالک، زموان حودور ضورر اسوت، یوا زموان نهوایی         
 (679- 61: هوزه، پیشین)درخواست خسارت؟ 

 وود کوه از جهوت مبودت احتسوا       قررات کنوانسیون رو ون موی  در هر حا ، با دقت در م
ای صوری ، بهوره   به گونوه ( 16)بهره، باید بین موارد استحقاق بهره تهکید نمود؛ زیرا در ماده 

از تاریخ تیدیه  من قابل مطالبه دانسته  ده است اما این که تا  ه زموانی؟ بوه سوکوت برگوزار     
صورفا  از اسوتحقاق اصول بهوره سوصن      ( 71)ضوم ماده ی مواز طرفی، در مورد بهره.  ده است

ای بهره قابل مطالبوه اسوت موضوعی اتصوای     رفته است اما  این که از  ه زمانی و برای  ه برهه
-کوه بوه   -با صنایت به ماهیت غیرخسارتیِ بهره در کنوانسیون، و مبنای مطالبوه آن  . نشده است

مبودا  »تووان ابتودای تویخیر را    ه اسوت موی  معرفی  ود « سود بدون سبب»طور صمده، استهاده از 
آن تلقوی  « منتهوای »و زمان دریافت وجووه مووردنرر از سووی مسوتح  آنهوا را      « احتسا  بهره

 .نمود

 استناد به حق رزرو در مورد بهره .1-4-5
بوه  ورحی کوه     –سیا  این است که آیا در موردی که مقررات ید کشوور ماننود ایوران    

توانود بوا   بهوره مصالهوت  ودید دا وته با ود آیوا آن کشوور موی        نسبت به مسیله  –خواهد آمد 
آموده بور سور پوذیرش کنوانسویون را      تمسد به ح  رزرو در موورد ضوواب  بهوره، موانعِ پویش     

 برطرف سازد و از سایر مزایای آن برخوردار گردد؟
- هوار رزرو در کنوانسویون پویش   ( 90)و ( 95)، (96)، (90)، ( )دانیم که حسب مواد می

: صوهایی، پیشوین  )با وند  مووارد یاد وده، حصوری موی    ( 91)بینی  ده است که به حکم مواده  
مواده  (  )مصر ش در کنوانسیون، دوموینِ آنهوا مطواب  بنود     ( رزرو)از  هار ح  تحهظ (.   -0 
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از آنجوا کوه موواد مربووب بوه      . مربوب به صدم التزام به فصل دوم و سوم کنوانسیون اسوت ( 90)

قرارگرفته است بنابراین اگر کشوری نسبت بوه ایون فصول بوه حو  تحهوظ       بهره در فصل سوم 
در اینجوا ایون سویا  بوه     . تواند خود را از الزامات مربوب بوه بهوره معواف نمایود    استناد کند می
موثال  تموام فصول     – ود که آیا این ح  باید نسبت بوه تموام فصول    تر مطرش میصورت جز ی

د دارد که فق  نسبت بوه مواده یوا مووادی از آن فصول از      به صمل آید یا این امکان وجو -سوم 
ایون معنوا را بوه    ( 90)به آن تمسد نمود؟ ظاهر بنودهای دوگانوه مواده    ( 16)و ( 71)جمله ماده 
بوه  ! ای از مقررات فصو ِ یاد وده ممکون نیسوت   رساند که تحهظ جز ی، نسبت به پارهیهن می

پو وانیِ مقوررات کنوانسویون    نروم و هوم   ود تعاد  و صالوه، پذیرش  نین تحهری باصا می
 .نسبت به ید طرف، د ار تزلز   ده و به حقوق طرف متقابل لطمه وارد آید

 

 موضع حقوق داخلی .2
ی موورد مناقشوه، بایود دو    در موورد بهوره و تحلیول مسویله     ایوران برای تببین موضع حقوق 

بودیهی اسوت   . تهکید کورد مقطع پیش از پیروزی انقال  اسالمی و بعد از آن را از یکدیگر 
اِصموا  اسوت، از ورود   ی کنونی در کشوور، از اهمیوت برخووردار و قابول    که  ون حقوقِ زنده

تهصیلی به موقعیت بهوره در نروام حقووقی پویش از انقوال  و تحلیول تهصویلی آن خوودداری         
 ای مصتصوری کرده و تنها در آغاز این بحوا و در اداموه، هرجوا کوه نیواز با ود بوه آن ا واره        

  .خواهد  د

 گزارش تاریخی .2-1
طور خالصه، پیش از انقال ،  ه با صنوان بهره و  ه با صنواوینی هماننود خسوارت تویخیر     به

تیدیه و یا وجه التوزام و ماننود آن، اخوذ بهوره هوم در قوانون مودنی و هوم در دیگور قووانین از           
د، کوه موانع اجحواف    درصود بوو  0 ها، مشروصیت برخوردار بود و نرآ آن نیز در بیشتر موضوم

؛ 5 -0 : 910 ؛ بجنوووردی،   0-09: کا ووانی، پیشووین . ) وودبووه فوورد موودیون قلمووداد مووی   
 (9 : 916 موسویان، 

و تحوت توی یر    951 مواه  بعد از پیروزی  کوهمند انقال  اسالمی، مردم ایوران در بهمون  
حقووق   هوا، موضووم اخوذ بهوره در    کوردنِ قووانین در هموه صرصوه    خواهی و اسالمیموج اسالم

                                  
 یوداهلل  ؛ دادگور، 62 ش مودرس صلووم انسوانی،    تقوویم مهریوه بوه نورآ روز،    ، (910 ) سید مهدی دادمرزی،: به ک.ر.   
 . 2 و  1 ،7ش ، نامه مهید،( -9) پیش درآمدی بر توجیهات معاصر پیرامون ربا ،(970 )
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 905 البتوه در سوا    . داخلی  دیدا  به  الش کشیده  د و ممنوم گردید و جرم به  مار آمود 
ای، حکم  ورصی دریافوت بهوره و خسوارت تویخیر تیدیوه توسو         رییس دولت وقت طی نامه

ایون  وورا   . دولت ایران از کمیساریای انربی اتمی فرانسه را از  ورای نگهبان اسوتعالم نموود  
مشروصیت مراتوب و انطبواق آن بوا قوانون اساسوی را       905 /9/0مورّآ  5991ماره نیز در نامه  
توری در موضووم اخوذ بهوره از خارجیوان بوه       نامه کل ی 900 ید سا  بعد در سا  . تییید کرد

: جوووا  داد 900 /2 /06مووورآ  9961 ووورای نگهبووان ارا ووه  وود و ایوون  ووورا طووی نامووه    
هوا و ا ووصا   هوا و میسسووات و  ورکت  دولوت  دریافوت بهوره و خسوارت توویخیر تیدیوه از    »

. داننود  ورصا مجواز اسوت    خارجی که بر حسب مبانی صقیدتی خود، دریافت آن را ممنوم نمی
ا  وامل  .ق 69و  69گونه وجوه، مغوایر قوانون اساسوی نیسوت و اصوو       لذا مطالبه و وصو  این

 (7 -09: موسویان، پیشین. )«با داین موارد نمی

 در راستاى جبران کاهش ارزش پول ارائهقابل نىِقانو الگوهای .2-2
با آن که پس از پیروزی انقال ، موضعی سرسوصتانه در ممنوصیوت هور گونوه سوود اضوافه       

تدریر راه برای دریافت مبوالغی اضوافه از اصول دیون در قوالبی      به صنوان ربا اتصای گردید اما به
در ایون   .باز  ود  -عیین ید نرآ  ابت البته بدون ت -غیر از قالب قدیمی خسارت تیخیر تیدیه 

سووه قالوب قووانون  و   ،«جبوران کوواهش ارزش پوو   »راهبوورد  گوذار بووا اسوتهاده از  راسوتا، قووانون 
را  «رصایت تغییر  واخص قیموت سواالنه   »و «  رب ضمن صقد»، «خسارت تیخیر تیدیه»حقوق  

شووصص از ایون رو اهمیووت دارد کووه م  بحووا در ایوون موضوووم .موورد توجووه قوورارداده اسوت  
تواند نتیجه موورد انتروار در بحوا از بهوره را بور اسواس       می هاسازد کدام ید از این قالب م 

 گذار داخلی تیمین کند؟رویکرد مصتار قانون

 خسارت تأخير تأدیه .2-2-1
جعهوری  ) انود  نیز نامیده« خسارت تیخیر اداص»و « خسارت دیرکرد»خسارت تیخیر تیدیه را 

-بوه مههووم  کوه بوه     ،رسد خسارت تیخیر تیدیوه  به نرر م (.   1 و  0 1 : 971 لنگرودی، 

بین   وده بوود در بسوتر جبوران کواهش ارزش      م ساب  پیش.د.آ.ق( 9 7)طور مشصص در ماده 
 وود کوه  وورا      از ایون رو مالحروه مو    . قابل ارا وه با ود   -از برخ  جهات فق  ولو  -پو  

یه نقد  را از حیوا اسوتحقاق خسوارت    مهر 969 /9/9 آ مورّ 005 ماره  صال   بت در رت 
 (6 9: 970 پیشین، . )نریر سایر مطالبات نقد  دانسته است ،تیخیر تیدیه آن
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جودا از خسوارت  اسوت کوه از جهوت تویخیر        ی موذکور، بوه معنوا   ،خسارت تویخیر تیدیوه  

. مطالبوه اسوت  آن بوه اسوبا  قوانون  ایجواد مسویلیت، قابول       واسطه مستندبودنِپرداخت ول  به
رغوم حساسویت  وورا  نگهبوان بوه مسویله، هوم در        م آموده و بوه  .ق( 001)ه کوه در مواد   آنچه

نصوورده بواق    دسوت  972  و هوم در اصوالحات دا مو  سوا       90   اصالحات آزمایش  سا 
م سواب  موراد بووده اسوت     .د.آ.ق 9 7  تواند به معنای  غیر از آنچوه کوه در مواده    مانده است م 

م .د.آ.ق (705) تهکید  اید بتووان گهوت کوه بوه موجوب مواده       در تییید این. حمل با دقابل
در حوال  کوه بورا  برخووردار  از      ؛کواف  بوود   ،تویخیر بورا  مطالبوه خسوارت     صِرفِساب ، 
واقعوی  م آنچه مهم است ا بات تیخیر نیست بلکوه ا بوات تحقو     .ق( 001)ماده موضوم حکم 
البتوه نگارنوده واقو     . اسوت  خسارت  است که تیخیر در پرداخت، سوبب آن بووده   خارج ِو 

تقریبوا   ، وه آن کوه   ؛ایران اسوت  دانانِحقوق خالف بردا ت جمهورِبراست که این بردا ت 
در  موذکور  –پرداخوت   تویخیر  خسوارت   بوه هموان بحوا     م را نواظر .ق (001)تمام ایشان ماده 

؛  00-010، 6ج: 901 ؛ کاتوزیووان، 061-050: 975 امووامی، ) انوود دانسووته - (سوواب )م .د.آ.ق
در ایوون  (.022: 979 ؛ جعهوری لنگوورودی،  9 : 977 ؛ کاتوزیووان، 66 -065:  95 صوهایی،  

 انود  وجوه را یکور کورده    سوه ( 001)ه مواد  ییول نیوز  قانون مدن  قدیمیِ بعی  از  ارحان  ،میان
دانان محق  معاصور نیوز تردیود صالمانوه را     بعی  از حقوق(. 020-027: 979 باغ، حا ری  اه)

 (69: 901  هیدی، . )اند ر صری  ترجی  دادهبر اظهارنر
به نرر می رسد استهتای رییس کل وقت دادگسوتری اسوتان تهوران از رهبوری انقوال  در      

انود  لوه مرقووم دا وته   را باید در این راستا معنوا کورد؛  وه آن کوه، معر ومٌ      975 آیر  07تاریخ 
ر تیدیوه وجوه نقود اسوت در     خسارت نا ی از تیخیر بدهی، اگر  ابت  ود که مستند بوه تویخی  »

در واقوع، در ایون   (. 15: 910 وحودتی  وبیری،   )« ضمان بدهکار اسوت و حکوم ربوا را نودارد    
 .پاسخ نیز بر صامل خسارت و رابطه سببیت تیکید  ده است، نه بر مجرد تواف 

مغوایرت  هوا  متعودد  بوه     پس از پیروز  انقال  اسالم  ایران،  ورا  نگهبان در نرریه
صوراحت  دانسوت و بوه  « ربوا »تیکید ورزید و آن را  با  رم اسالم ارت تیخیر تیدیهخسحکم به 

پافشوار   وورا    . م تصوری  نموود  .د.آ.ق (79)م توا  .د.آ.ق( 9 7)مواده   بوودنِ  ورم خوالف  به
تور     و بوه صنواوین جز   ،هوا  جداگانوه   نگهبان در این موورد توا بودان حود بوود کوه طو  نرریوه        

خسوارت تویخیر   »و « خسارت تیدیه وجه  ود »مشصص مانند خسارت تیخیر تیدیه در موارد 
زراصوت،  ) مغایرت آنها را بوا مووازین  ورص  گو وزد نموود     و پرداخته « تیدیه در مقررات  بت 
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-9  : 912 ؛  وهیعی سروسوتانی،   076-007: 970 ا، .ا.؛ روزناموه رسومی ج  926-199: 979 
توان گهوت موضووم اسوتهتاص    می در جمع نرر منقو  از رهبری و نررات  ورای نگهبان .(   

از رهبر انقال ، خسارتی است که صامل پیدایش آن تیخیر در اداص بووده اسوت؛ در حوالی کوه     
با ود؛ حتوی اگور    مدار اظهار نررات  ورای نگهبان، ضومان نا وی از مجور د تویخیر در ادا موی     

 .موجب خسارت نشده با د

 شرط ضمن عقد .2-2-2
آیود،   کننوده بوه میوان مو     جا که سوصن از  وروب تعودیل   آن ،در بحا از تعدیل قرارداد 

گهتوه  وده   .  وود  کاهش ارزش پو  اسوت مطورش مو     یکنندهنوص  جبراندرج  رط  که به
 ،قورارداد  خوودِ بوه دمنرور پرهیوز ازکواهش ارزش پوو  و تعودیل خو    اگر  روط  که به»است 

د ندا وته با ود نهووی    بوا قووانین ارز  و تجوارت خوارج  برخوور      ،گیورد  مورد تواف  قورار مو   
ها  طال یا معواد  بهوا  طوال با ود یوا ارزهوا         خواه تعهد ناظر به پرداخت سکه ؛حقوق  دارد

 (75: 9و ج 62:  ج: 901 کاتوزیان، . )«خارج  یا کاالها و خدمات
 ورا  نگهبان در برابر خسوارت تویخیر تیدیوه ا واره      یسرسصتانه اضعبه مو ،پیش از این

  90 /  /01هوو و    6295قت  ر یس کل باند مرکوز  طو  ناموه  وماره     و ،با این وص  . د
د،  وورا   نموو از مشروصیت قالب  رب ضمن صقد برا  دریافت خسارت تیخیر تیدیه سویا   

البتوه  (. 1 6-9 6: 900 ا، .ا.روزناموه رسومی ج  ) دونگهبان با اساس  نین تمهید  موافقت نم
 یبور یموه  از ابتودا  کوه   اسومی  هموان مقودارِ  رسد نرور مشوهور در فقوه آن اسوت کوه      به نرر می

-بوه نگارنوده  وقتو    ،با این حا (. 910 امینی، ) مدیون آمده است باید به دا ن پرداخت گردد

 بوا آیوا  ... » ش نموود کوه  معتقود بوه ایون مبنوا پرسو      از دو تن از مراجعِ مکتو ،طور مشصص و 
دفتور حیورت آیوت اهلل     «توان کاهش ارزش مهریه را ملحو  دا ت یا خیور؟  کردن م  رب

دفتور حیورت آیوت اهلل سیسوتان  بوه طوور کتبو          ؛ و«مانع ندارد» :بهجت در پاسخ مرقوم نمود
 وه  یوز     یآمودن بوا مقایسوه   پوایین  ،معین کند که موالک ارزش  اگر در  رب،» :پاسخ داد

 نوین   نبوودنِ نامشوروم نیز و  ، روب یصموم ادله ،هاپاسخ این سنخمبنا  . «با د ا کا  ندارد
رو ون اسوت کوه اصول      .(99-96: توا اهلل رضوانی، بوی مصاحبه با آیت)  رط  یکر  ده است

گرفتنِ حکموی  ورصی اسوت کوه بوه زبوان       کارکرد  رب ضمن صقد، تعدیل یا تغییر یا نادیده
حقوقی، داخل در احکام امری نیست؛ به طوری که اجازه داده  ده اسوت از طریو   ورب، بوا     

هرگاه هم تردید  ود که حکوم اولوی   (. 00-07: 0، ج5 6 انصاری، )آن حکم مصافت  ود 
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مصالهوت بوا  ورب اسوت،      رم که با  رب درصدد تغییر آن هستیم از احکام آمرانه و غیرقابل

تواف  بر خالف است، مطاب  یود دیودگاه فقهوی کوه     یا آن که از مقررات تکمیلی و لذا قابل
گوذاریم و  ورب   نبودنِ آن حکوم  ورصی موی   انهمورد پذیرش  یخ انصاری است بنا را بر آمر

البته درسوت اسوت کوه  ورب جبوران خسوارت،       (.  5: پیشین)دانیم مصال  با آن را معتبر می
ویوژه اصتبوار   بوه  –معلومِ بالتهصیل نیست؛ اما صِرف صلم اجمالی به مهاد  رب بورای اصتبوار آن   

( 099)و ( 090)نی در موواد   وود؛  وه آن کوه قوانون مود     کوافی دانسوته موی    –از منرر حقوقی 
بودنِ موضوم  رب را بر خالف موضوم صقود، از  ورای  صوحت  ورب قلموداد نکورده       معلوم
 .است

اگر وه   ،نکته قابل توجه در این مورد آن است که پذیرفتن تعودیل یوا  ورب ضومن صقود     
هوا  نا و  از کواهش ارزش    توانود نگرانوی   همانند قالب خسارت تیخیر تیدیه تا حودود  مو   

ارزش واقعوی   یکننوده مونعکس  ،توان آنها را به معنای دقی  کلموه  نم  اما  را جبران نماید پو
معیوار ایون    ابهوام در زیورا گذ وته از    ؛نههتوه در آن اسوت دانسوت    پو  که همان قدرت خریودِ 

اگور   ؛ زیورا  آن به درج  نین  رطی ناموجه خواهود بوود   یمحاسبه کردنِاصوال منوب، برآورد
توانود توی یری    ورب نموی    رب و صدم ،مدیون بیاید یدا قدرت خرید پو  به یمهبناست از ابت

 .بر آن دا ته با د

 شاخص قيمت ساالنه رعایت تغيير .2-2-3
د نو تواناگر وه بوه نووصی موی     ،گهتوه قالوب پویش   وآید که داز آن  ه گذ ت به دست می

د مبنوای نروری در بوا     به طور قطع بور اسواس یو    اماد نکاهش ارزش پو  با  یکنندهتیمین
هنووز  گوذار را بوه رصایوت تموام لووازم آن متعهود سوازد        کاهش ارزش پوو  کوه قوانون    ،ضمان

از صبوارات  کوه بوه نووص  ایون       ،در تنریم راهکارها  مزبور جهت،به همین . سامان نیافته است
 ماننود  –معنا را برساند اسوتهاده نشوده اسوت و حودود و قیوود  نیوز کوه بورا  آن یکور  وده           

ن و لزوم ا تراب  ورط  کوه مبویّ    ،برا  برآورد خسارت تیخیر تیدیه% 0 تحدید قاطعانه رقم 
نا و  از کواهش ارزش    ضومانِ  ید با مبنا  نرور ِ هی  – این معنا در تعدیل قرارداد  است

 نوان تمهیودات  وجوود دا وت در      های  کوه در پوسِ  نگرانی ،با این حا . پو  سازگار  ندارد
 ود باصوا    کوار گرفتوه مو    ها  حقوق  که در ایون راسوتا بوه   شیدن به قالببصکنار مشروصیت
نریوور  بو   ،ا  گردیود کوه بایود آن را بوه نووص  در تواریخ حقووق موضووصه ایوران          ابودام  ویوه  

 .گذار  پس از پیروز  انقال  اسالم  به  مار آورددانست و از دستاوردها  قانون



وره
د

نیب
وق 

حق ت رد 
نتخابا ن ا

بود ای 
ت رد

قی تو مسئله  ر، و 
بش لملل  ا

 
ميه فقه اما فقيه رد  مطلقه 

ت 
ی د وال

نها
 

 

 

77 

 

توسو    970 /09/6م در تواریخ  .ق( 210 )تصوویب قوانون الحواق یود تبصوره بوه مواده        
نصسوتین   ،از سوو   وورا  نگهبوان    970 /1/5مجلس  ورا  اسالم  و تی یود آن در تواریخ   

متناسوب بوا   »صوراحت از صبوارت   بوه  ، مررسیده در این راسوتا اسوت کوه در آن   به تالش قانون ِ
کوه سورانجام    نامه اجرایو  ایون قوانون را   آیین. استهاده  ده است« تغییر  اخص قیمت ساالنه

کوه در اداموه    -به تصویب هییت وزیران رسید باید دومین گوام قوانون     977 /9/0 در تاریخ 
نیوز بوه کوار رفتوه     «  واخص بهوا  »تعبیور   ،به  ومار آورد کوه در آن   -بردا ته  د  مذکورقانون 
 .است

 از تبصوره الحواق    ،قانون تهسیر  مجمع .م.ق( 210 ) ود که در تبصره ماده  مالحره م 
بوه ترتیوب از    آیوین دادرسوی مودنی،    قوانون ( 500)مواده  قانون صودور  ود و در   ( 0)به ماده 
اسوتهاده  وده   «  واخص سواالنه  »و « نورآ توورم  »، « اخص قیمت سواالنه »های مترادف صبارت

. به صنوان مرجع تعیوین  واخص معرفو   وده اسوت     « باند مرکز » ،است و در هر سه مورد
حقووقی کوه    -تحلیول فقهو    کوردنِ ا و در راسوتا  کواربرد   تواند به ید معنو  همگ  م  این

 جدیودبودنِ  ،بوا ایون حوا    . درباره جبران کاهش ارزش پو  یادآور  دیم در نرر گرفتوه  وود  
 ،باصا  ود توا در ایون مووارد      ورای اسالمی مجلس یسانهغیرکار ناصملکردِ این راهکار و 
وجوود تبعیوت هور سوه      ببینیم کوه بوا   میاز این رو  .صمل نشود هسان و یکپار ه به ید ترتیبِ

 وود   قیود  در نرور گرفتوه مو    ، م جدید.د.آ.ق( 500)حقوق ، در ماده  قانون از مبنا  یکسانِ
که از آنها در خصو  تقویم مهریه به نرآ روز و یا مطالبوه دیرکورد وجوه  ود، یکور  بوه       

 ورش ییول،  وش صودد      هوا بوه   ماره این قیود و  رای  در بعیی از نو ته.  میان نیامده است
 -6تمکون مودیون،    -9مطالبه دایون،   -0دِینِ رایر بودن موضوم دصوا، - : گزارش  ده است

صودم مصوالحه بور     -5مطالبه خسارت تیخیر از سوی طلبکوار،  -5.تغییر فاحش  اخص ساالنه 
در حوا  حاضور تنهوا مسوتند بهوره      »با این حسا ، این ادصا کوه  (. 70 : قاسمی، پیشین)خالف 

پوذیرش اسوت کوه در تموام     ، زموانی قابول  (پیشین)« م است.د.آ.ق( 500)حقوق ایران، ماده در 
آن مراجعوه کنویم؛ و  وون    ( 500)و مواده   979 م مصوو   .د.آ.موارد مصرش در قوانون، بوه ق  

حوداقل از جهوت  ورای ، ترتیوب متهواوتی در نرور       (  ود و مهریوه  )نسبت به دیگر مووارد  
م مقررات مغایر از این جهوت را منسووآ بوه نسوخ ضومنی بوه       گرفته  ده است ناگزیر باید تما

این در حالی است که برخی میلهوان، بوا تکیوه بور     . بدانیم –م .د.آ.یعنی ق -وسیله قانون الح  
بوا وجوود صوام و     -قواصد صلم اصو  و فون تهسویر قوانون، از تصصویص قوانون آیوین دادرسوی        
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. انووده  ود و مهریووه دفووام کوورده توسوو  قوووانین خوا  و مقوودمِ  مربوووب بوو   -مویخ ر بووودن  

 ( 7: دادمرزی، پیشین)

 الگوی مناسب  با کنوانسيون در حقوق داخلی .2-2-3-1
بوا آن   نوومِ بهوره،  در هور دو   -اسوت  بینوی  وده   پیشطور که در متن کنوانسیون آن –بهره 

حسب ادله فقهوی و نیوز فتواوای    ر که  از جهت موضوم با ربای قرضی متهاوت است اما  ون ب
و در هور دو موورد مقورر     دیه وجه نقد به هر  کل که با د حکم ربوا را دارد، یتیخیر ت ،مشهور

مقوررات   ،از ایون جهوت  . خیر لحوا   وده اسوت   یدر کنوانسیون، به  رحی کوه یکور  ود، تو    
کنوانسیون با نرر صموم فقهای امامیه بوه صنووان پشوتوانه و مرجوع اصولی در حقووق خصوصوی        

کوه بوا    وجوود دارنود   اقلیوت  ی درهوای اخیور فقهوای   ویوژه در دهوه  بوه  البته .ایران متهاوت است
مبلغوی   تددیوه درج  رطی در ضمن صقد به منرور الوزام مودیون بوه     ،تهکید وجه التزام از ربا

بینوی  آنچوه کوه در کنوانسویون پویش     ؛ اموا داننود در سررسید را مشوروم موی  اضافه از اصل دین 
فاقود   اساسوا   قابل تعیّن و انودراج نیسوت  جه التزام نرر از این که تحت صنوان وقطع است  ده

البته مطاب  نرر آن دسته از فقهایی کوه ادای مبلوغ اولیوه در فور  افوت       .با دقالب  رطی می
  وده در کنوانسویون  بینوی دو موورد پویش   آورند، اصلبه  مار نمیادا   دید ارزش پو  را صرفا 

مشوروم   راای کوه صودق صرفوی ادا بشوود     زهدر فر  افت  دید ارزش پوو  و بوه انودا    را تنها
تووان  موی  ،از جهوت فقهوی و نیوز قوانونی     با این وجود، .اما نه به صنوان بهرهنمایند، محسو  می

هوره را مجواز   ب ، اصطوای مبانی اصتقوادی و قوانونی   با مطاب  ،با تهکید موردی که طرف قرارداد
بنمواییم؛ بودین   دانود تهکیود   می بهره را نادرست ، تصصیصکه طرف قرارداد داند و آنجامی

 ویعه  ایرانوی و   ،کوه یود طورف صقود     ، در فرضوی ناد قاصده الزامتبه اس ،در مورد او  نحو که
کوه بوه   همچنوان . (17 : 9، ج977 موسووی بجنووردی،   ) اسوت اخوذ بهوره را مشوروم دانسوت     

بوه نروور مثبوت  ووورای نگهبوان در ایوون     ،نروور قوانونی توووان از نقطوه  ورحی کوه گذ ووت موی   
نرور  وورای نگهبوان را بوه جوای قاصوده        ،نویسوندگان  برخیاگر ه  ؛صو  نیز استناد کردخ

کوه هوم    ،استثنای حرمت اخذ ربا توس  مسولم از کوافر حربوی   البته به  –به حکم فقهی  الزام،
 انود مسوتند کورده   -در روایات آمده و هم صاحب جواهر بور آن ادصوای اجموام کورده اسوت      

توانوود مقووررات  بووه هوور روی، توجووه بووه  نووین مووواردی مووی    .(90-97: موسووویان، پیشووین )
 .کنوانسیون را در مقام تطبی  و به صورت موردی، غیرمغایر با احکام فقهی معرفی کند

بوا رویکورد جبوران کواهش ارزش      ،گوذار داخلوی  قوانون  اما در غیر مورد استثنای یاد ده،
 بوه دسوت داده  ایون امکوان را   م .د.آ.ق (500)در مواده   ،در قالب الگوی  اخص سواالنه  و پو 

 بوه  ،وجوود الگووی  واخص    .است که مبالغی اضافه از اصل بدهی به طلبکار پرداخوت گوردد  
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بووده و جوایگزین نورآ     «نرآ توورم »اصطالش به ف معیاری صری  در تعیینِتواند معر نوصی می
ای را هنوه نرخوی را معرفوی کورده و نوه ضوابط       ،از ایون جهوت   .بهره در کنوانسیون به  مار آید

همانوا  کوه   -با این وص  نیز رصایت  اخص کاال از جهت مبنوا   اما. برای آن بیان دا ته است
اسوتهاده بودون   »با مبنای بهوره در کنوانسویون کوه     -جبران کاهش ارزش پو  است مبنای آن، 

در  ،هور دو  ،اگر وه . متهواوت خواهود بوود    ،گزارش  ده است و نیوز از جهوت صنووان    «جهت
البتوه نکتوه مهوم در ایون رابطوه آن       .رسوند این مبلغ با هم هماهن  به نرر موی  نِندانستخسارت

فسوخ قورارداد دارای ا ور از زموان فسوخ اسوت و بور خوالف         ایوران،  است که  ون در حقووق  
 موورد دومِ  ،از ایون رو ، دانود از روز او  باطل نموی  ،صقد را بعد از فسخ ، قانون ایرانکنوانسیون

قالب  اخص بهوا در حقووق داخلوی نیوز قابول       بر ،سیون برای اخذ بهره ده در کنوانبینیپیش
منودی از  در حالی که بورای بهوره   ؛کندتیخیری را  ابت نمی زیرا مجرد فسخ، ؛با دانطباق نمی

 .الگوی  اخص بها حتما باید تیخیری رآ داده با د
 

 نتيجه
ت یوا بود  از دریافووت   المللوی کوواال، بهوره را نوه بوه صنوووان خسوار     کنوانسویون بیوع بوین    - 

ی بودون سوببِ   خسارت، که نیازمند ا بات خسارتِ وارده است؛ بلکه به صنوان صِوَ  اسوتهاده 
و « تویخیر در وجوه الزم االداص  »ید طورف کوه بایود بوه طورف دیگور داده  وود در دو مووردِ         

 .، تجویز کرده است«فسخ قرارداد»
تووان بوه نورآ    ارد کوه از جملوه موی   موارد مبهمی در کنوانسیون راجع به بهوره وجوود د   -0

المللوی  هوای بوین  این نرآ دارای مقدار یا ضابطه  قواطعی در محواکم و داوری  . بهره ا اره کرد
قوه قواهره هوم موانع اخوذ بهوره      . رزرو جز ی نسبت به بهره نیز به نرر قابل پذیرش نبا د. نیست

 .تلقی نشده است
هوای مشوهور فقهوی کوه بهوره بوه       وزهدر حقوق جاریِ کنونیِ داخلوی، تحوت نهووی آمو     -9

صنوان بهره یا صناین دیگری  ون خسارت تیخیر تددیه یا وجه التوزام مطورش  وده اسوت، در     
تا سالیان مدیدی، اخذ مبلغ اضافه بر اصول دیون، ربوا    . تمام ا کا  آن تحریم و منع  ده است

خیور در خصوو    ویوژه در دو دهوه ا  با  دت گرفتن رویکردهای تحلیلوی، بوه  .  دقلمداد می
ماهیت پو ، و نیز در پوی توالش در ا بوات جودابودنِ بهوره و ربوا از جهوت حکوم و موضووم،          
قوانین خاصی در مورد مهریه و  د و سوپس قوانونی صوام در خصوو  مطلو ِ دیوون معوقوه        
تصویب  د که در قالب رصایت  اخص قیمت سواالنه  و بوا رویکورد جبوران کواهش ارزش      

بوا  . ای نواهمگن تویمین کورده اسوت    نا ی از منع بهره را البته به گونوه  هایپو ، به نوصی دغدغه
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 وده بورای   بینوی این حا ، ترتیب اخیر، در نهایت فق  نسبت به ید موورد از دو مووردِ پویش   

تواند کوارآیی دا وته با ود؛    االداص مییعنی تیخیر در ادای وجه الزم -اخذ بهره در کنوانسیون 
ی نورآ بهوره در   کننوده ی تعیوین قیمت سواالنه بوه صنووان ضوابطه     بردنِ  اخصآن هم با تیویل
 .حقوق داخلی

المللیِ مبادله کواال، غیرمسولمان با ود، بوا توجوه      در مواردی که ید طرف قرارداد بین -6
تووان از طورف مزبوور کوه صموموا  خوارجی نیوز        به برخی ضواب  فقهی از جمله قاصده الزام، می

المللوی، بهوره یوا    هوای بوین  و دقیقا  بر اساس رویه« نرآ»و « وانصن»هست بدون  نین تیویلی در 
 .همان ربا را دریافت نمود
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