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Abstract 

The matter of the penalty for late payment has a long history under Iranian law. 

After all changes, the legislator, by virtue of Article 522 of Iran Civil Procedure 

Code (December 2000) has allowed for the penalty on the delayed payment of debts 

in the currency that is commonly used in Iran (namely IRR). However, the matter of 

legitimacy of the penalty for delayed payment on foreign currencies is still an open 

question.The current research project principally aims to examine the legitimacy and 

legality of delayed payment penalty, regardless of the type of currency, by reviewing 

the Iran international arbitration practice. The next aim is to find a criterion for 

calculations and determining the rate of delayed payment penalty applicable to 

foreign currencies. To these aims, after studying and investigating the criteria 

applied in international commercial documents, usages in international trade, and 

reviewing the Iranian arbitral awards, some suggestions have been provided. 

According to such findings, the judge or the arbitrator should, in the first place, 

attempt to acquire and understand the real intention of the involved parties regarding 

the matter of delayed payment penalty, and accordingly, render the award based on 

such an intention. In case that such an acquisition is not possible, the judge or the 

arbitrator should determine the penalty for foreign currency by considering the type 

of currency, international practices, and the usages that exist with regards to such a 

currency. 
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 چکیده

ای دیرینه دارد. باا وواود فاراز و     وق ایران موضوع خسارات ناشی از تأخیر در تأدیۀ پول سبقهدر حق
ۀ مااد صاراحت در   گذار اسالمی با شرعی یافتن تعلق خسارات، باه  های سالیان متمادی، قانون نشیب
، مفهومی نزدیک به مفهوم خسارات ناشی از تأخیر را 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  522

هاای متعادد و آرای    حاال، وواود دیادگاه     سبت به ووه رایج داخلی یا همان ریال پذیرفت. با ایان ن
متشتت پیرامون موضوع تأخیر در پرداخت ارز خاروی همچنان ساؤاتتی را بار واای گاذارده کاه      

گذار ایران در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارات به ارزهای خااروی و   ها موضع قانون ترین آن مهم
محاسبۀ خسارات است؛ موضوعی که قوانین فعلی نسبت به آن سکوت اختیار   صورت تعلق، مالکدر 

قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین تفسیری ناظر بر آن  522ۀ مادتنها منطوق  کرده است، چراکه نه
عاالی   دیاوان  1353دی  4ماور    90دربرگیرندۀ ارز خاروی نیست، بلکه رأی وحدت رویۀ شامارۀ  

شاده اسات.    مووب ووابیۀ شورای نگهبان، خالف شرع انور و غیرقابل اساتناد شاناخته    نیز به کشور
ای از طریاق   هاای کتابااناه   تحلیلی و توسل به داده -روش کیفی، توصیفی به اتکا با حاضرپژوهش 
یاۀ داوری  رو ماوردی  و نیز مطالعۀ المللی بین اسناد اساسی تجاری مقایسۀ و داخلی دکترین بررسی

یاۀ تعلاق خساارات باه ارز     نظرو منصافانه یاافتن    مستدلایران، ضمن  در مووود المللی اری بینتج
دهاد. بار اساا      مای  پیشانهاد  ایران حقوقی نظام به  خسارات محاسبۀ را برای هایی مالک خاروی،
بایسات ارادۀ ظااهری یاا بااطنی      ، مقام رسیدگی، اعم از قاضای یاا داور، مای   های این پژوهش یافته

درگیر در تعامالت حقوقی منتهی به تأخیر را تحصیل نماید و آرای خاود را بار آن اساتوار     اشااص
بایست با تووه به نوع ارز  سازد. در فرضی که نتوان ارادۀ اشااص را تحصیل نمود، مقام رسیدگی می

گرفته است، سنجه و معیار متناسب و عرفی مارتب  باا آن     و عرف عام یا خاصی که حول آن شکل
 ع ارز را مناط اعتبار آرای خود قرار دهد.نو

 واژگان کلیدی
 فراملای، عارف و عاادت تجااری،     بازرگاانی  التازام، حقاوق   ووه حقوق، تعدیل اقتصادی تحلیل
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 مقدمه
های متفاوت و گاه  ۀ ایران همواره ووتنگاه برداشتموضوعمسئلۀ خسارت تأخیر تأدیه در حقوق 

از  مراوع تدوینی، نظاارتی، تفسایری و محااکم دادگااهی پایش و پاس       ضد و نقیضی از وانب 
نظرهایی را باید در مباانی فقاه اساالمی و     . ریشۀ چنین اختالف 1بوده است 1357انقالب سال 

منظاور احتاراز و دوری وساتن از تعاامالت      از انقالب وست که باه  گذاری متشرعانۀ پس  قانون
. هرچند دیاری نااییاد کاه روشان شادن      2نگریست ید میترد دهیدربوی به این نهاد حقوقی با 

از انقاالب را باه پاذیرش     گذارِ پس  ای، قانون مبانی نظری و نتایج سوء عدم پذیرش چنین گزاره
قاانون   522ۀ مااد در قالاب    شود، نامیده می 3«خسارت تأخیر تأدیه»آنچه به دلیل شیاع کاربرد 

واداشات. پاژوهش    13794ر امور مادنی( مصاوب   های عمومی و انقالب )د آیین دادرسی دادگاه
گفتاه، و   پایش  522ۀ مااد حاضر از تنوع نظریات حقوقی ماالف و موافق و تفسیرهای گوناگون 

هاای   زماان باه صادور آرای دادگااهی و نظریاه      گذاری تشکیکی آگاه است و هام  درنتیجه قانون
؛ مقصاودی و  72 –66: 1395)میرشاکاری،   در خصوص این ماده توواه دارد  5مشورتی ماتلف

آور اعم از پیشینۀ تااریای   بنابراین این مقاله در صدد بیان تکرار مالل (؛19–18: 1394داودی، 
گذارِ پس از انقالب در پاذیرش   این موضوع در متون قانونی قبل از انقالب، معضالت فقهی قانون

ی لیتفصا رهای قاانون آ.د.م و همچناین بیاان تفسای     522ۀ مااد گاذاری   آن، سیر تاریای قانون
نیست،  6ۀ اخیر در تعلق یا عدم تعلق خسارت به ارز خاروی از سوی دکترینمادگرفته از  صورت

اصاول کلای   گذار، به اساتناد   رغم سکوت قانون بلکه مفروض ذهنی نگارندگان چنین است که به
للای  الم ها، اسناد تجااری باین   و قوانین ماهوی داخلی و نظم نوین حقوقی، عرف حقوقی و فقهی

المللی در ایران اصل تعلق خسارت تاأخیر تأدیاه باه ارز     یۀ غالب داوری تجاری بینروو  7مووود

                                                           
 1382؛ وحدتی شبیری، 26–13: 1384؛ موسویان، 248–229: 4ج ، 1398برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک. کاتوزیان،  1

 .246–242: 1396؛ آقایی، 67–64، 1395؛ میرشکاری، 15–6: 1382موسوی بجنوردی،  ؛79-77«: الف»
؛ موسوی 11–8: 1394؛ افتاار وهرمی و حسینی پویا، 15–14: 1384. موسویان، برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک .2

؛ وحدتی 20–19: 1382؛ موسوی بجنوردی، 74–72: 1378، درویشی، 26: 1395زاده،  بجنوردی و عمران
 .100–99«: ب» 1382شبیری، 

 توضیح داده خواهد شد.در ادامه، راوع به این مفهوم و ووه افتراق و اشتراک با سایر مفاهیم، بیشتر  .3
، 1379های عمومی و انقالب )در امور مدنی( مصوب  وای قانون آیین دادرسی دادگاه به اختصار از این پس به .4

 خواهد آمد.« قانون آ.د.م»
 .09/09/1392مور   1747/92/7یۀ شمارۀ نظر .5
؛ یاوری، 14–13: 1398ی و الهوئی، ؛ افتاار وهرم231-230: 4ج ، 1398ۀ بیشتر، ر.ک. کاتوزیان، مطالعبرای  .6

 .286-278: 3، ج 1398؛ شهیدی، 257-252: 1، ج 1385؛ امامی، 31–27: 1353
7. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC). United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Principles of European Contract Law (PECL). 
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پاژوهش حاضار    نظاری،  مباانی  از گاذرا  عبورخاروی محرز و مسلم است. با این فرض و نیز با 
یاۀ  روآورده و در پرتاو   عمال   المللی باه  بین تجاری کنونی اسناد ترین مهم در ای تطبیقی بررسی

 پیشانهاد  طریاق  از مبتالباه  مساائل  حال  و راهبارد  در نو گامی المللی ایران، وری تجاری بیندا
رهاورد بدیع پژوهش حاضر در مقایسه باا   .است برداشته خسارات محاسبۀ برای دقیق ای سنجه
 شود.  های پیشین نیز پیرامون همین موضوع نمایان می پژوهش

 تعیاین  و تامین در اراده حاکمیت اصل پذیرش دلیل عالوه بر این، شایان ذکر است که به
 در گاذار  قانون قطعی موضع اعالم و همچنین مدنی قانون 230 ۀماد قالب در قراردادی خسارت

 وواه  پاذیرش  بار  مبنای  1399دی  16 مور  دیوان عالی کشور 805ۀ شماریۀ رو وحدت رأی
 یا گزاف ووه التزام مذمت هب راوع پسینی موضوعات و پولی تعهدات در تورم نر  از بیش التزام
 همکااران،  و عیساایی ) آلماان  انگلایس،  فرانسه، کشورهای حقوق در آن تعدیل پذیرش و اندک
، از تکارار یاا   1ایاران  داوری های رویه در بعضاً و( 128–127 :1390 مقصودی، ؛48–47 :1396

ر فارض عادم   شود. وانگهی پژوهش حاضر صرفاً ب  طرح این مسائل در این پژوهش خودداری می
ارز خااروی تمرکاز کارده، هادف خاود را دساتیابی باه معیاار و          هیتأدتوافق طرفین در تأخیر 

 نماید. ای برای تعیین خسارت در این اوضاع تعریف می سنجه
المللای   یاۀ داوری تجااری باین   روۀ مطالعا شود که تووه پژوهش حاضر در  در پایان یادآور می

ای داوری تهااران  صااادره از دو سااازمان مرکااز منطقااه ایااران معطااوف و محاادود بااه آرای داوری
(TRAC)2  و مرکز داوری اتاق ایران(ACIC)3 است. 1398تا  1383های  های بین سال در پرونده 
 

 شناسی مفهوم. 1
 . خسارت تأخیر تأدیه به معنای اعم و اخص1. 1

ر در تاأخیر را  خسارت تأخیر تأدیه در معنای عام خود تمامی خسارات ناشای از تقصایر بادهکا   
، کمترین سود احتمالی ناشی از 4(Inflation)شود که اعم از کاهش ارزش پول یا تورم  شامل می

                                                                                                                                        
draft Common Frame of Reference (DCFR). Convention on the Contract for the International 

Carriage of Goods by Road (CMR Convention). Convention on International Transport of Goods 

Under Cover of TIR Carnets (TIR Convention). 

ۀ آرای داوری دیگز»و « ای داوری تهران ۀ آرای داوری مرکز منطقهدیگز»های  برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک. کتاب .1
 «.مرکز داوری اتاق ایران

 «TRAC»از این پس:  .2
 «ACIC». از این پس: 3
ها  پایین آمدن قیمت تورم، به معنای ورم کردن، آما  کردن، آماسیدن، و در اقتصاد به معنای بات رفتن و. 4

 است. (عمید فارسی فرهنگ)
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گذاری در بانک و خساراتی است که مستقیماً و به سبب تقصیر )تأخیر در پرداخات و از   سرمایه
؛ 249–244و  239-237: 4ج ، 1398)کاتوزیان،  1گردد باب تسبیب( متعهد بر متعهدله بار می

 (.4: 1394؛ افتاار وهرمی و حسینی پویا، 365–363: 1393اخالقی و امام، 
گاذار و اوتنااب از زیاادت و     خسارت تأخیر تأدیه در حقوق داخلی به دلیل حساسیت قانون

قانون آ.د.م، به خسارت ناشی از کاهش ارزش پول محدود گردیاد؛   522ۀ مادربا، بعد از تصویب 
گرفته، این دو مفهوم دقیقاً با هم برابر  کثرت استعمال و تفسیرهای صورت که به وهت  نحوی به

بایسات بار قواعاد ضامان      قلمداد شدند؛ تاوایی که دکترین معتقدند، مدعی سایر خسارات مای 
: 4، ج 1398قانون مسائولیت مادنی( اتکاا کناد )کاتوزیاان،       1 مادهو  331، 328قهری )مواد 

 (.13-12: 1398یی، ؛ افتاار وهرمی و الهو247–244
ۀ مااد یۀ مد نظر این پژوهش، برخالف معنای مضایق آن، یعنای منطاوق    تأدخسارت تأخیر 

گیرد، بر معنای موساع   قانون آ.د.م که صرفاً خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را دربر می 522
یگار  شاود. باه د   المللی حمل می یۀ داوری تجاری بینروالملل و  آن در عرف و اسناد تجارت بین

ۀ خسارت تأخیر تأدیه، ضررهای ناشی از کاهش ارزش پاول و  دهند لیتشکسان، از میان موارد 
گذاری کرد  نام« خسارات نوعی یا مفروض»توان  گذاری را می حداقل سود متوقع ناشی از سارده

که فارغ از هر مورد خاصی باید آن را طبق وریان عادی امور وارد دانست و سایر خسارات خارج 
لقب داد کاه بساته باه هار ماورد خااص و از       « خسارات شاصی یا مشکوک»این دو قالب را  از

خسارات/ خساارت تاأخیر   »، هرکجا پس شاصی به شاص دیگر متفاوت است. درنتیجه از این 
شاود   شود، منظور همان خسارات نوعی یا مفاروض اسات کاه تاالش مای      کار برده می به« تأدیه

 دست داده شود. سنجش آن به الشمول در مالک و معیاری عام
 

 . جبران کاهش ارزش پول یا تعدیل پول2. 1
( 229: 4ج ، 1398گذاری )کاتوزیاان،   ای برای ارزش ای و وسیله عنوان یک کاتی واسطه پول به

بندی معمول اموال مثلی و قیمی وایگاه مشاصی ندارد )افتااار وهرمای و الهاویی،     در تقسیم
در طول زمان و قبال و بعاد از موعاد ایفاای تعهاد، دارای مااهیتی       ( و یا اینکه 18-21: 1398

: 1394دهد )افتاار وهرمی و حسینی پویاا،   دوگانه است که از مثلی به قیمی تغییر ماهیت می
شاود )کاتوزیاان،    (. این وسیلۀ سنجش ارزش که به تعبیر دیگر قدرت خرید محساوب مای  1-2

ل تورم دچار افات ارزش شاده، مطلوبیات خاود را     زمانی به دلی بازه( در یک 240: 4ج ، 1398
(. حال اگر موضوع دین، پول باشد و متعهد در ایفاای آن  73: 1378دهد )درویشی،  ازدست می

تأخیر داشته باشد و بر اثر این تاأخیر، ارزش آن کااهش یاباد، باا پرداخات مبلا  اسامی پاول         

                                                           
1. Article 7.4.9 (UPICC), Article 78 (CISG), Article 9:508 (PECL), BOOK III 3:708 (DCFR), Article 

27.1 (CMR Convention), Article 8.1 & 8.2 (TIR Convention). 
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 متعهدلهرت خرید دریافتی را به شود که متعهد اصل دین خود یا همان قد چنین قلمداد می این
؛ موساوی  24-23: 1398؛ افتاار وهرمای و الهاویی،   36-35: 1384)موسویان،  استنارداخته 

النفاع از   گذار باا تفکیاک مفهاوم عادم     (. اینجاست که قانون28: 1395زاده،  بجنوردی و عمران
قاانون   522ۀ دماا تفویت منفعت مسلم، زیان ناشی از کاهش ارزش پول را در شاکل و شامایل   

 شناسد. رسمیت می آ.د.م به
مثاباۀ کاات درنظار     رسد برخالف دیدگاه برخی که ارز خاروی را برای معامالت باه  نظر می به
شامارند   ( و یاا آن را در معاامالت داخلای در حکام کاات مای      252: 1385گیرناد )اماامی،    می

ن ووه رایج داخلی و ارز خااروی  ها و اسناد تجاری، بی (، به استناد رویه230: 1398)کاتوزیان، 
توان تفاوتی قائل شد. لذا اگرچه عمالً ارزهای خاروی همچون  از بابت احتمال کاهش ارزش نمی

، اما حقوق که عالم اعتبار است باید برای برخوردارنددتر و یورو در طول زمان از ثبات بیشتری 
 همراه داشته باشد. تمامی فروض عقلی احکامی به

 

 گذاری بانکی یا سود سپرده (Interest) هوم بهره. مف3. 1
گاذاری هساتند کاه در مقابال      ۀ اول ساارده نا یگزترین بنگاه اقتصادی  عنوان قدیمی ها به بانک

کنناد.   مقداری پول درصدی مشاص از همان مبل  را با شرایطی به صاحب سرمایه پرداخت می
ی ماتلف متفااوت اسات،   کشورهادر اگرچه این نر  بسته به شرای  سیاسی، اقتصادی و غیره 

 ۀ پول در طول زمان است.بالقوها، پذیرش ارزش  ۀ آنهمولی ونس مشترک 
گذاری بانکی، حداقل ساود متوقاع باا     ۀ سرمایهسارددر پژوهش حاضر، مراد از نر  بهره یا سود 

شاود و ایان    کمترین ریسک است که در صورت انجام فعالیت اقتصادی عایاد صااحب سارمایه مای    
  که دکترین نیز بین این دو خسارت تفکیک قائل شده فهومی غیر از کاهش ارزش پول است. چنانم

 یاضااف »اناد کاه ایان مبلغای      چنین آورده و در ردّ فرض ربوی بودن مبل  اضافی در بازپرداخت، این
 کاه  اسات  یخساارت  نیکمتار  }بلکه} شود؛ یم پرداخته دهنده وام به یاصل مبل  از شیب که ستین

 زیا ن غرامات  نیا ا. است کرده تحمل معهود ۀوعد در خود یۀسرما از ماندن محروم ۀجینت در کارطلب
 یناشا  گار ید باش و است رفته ازدست سود از یناش یباش: است خسارت یاصل رکن دو از یبیترک
 (.240-239: 4ج ، 1398)کاتوزیان، « پول دیخر توان یکاست ازومله و متعارف یضررها از

 

 (Usury)با . مفهوم ر4. 1
( در 2022: 1386ربا در لغت به معنای زیادتی است و در شرع حرام است )وعفری لنگارودی،  

طرف  اصطالح فقهی به این معناست که در معامالت بیش از آنچه شاصی دریافت کرده است به
 (.19–18: 1395زاده،  مقابل باردازد )موسوی بجنوردی و عمران
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 بار اساا   ۀ دیرکرد )ووه التزام( ووود دارد که میورم ربا و مرز بسیار باریکی بین دو مفهو
شود تاا باا تمدیاد مهلات پرداخات، درصاد        آن در معامالت ربوی به متعهد این اختیار داده می

کاه   مشاصی را بر اسا  شرط زمانی به مبل  اصلی دین اضاافه و بازپرداخات نمایاد؛ درحاالی     
تنهاا اختیاار    شاود کاه ناه    در معامالت گنجانده مای ۀ دیرکرد یا ووه التزام به این منظور میور

عکس، اهرم فشاری برای اوبار او در  کند، بلکه بر تمدید مهلت در پرداخت را به متعهد اعطا نمی
؛ 26 - 25: 1384؛ موساویان،  69-68: 1395ایفای تعهاد در زماان مقارر اسات )میرشاکاری،      

 (.36-34: 1398می و الهویی، ؛ افتاار وهر5-4: 1394افتاار وهرمی و حسینی پویا، 
التزام تاصصاً از موضوع این پژوهش خاارج اسات، اماا نگارنادگان پاژوهشِ       ووهاگرچه بحث 
قاانون داوری تجااری    342ۀ مااد  2و بناد   1ق.آ.د.م 6ۀ مااد هستند کاه بار مبناای             پیش رو واقف

ۀ مااد موواب   سانه باه  ، آرای داوری ماالف با نظم عماومی و اخاالق ح  13763المللی مصوب  بین
اثر است؛ لذا در یافتن مالک و معیار سنجش خسارات ناشی از تأخیر، تووه  قانونی اخیر باطل و بی

تا مبادا بستری بارخالف نظام    ای به مرزهای معامالت ربوی و سازوکارهای منتهی به آن دارد ویژه
 رشرعی را فراهم سازد.آرای غیرقانونی و غی ۀ صدورنیزمعمومی یا اخالق حسنۀ کشور ایجاد و 

 

. مبانی و دالیل قانونی پذذیرش تعلذخ خسذارت تذأخیر تأدیذه بذه ارز       2
 المللی ایران یۀ غالب داوری تجاری بینروخارجی در 

ووه رایاج  »ویژه ترکیب  قانون آ.د.م و به 522ۀ مادتردیدی نیست که تفسیرهای متشتت از منطوق 
المللای( برواای    داوران )حتی در دعاوی تجااری باین  ، کمابیش اثر وضعی خود را بر اذهان «داخلی

طور ماتصر استدتل گروه ماالفان و موافقان تعلق خسارت تاأخیر   گذاشته است. در این پژوهش به
یۀ این تفاسیر را مرور و در انتها با نقد و بررسی هر پابه ارز خاروی و همچنین نمونۀ آرای صادره بر 

 نونی و فقهی، نظر مورد پذیرش این پژوهش را اعالم خواهیم داشت.دو دیدگاه، با اتکا به دتیل قا

 

 . مخالفان تعلخ خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی1. 2
 1هریک از مواد « الف»به استناد بند  کهماالفان تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خاروی معتقدند 

قاانون   522ۀ مااد در « ایج داخلای ووه ر»، از موضوع 13514قانون پولی و بانکی کشور مصوب  2و 

                                                           
 در باشاد  شارع  موازین با مغایر که حسنه اخالق الفخ بر یا عمومی نظم مال که قراردادهایی و عقود: »6مادۀ  .1

 «.نیست اثر ترتیب قابل دادگاه
 ...«.در صورتی که مفاد رأی ماالف با نظم عمومی یا اخالق حسنۀ کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد  -2: »... 34. مادۀ 2
 «.قانون د.ت.ب»از این پس:  .3
پول رایج کشور به  -لف» :2و مادۀ ...« است. ریال برابر صد دینار است.  واحد پول ایران ریال -الف: »1ۀ ماد .4
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گردد؛ لذا چنین باید نتیجه گرفت که خسارت تاأخیر   به ذهن متبادر می« ریال»آ.د.م، صرفاً معنای 
؛ افتااار وهرمای و   231–230: 4ج ، 1398تأدیه به ارز خاروی تعلق ناواهاد گرفات )کاتوزیاان،    

  (. دیگر دتیل ماالفاان از ایان  16: 1395زاده،  بجنوردی و عمران ؛ موسوی 14–13: 1398الهویی، 
سان نگفتاه اسات تاا ارز    « ووه نقد»گذار در مقام بیان بوده و تعمداً از موضوع  قرار است که قانون

گاذار نسابت باه تاأخیر در      خاروی را، به مفهوم ماالف، تاصیص زند. آخرین و تنها موضاع قاانون  
 ارزش کاهش ن آ.د.م بوده که محدود بهقانو 522ۀ مادحکم  -اعم از داخلی و خاروی -پرداخت ووه

ۀ مااد  2ۀ تبصار بر  مادهشرای  است. این  به مشروط مشاص، زمانی ۀباز در پول رایج داخلی )ریال(
حکومت دارد و موضوع آن محدود به وواه  « خسارت تأخیر تأدیه»آ.د.م در مورد اطالق  قانون 515

است؛ به این معنا که « ووه نقد»رد اطالق در مو 1قانون مدنی 228ۀ مادرایج داخلی و ناسخ ضمنی 
 گذار محدود و محصور در ریال است. ۀ اخیر قانونارادقانون مدنی به  228ۀ مادووه نقد مندرج در 

« شرکت کارخانجات ... )سهامی عام( }ایران{ علیه شرکت ... }ارمنساتان{ »های  در پرونده
الاف؛   شارکت »(، 377: 3، ج 1396 )محبای،  1395در ساال   ACICو به استناد رأی صادره از 

در  TRACو باه اساتناد رأی صاادره از    « ؛ خریدار )ایران(شرکت بکنگ( علیه  فروشنده )هنگ
 Co. B (United Arab»و در دعوی  (128، 5ۀ شمار: رأی فارسی 1399رضوانیان، ) 1397سال 

Emirates) V. Co. A (Iran)»  و به استناد رأی صاادره ازTRAC    رضاوانیان،   2019در ساال(
1399 :English Award Number 13 ،P. 41) ،ۀ دتیال داوران محتارم در عادم پاذیرش     عمد

است از: توافق طرفین نسبت به حکومت قوانین ایران بار داوری   عبارتتعلق خسارات به ترتیب 
ق.آ.د.م، آمرانه بودن مقررات مربوط باه   522ۀ مادو خروج موضوعی ارز خاروی از شمول حکم 

ق.آ.د.م و خاروج   522ۀ مااد ارت تأخیر تأدیاه و همچناین لازوم وماع شاروط منادرج در       خس
ق.آ.د.م  522ۀ مااد مصداقی ارز خاروی از منطوق و مفهوم ووه رایج، عدم امکان تساری حکام   

 نسبت به ارزهای خاروی و محدود بودن حکم این ماده به ریال.
 

 جی. موافقان تعلخ خسارت تأخیر تأدیه به ارز خار2. 2
ۀ مااد ناپذیری حکام   موافقانِ تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خاروی، اگرچه کمابیش بر تعمیم

اثبات شی »گذارند، اما با یادآوری این قاعده که  قانون آ.د.م نسبت به ارز خاروی صحه می 522
مادۀ  قانون د.ت.ب در کنار 27ۀ ماد 4ۀ بند مقررکنند که ووود  کند، اضافه می نمی« نفی ماعدا

، 1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  1ۀ مادقانون مدنی و  228 و 221قانون آ.د.م، مواد  515

                                                                                                                                        
 ...«.های فلزی قابل انتشار است.  صورت اسکنا  و سکه

باه   را ونیماد  221 ۀبا رعایات مااد   تواند حاکم می، باشد ووه نقد ۀدیأت درصورتی که موضوع تعهد: »228مادۀ  .1
 «.کوم نمایدمح دیه دینأت خیرأوبران خسارت حاصله ازت
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طور کلی سایر مواد قانونی، اصول فقهی، شرعی و قانونی همراه با سایر منابع حقاوق، لاوازم    و به
 آورد. شناسایی چنین خساراتی را فراهم می
ونقال ... )ماؤور( }سانگاپور{     شرکت حمل»ی ها پروندهآرای داوری موافق با این نگرش در 
...  گاار یمااهب»(؛ 45: 1389)کاکاونااد،  ACICصااادره از « علیااه شاارکت ... )مسااتأور( }ایااران{

 :1389 کاکاوناد، ) 1386 ساال  در ACICصاادره از  « یاران{ ا} یدارشرکت ... خر یهعل یران{ا}
 1389در سااال  ACICصااادره از « صااندوق ... }ایااران{ علیااه شاارکت ... }صربسااتان{»؛ (52

صاادره  « شرکت خودرو ... }ایران{ علیه شرکت ... }افغانستان{»(؛ 180: 2ج ، 1393)کاکاوند، 
 ... .Tavn … Co.{Iran} V»(؛ 129-121: 3ج ، 1396)محبای،   1394در ساال   ACICاز 

Import and Export Co. {China} »  صاادره ازACIC   3ج ، 1396)محبای،   2016در ساال :
 TRACصاادره از  « ؛ خریدار )ایران(شرکت بکنگ( علیه  الف؛ فروشنده )هنگ شرکت» (؛151

 ایاران( ) پیمانکاار  ؛شرکت الف»(؛ 130، 5ۀ شمار: رأی صادره 1399)رضوانیان،  1397در سال 
: 1399)رضوانیان،  1388در سال  TRACصادره از « )ایران(؛ کارفرمایان جشرکت شرکت ب و 

در  گفتاه  پایش است. دتیل و مبانی استنادی آرای  مشاهده  قابل (316، 12رأی فارسی شمارۀ 
اختصاار نقال باه     ۀ کلای باه  دسات منظور ایجاز کالم، در ساه   پوشانی دارد که به برخی موارد هم

، 221، 219، 10 ماواد  یال از قب ایاران کشاور   یقاانون  شود. دستۀ ناست مستندات  مضمون می
-90قاااانون آ.د.م؛ رأی شااامارۀ  522ۀ ماااادمااادنی؛  قاااانون 337و  336، 228، 226 ،225
 ACIC 42ۀ مااد قاانون د.ت.ب؛ و   27ۀ مااد ؛ هیئت عمومی دیوان عاالی کشاور   04/10/1353

المللی از قبیال اصاول کلای حقاوق      ای داخلی و بین هستند. دستۀ دوم مستندات عرفی و رویه
؛ نظریات شاورای نگهباان و   «سانتا النا»ۀ مشهور پروندویژه  المللی به یۀ داوری بینروالمللی؛  بین
اصااول  7-4-9ادۀ ماا 3و  1یااۀ قضااایی کشااورهای ایااران، انگلسااتان، هلنااد و بلژیااک؛ بنااد رو

 78ۀ مااد اصول حقوق قراردادهاای اروپاایی؛    9:508ۀ ماد 2المللی؛ بند  قراردادهای تجاری بین
 pacta sund)« الملال  باین  حقاوق اصول بنیاادین  »المللی کات،  بیع بین 1980 نیوکنوانسیون 

servanda)باه اصاول و قواعاد فقهای از     اند. گروه آخر بیشاتر   المللی و انصاف ، عرف تجاری بین
 قبیل قاعدۀ تضرر، استفادۀ نامشروع و اکل مال به باطل از سوی مدیون مماطل تووه دارد.

 

گفته؛ دالیل قانونی و فقهی نظر مذورد پذذیرش    . نقد و بررسی نظریات پیش3. 2
 شاین پژوه

 . نقد و بررسی دیدگاه مخالفان1. 3. 2
رسد خوانش این گروه در رعایات واناب احتیااط در خصاوص اوتنااب از رباا و تفسایر         نظر می به

عینه مصاداق باارز نفای     مضیق و محدود از مواد مووود، مووبات صدور آرایی را فراهم آورد که به
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اشت که انتسااب خصاایلی از قبیال    سایر قواعد فقهی و حقوقی است. در این خصوص باید تووه د
نگرفتن تمامی فروض عقلی، عدم دوراندیشی و محدود دانستن حکومت قوانین کشور ایران  درنظر

گاذار و کاار    المللی زیبنادۀ قاانون   ها در قراردادهای بین به رواب  داخلی و نادیده گرفتن کارایی آن
ضرر، اکل مال بباطل، احساان، نفای   صوابی نیست. چنین تفسیری برخالف قواعد فقهی از قبیل ت

عناوان منباع حقاوق، قواعاد و      المللای باه   ۀ عقال و برخالف عرف تجاری داخلی و بینریسسبیل و 
اصول مسلم حقوقی اعم از وبران تمامی خسارات مستقیم ناشای از تقصایر، اساتیفای نااروا، دارا     

 است. 1کارایی شدن بالوهت و درنهایت برخالف مبانی تحلیل اقتصادی حقوق و اصل
 

 . نقد و بررسی نظر موافقان و دالیل ترجیح نسبت به نظر مخالفان2. 3. 2
گرفته از سوی موافقان به اصالی اسات    آید که بازگشت تمامی توویهات صورت نظر می چنین به

های مسئولیت بر این اصل اساسای   که سنگ بنای مباحث مسئولیت حقوقی است. شالودۀ بحث
بار صورت نگرفته بود، اکنون  دیده در وضعیتی قرار گیرد که اگر فعل زیان انزی»مبتنی است که 

(. در توویاه  159: 1399؛ کاتوزیاان،  380: 1387)صفایی و همکاران، « در آن نقطه قرار داشت
رساد   نظار مای   ذکر است: اول اینکاه باه   تعلق خسارات از وانب این وریان فکری، دو نکته قابل 

قانون آ.د.م، تعلق خسارت به ارز خاروی  522ۀ ماداز موافقان و استناد به رغم اعتقاد برخی  علی
طباق  « ریاال »باه  « وواه رایاج  »قانون آ.د.م، به وهت انصراف قید  522ۀ مادۀ محدوداساساً از 

قوانین پولی و بانکی کشور، خروج موضوعی دارد و حکم به تعلق خسارات به ارز خاروی را باید 
به تااریخ   90شمارۀ  هیروی استاراج کرد. دوم آنکه استناد به رأی وحدت از مواد و مبانی دیگر

دیوان عالی کشور، برای توثیق حکم به تعلق خسارات نیز خالی از اشکال نیسات.   1353دی  4
 ۀدر مااد  منادرج « وواه نقاد  » یبزدودن ابهام از ترک یبرا یادشده که یۀوحدت رو یرأ چراکه
 3845 ۀشامار  یۀوواب مووب به است، صادر شده 1318وب مص یمدن یدادرس یینقانون آ 719

از دروه اعتبار ساق   1364تیر  12 تاریخ در قضایی عالی شورای ۀنام به نگهبان خطاب شورای
طاور   کاه باه   یماوارد  یرق.آ.د.م و ساا  723 یال 712مواد »مووب این استفتا،  گردیده است. به

 یشای، )درو «باشد یاورا نم شرع انور است و قابلرابطه موود است خالف  ینمتفرق احتماتً در ا
باا نساخ    افزون بار ایان،   ؛(80«: الف» 1382 یری،شب ی؛ وحدت244 :1396 یی،؛ آقا74: 1378
قاانون آ.د.م در ماوارد    529 ۀماد و با استفاده از 1318مصوب  یمدن یدادرس یینقانون آ یحصر
 .نسخ شده است یزن یادشده یۀوحدت رو یرأ آن، تبعه قانون و ب 719 ۀماد یر،مغا

تووهی بارای   تواند مبنای قابل نیز می 2«نفی سبیل»ۀ قاعدگفته،  در کنار دتیل فقهی پیش

                                                           
 .118-110: 1398؛ شکاری؛ 52–10: 1394صادقی،  برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک. .1

 .وَ لَن یجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیال .2
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مووب این قاعده باید هرگونه مسیر منتهای باه برتاری و تسال       توویه تعلق خسارات باشد. به
؛ شکاری و 7: 1396دیگران بر مسلمین را ازبین برد و یا از پیدایش آن ولوگیری کرد )صانعی، 

های شورای  ( یکی از دتیل تجویز دریافت خسارت از اتباع خاروی در نامه32: 1396همکاران، 
را  1366دی  24ماور    9348ۀ شامار و  1356اردیبهشات   9ماور    5938ۀ شامار نگهبان به 

 توان همین مبنا دانست. می
هاا و در   ئولیبرالیسات های تحلیل اقتصادی حقوق از سوی مکتاب شایکاگو و ن   با ورود بحث

ها و سازوکارهای حقوقی  ، تحلیل تمامی گزاره(Richard Posner)ها قاضی ریچارد پازنر  رأ  آن
(. 110و  93: 1398گیارد )شاکاری،    بر پایۀ اصل بنیادین علم اقتصاد یعنی کارایی صاورت مای  

ه اسات کاه   مند شدن مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، تألیفاات متعاددی انجاام گرفتا     برای نظام
« ۀ مناابع نا یبهتاصایص  »همچاون   . اصاولی 1تواناد بسایار ساودمند باشاد     هاا مای   مطالعۀ آن

((Efficient Allocation of Resources ،« ۀ خطار نا یبهتاصیص »(Efficient Allocation of 

Risk) ،«طلباای بااا فرصاات مقابلااهاصاال »، «محااوری وااای ماهیاات اصاال پیاماادمحوری بااه» 
((Opportunism ه با بحران نمایندگیمقابل» ای »(Agency Problem) ،« ۀ ماااطر اصل مقابله با

همگی مبین کارایی تعلق خسارات تأخیر به ارز  «ۀ اتکانیهزاصل »و Moral Hazad) ) «اخالقی
 .2خاروی هستند

یاۀ غالاب   روکاه در   دتیل پذیرش تعلق خسارت تأخیر به ارز خاروی، چناان با این تفاسیر، 
للی ایران نیز بررسی شد، هام از لحااک کمیات و از لحااک حقاوقی دارای      الم داوری تجاری بین

 توویه بیشتری نسبت به ماالفان است.
 

 های سنجش خسارات در ارز خارجی . معیارها و مالک3
المللی ایران بر پذیرش تعلق خساراتِ نوعی به ارز  یۀ داوری تجاری بینروۀ غلبحال که دانستیم 

صلی این پژوهش، یعنی اعالم یا تأسیس مالک و معیاار منصافانه   خاروی است، نوبت به هدف ا
اهمیات اسات کاه در روابا       حائزرسد. این نکته  در سنجش خسارات تأخیر در ارز خاروی می

المللی، مروع رسیدگی در فارض حکومات قاوانین کشاورهایی مثال ایاران کاه در         تجاری بین
د، برای سنجش خسارات نوعی ناشی ان طور مشاص تعیین تکلیف نکرده خصوص این موضوع به

از تأخیر، چه مالک و معیاری باید مد نظر قرار گیرد و حکم باه وباران آن داده شاود. در ایان     
حکام   و داوران در آرای خاود گااه باه      المللی ترتیبااتی را اتاااذ کارده    زمینه اسناد تجاری بین

                                                           
سیاه،  ؛ باقری و شیخ1382؛ بادینی، 1390؛ دادگر، 1393؛ انصاری، 1397پور،  ۀ بیشتر، ر.ک. ایرانمطالعبرای  .1

 .,Posner 1986؛ 1394م؛ صادقی، 2010
 .118-110: 1398؛ شکاری، 52–10: 1394صادقی،  ۀ بیشتر، ر.ک.مطالعبرای . 2
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یی قاانونی بارای سانجش خساارات     اند مبناا  اند و یا اینکه سعی کرده ها تووه داشته ارشادی آن
تواناد باا وحادت     شود این است که آیا مروع رسیدگی می تحصیل کنند. پرسشی که مطرح می

المللی نقشی همانند بانک  قانون آ.د.م برای تشکیالت ملی یا نهادهای تجاری بین 522مالک از 
 مرکزی ایران قائل شود یا خیر؟

المللی و ساس موضع اتاااذی در   اسناد تجاری بینهای اتااذی برخی  در ادامه، ابتدا مالک
ۀ ماالک  ارائا کنیم و در انتها با دیدی نقادانه سعی در  المللی ایران را بررسی می یۀ داوری بینرو

 الشمول داریم. منصفانه و عام
 

یذۀ  روالمللی و  های نرخ جبران خسارات در عرف و اسناد تجاری بین . مالک1. 3
 ایران المللی داوری تجاری بین

های عملی مابین فعااتن عرصاۀ تجاارت و حقاوق      المللی، اعم از اسناد یا رویه عرف تجاری بین
ۀ متعلقه، با اینکه برخی اسناد بهرتجاری، بر تعلق خسارات اوماع نظر دارند. در خصوص میزان 

داده و دسات   هایی را برای سنجش نر  بهره به دارند، اما بسیاری دیگر مالک مالکی را بیان نمی
 و نهادهاا  اساناد،  عاالوه بار ایان   . اندصراحت نر  مشاصی را تعیین نموده حتی تعداد اندکی به

فراخاور، آرای داوری   باه  ادامه در. باشند دلیل مسیر این در توانند می که دارند ووود تشکیالتی
 شود.  عنوان شاهد بیان می های مورد بررسی نیز به موافق با هریک از نر 

 

 اسناد ساکت در بیان معیار سنجش یا نرخ بهره .1. 1. 3
 Convention on International Transport of)« المللای کاات   باین  ونقل حملکنوانسیون »در 

Goods Under Cover of TIR Carnets (TIR Convention))     اگرچه اصال تعلاق بهاره ماورد ،
این کنوانسایون   8ۀ ماد 1بند ست. تأیید قرار گرفته، اما نر  مشاصی برای آن پیشنهاد نشده ا

دارد: ضامن متعهاد اسات کاه در صاورت نقاک هریاک از تمهیادات مارتب  باا ایان            مقرر می
را بر اسا  قاوانین   متعلقهۀ بهرهمراه  و مالیات واردات و صادرات به ها تعرفه، تمامی ونیکنوانس

 و مقررات کمرگی آن کشور پرداخت کند.
 United Nations Convention on)،1980« المللای کاات   کنوانسایون بیاع باین   » 78ۀ مااد 

Contracts for the International Sale of Goods (CISG))     در فرض کوتاهی در پرداخات مباال
 آنکاه  یبا شناساد،   یم یترسم را به نوعی خساراتمحور  حول مربوط به قرارداد، استحقاق متعهدله

باا ایان    .کند وارد شاصی خسارات سایر ۀطالبم خصوصدر  یحق و  به نسبت یخلل یامر ینچن
ۀ تعیین آن عنوان نشده است. علت چنین اماری  نحووصف، در این کنوانسیون نیز نر  مشاص یا 

 دانناد  مادنی مای   گیری منصفانه در هر مورد و بر مبنای روح حاکم بر مقررات مسئولیت را تصمیم
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متعهدلاه در وضاعیتی اسات کاه در     مووب آن، هدف، وبران کل خساارات و قارار گارفتن     که به
 (380: 1387صورت اورای تعهد در آن نقطه قرار داشت )صفایی و همکاران، 

 

 بهره نرخ سنجش مالک حاویاسناد  .2. 1. 3
 Principles of European Contract)« اروپاایی  قراردادهاای  حقاوق  اصاول » 9:508-1 ۀمااد 

Law (PECL)) ن پرداخت، برابر با متوس  نار  وام تجااری   نر  بهره را از زمان سررسید تا زما
بار   .داناد  می مدت بانک نسبت به ووه نقد مقرر در قرارداد و در محل پرداخت مورد توافق کوتاه

 draft Common Frame of)« نویس چارچوب مشترک مروع پیش» 3:708همین نم ، شمارۀ 

Reference (DCFR))  متعهد در پرداخت مبال ، نار   نظر از تعذر یا عدم تعذر  ، صرف1ۀ ماددر
مادت   بهره را عیناً مانند اصول حقوق قراردادهای اروپایی، برابر با متوس  نر  وام تجاری کوتااه 

 داند. بانک نسبت به ووه نقد مقرر در قرارداد و در محل پرداخت مورد توافق می
 UNIDROIT Principles of International)« المللای  اصول قراردادهای تجاری باین »درنهایت 

Commercial Contracts (UPICC))  ناست با تأخیر در پرداخت، اصل تعلاق  9-4-7( 1ۀ )ماددر ،
پذیرد، اماا در تعیاین نار      نویس چارچوب مشترک مروع می پیش مانند بهبهره فارغ از هر دلیلی را 

ناست برابر با متوسا    ۀوهلنر  بهره را در  9-4-7( 2ۀ )مادگیرد.  مراتبی را درنظر می بهره، سلسله
 چنین احراز عدم صورت در. داند می گیرندگان در محلِ پرداخت مدت بانک به عموم وام نر  وام کوتاه

 آخر در. کرد تحصیل باید کشوری که ارز خاروی متعلق به آن است را در نرخی چنین مشابه امری،
 متناساب  نار   اسات باا   برابار  رهبها  نر  نباشد، احراز قابل محل دو از یک هیچ در نرخی چنین اگر

 Tavan … Co.{Iran} V. ... Import and» ۀپروند رأی در .پرداخت پول کشور قانون در شده تثبیت

Export Co. {China}»  های  کند، اما بدون تووه به مالک ۀ فوق استناد میماداگرچه داور آشکارا به
مدت در هر دو کشور  یانگین نر  بهرۀ وام کوتاهکند که از م ای را منصفانه قلمداد می اعالمی نر  بهره

آید و خوانده را از تاریخ درخواست کتبی خواهان تا زمان پرداخات   دست می متبوع طرفین داوری به
 (.151: 3ج ، 1396نماید )محبی،  به وبران خسارات محکوم می

 

 . سند حاکی از نرخ مصرح3. 1. 3
 Convention on the)« وااده  طریاق  از کاات نقل و حمل کنوانسیون» 27 ۀماد 1 بند اسا  بر

Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR Convention))  مدعی
ای را بار   پرداخت است. هماین کنوانسایون نار  چناین بهاره      ۀ غرامات قابل بهراصوتً مستحق 

کننده  ارسال درخواست کتبی به حملدرصد در سال اعالم کرده و این نر  را از تاریخ  5مبنای 
 و در صورت نبود چنین درخواستی، از تاریخ شروع فرایند قانونی رسیدگی محاسبه نموده است.
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 های اعالمی از سوی تشکیالت داخلی و خارجی . نرخ4. 1. 3
 اماا  باشاد،  راهگشا تواند می کشورها تمامی خاروی ارزهای برای بات اسناد در مندرج های مالک
 به ، گفته پیش معیارهای بر عالوه یورو، و امریکا دتر ازومله المللی بین رایج ارزهای خصوص در
 ایجااد  هاا  آن هادف  کاه  کرد رووع توان می نهادهایی و مؤسسات سوی از اعالمی ۀبهر های نر 
 LIBOR; (London)تیباور  ۀبهار  هاای  نر  مثال، برای . است تجاری معامالت در واحد ای رویه

Inter Bank Offered Rate))   و یوریباور((EURIBOR; (Euro Interbank Offered Rate) ،
 ،BBA; (The British Bankers' Association)))اعالمی از سوی مؤسسۀ بانکاداران بریتانیاایی   

، بساته باه ناوع ارز، دتر یاا یاورو اسات.       بانکی  بینمدت  های کوتاه ۀ وامبهربیانگر میانگین نر  
بناابراین  ؛ اشاره نمود (Federal Reserve)توان به بانک مرکزی امریکا یا فدرال رزرو  یعالوه م به

 تواند مناسب تمامی ارزهای خاروی باشد، گفته که می شده در اسناد پیش فارغ از معیارهای ارائه
 منااط  تواناد  مای  نیز اخیر مؤسسات از ابرازی های نر  یورو و امریکا دتر خاص ارز دو به نسبت

 داخلای،  ووه به نسبت وارده خسارات تعیین در یابد که می اهمیت زمانی نکته این. باشد عتبارا
 قائال  سااتنه  تاورم  شاخص ۀمحاسب در مرکزی بانک برای محوری نقشی م.د.آ قانون 522 ۀماد

 -مشااهده اسات   کاه در اداماه قابال     چناان  -المللی ایران نیز رویۀ داوری تجاری بین .استشده 
هاای اعالمای از ساوی تشاکیالت داخلای و خااروی نسابت باه اساناد           شتری به نار  تمایل بی

 المللی نشان داده است. بین
 
 تشکیالت داخلی به . استناد1. 4. 1. 3

 «یاران{ ا}... )مساتأور(   شارکت  علیه {سنگاپور} (ورؤ... )م ونقل حمل شرکت» های در پرونده
: 1389)کاکاوند،  «یران{ا} خریدار...  شرکت یهعل یران{ا}... گر  بیمه»( و 47: 1389)کاکاوند، 

ۀ دیگار، خواناده از   پروناد خوانده از زمان ارواع داوری تا تاریخ صادور رأی و در  ( به ترتیب، 52
زمان درخواست داوری تا زمان اورای حکم به وبران خساارات بار اساا  شااخص نار  تاورم       

رسد توسل مروع داوری به نر  یادشده  نظر می به شده است.  اعالمی بانک مرکزی ایران محکوم
دیاوان   90ۀ شامار یاۀ  روق.آ.د.م و رأی وحدت  522تا حد زیادی ملهم از اسا  آرا، یعنی مواد 

به آن ایراد شد. بر همین اسا ، تعمیم نر  اخیار نااظر بار ریاال باه       قبالًعالی کشور است که 
دعوی و مقام رسیدگی کاه در   اصحابشود.  گر نمی ارزهای خاروی به نظر دقیق و منطقی ولوه

 522ۀ مااد توویه تعلق خسارات تأخیر به ارز خاروی به دنبال مبنایی قانونی و حقاوقی غیار از   
 .باشند وستجوگر باید نیز خسارات میزان تعیین در هستند، .د.مآ قانون

داور {« ایران؛ کارفرمایان }جشرکت شرکت ب و  }ایران{ پیمانکار ؛شرکت الف»ۀ پرونددر 
حترم در یک اقدام نوآورانه به گزارش بانک مرکزی ایران در خصوص کاهش ارز موضوع دعوی م
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کند و خوانده را از زمان تقاضای رسمی خواهاان تاا زماان اوارای      در یک بازۀ زمانی استناد می
نمایاد   نشده به صورت ساده )غیرمرکب( محکاوم مای   درصد مبل  تأدیه 5رأی، ساتنه به میزان 

 .(317-316، 12ۀ شمار: رأی فارسی 1399 رضوانیان،)
 
 خارجی تشکیالت به استناد .2. 4. 1. 3
داور از میاان   «{افغانساتان } افغاان  شارکت  علیاه  یاران{ ا}...  خاودرو  شرکت» ۀپروندرأی  در

متحادۀ امریکاا )فادرال رزرو( را     معیارهای مؤسسات ماتلف مالی، معیار باناک مرکازی ایااتت   
 (.132–131: 3، ج 1396داند )محبی،  ر مناسب میعنوان بانک ناشر دت به

ۀ فرساتند ۀ کات( }ایران{ علیاه شارکت ... )  کنند حملشرکت ... )»ۀ پروندهمچنین در رأی 
داور منفرد خوانده را به خساارت تاأخیر تأدیاه بار مبناای نار        « ۀ عربی{متحدکات( }امارات 

LIBOR کاکاوناد، « نماید اخت محکوم میماهه از زمان پذیرش بدهی تا زمان پرد ۀ ششسارد( 
داور « صندوق ... }ایران{ علیه شرکت ... }صربستان{» ۀپرونددر  متعاقباًو  (133 :2 ج، 1393
درصد را منصفانه تشایص داده و خوانده را از زمان  5اضافه  ۀ تجاری بر اسا  نر  تیبور بهبهر

 (.180: 2ج ، 1393کاکاوند، استحقاق تا زمان پرداخت در حق خواهان محکوم کرده است )
 «یاران{ ا} یادار خر ؛شارکت ب  یاه عل کنگ{ هنگ}فروشنده  ؛شرکت الف»ۀ پروند در رأی

مروع داوری اگرچه در مقام صدور حکم به تعیین نر  بهره در خصوص پرونده نبود، اما یاادآور  
و  EUROBOR)اروپاا(   ،U.S.D.LIBOR)لنادن(   ،LIBORر )لنادن(  ینظیی ها شاخصشد که 

 .(129، 5ۀ شمار: رأی فارسی 1399رضوانیان، )تواند راهگشا باشد  یکا میمرازرو بانک فدرال ر
 Mr. B, Mr. C, Mr. D, Mr. E, Mr. F {Turkey} V. Company A» ۀپروناد  در نهایتدر

{Iran}»علیاه مکلاف اسات پاس از صادور رأی باه        ، هیئت داوری نسبت به مبالغی که محکوم
درصد را مورد حکم قارار   2اضافه  از تاریخ صدور رأی نر  بهرۀ تیبور به له پرداخت کند، محکوم

 (.English Award Number 14، P. 137: 1399رضوانیان، ) «دهد می
 اکثار  کاه  دشاو   یما  حاصال  یا جهینت نیچن رانیا یالملل بینهای داوری  با مالحظه در رویه

 نار   باه  نسابت  یزرفراما  ینگااه  روویا  و دتر خااص  یارزها خصوص در داوران اتفاق به بیقر
 خاود  یآرا یاستوارسااز  برای ییایتانیبر بانکداران ۀمؤسس یرهنمودها از شتریب و دارند یاتااذ
 .اند کرده رووعنیز  کشورها دیگر یمل و یداخل التیتشک به یموارد اندک در و اند وسته بهره
 

 منصفانه سنجش اریمع دنیبرگز ضرورت. 2. 3
 تعلاق  ۀگازار  رشیپاذ  بار  قائال  درساتی  باه  رانیا ا یالملل نیب یداور یفعل ۀیروو  نگرش اگرچه

 بار  یشااهد  شاده، رفتهیپذ نهادِ نیا بودن نوپا اما است، یخارو یارزها تمامی به ینوع خسارات
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 یامار  خساارات  وباران  به حکم که اندازه همان بهاست.  سنجش مالک خصوص در آرا تشتت
 در را یدگیرسا  مقام و شود شمرده می مذموم یامر یقعروایغ خسارات به حکم است، دهیپسند
 در را نیطارف  حقاوق  تواناد  یما  اشاتباه  سانجش  هرگونه چراکه دهد، یم قرار حسا  یتیموقع

 .دهد قرار عییتض معرض
 فرانساه،  همچاون  کشاورهایی  در گزاف التزام ووه تعدیل حقوقی، نوین نظم در دیگر سوی از

: 1390؛ مقصاودی،  48–47 :1396 همکااران،  و عیساایی ) سات ا شده پذیرفته  آلمان و انگلستان
 اصاالحات گذار فرانساه در   قانون (.269-266، 9ۀ شمار: رأی فارسی 1399رضوانیان،  ؛128–127
 از ساوی  را زینااچ  ایا  گازاف ( التزام ووه) یفریک شرط لیتعد صراحت به ،2016 سال یمدن قانون
للای کاات   الم کنوانسیون بیع باین  74 ۀمادلی ازومله المل همچنین اسناد بین .است رفتهیپذ دادگاه
اصاول   9:509ۀ مااد ی و المللا  اصول قراردادهای تجااری باین   7-4-13ۀ ماد 2، بند 1980مصوب 
 .شناسند ینم تیرسم به را گزافه مبال پرداخت  شرط یهمگ ییاروپا یدادهارقراحقوق 

تنها و تنها یک اصل وواود دارد  اکنون اگر به مبانی نظری وبران خسارات نگاهی بیفکنیم، 
دیده به نحو منصفانه و وبران تماامی خساارات منطقای و     بینانۀ وضعیت زیان و آن بازیابی واقع

حق از موضع قانونی و قاراردادی خاود، و    ۀ ذیسوءاستفادمستقیم وارده بر او، ضمن عدم امکان 
مسئولیت مد نظر است که ضمن ها، قواعد بنیادین  به ضرر طرف مقابل است. در ورای این گزاره

نگاهی به واقعیات خارج از فضای توافقاات و آزادی اراده و ساعی    دیده، نیم وبران خسارات زیان
 دور از واقعیت دارد. در لگام زدن به افسارگسیاتگی توافقات به

وهت است که در برگزیدن مالکِ سانجشِ خساارات ناشای از تاأخیر      بیان این نکات از آن 
تار از خساارات واقعای احتاراز      خاروی نیز مروع رسیدگی موظف است از مبال  گزافه یۀ ارزتأد

هاای شارعی    ووید. این هشدار از سویی برای اوتناب مروع رسیدگی از فروغلتیادن در انگااره  
ی منتهی باه آن اسات و از ساوی دیگار دوری وساتن از      سازوکارهاپیرامون معامالت ربوی یا 

 شود. تزام گزاف یا ناچیز نزدیک میال ووهیی است که به ها نر 
 نماید: در پایان ذکر دو نکته ضروری می

 ًقائال  تفکیکی خسارات وهت از نباید خاروی و داخلی معامالت در خاروی ارز بین اوت 
 عدم یا تعلق و نقد ووه ارزش کاهش عدم یا کاهش دارد تفکیک به نیاز آنچه بلکه شد،
 .است نزما در گذر متوقع سود حداقل تعلق

 ًپاول  ارزش کااهش  مفهاوم  باا  تأدیه تأخیر خسارات دتیلی به بنا داخلی حقوق در ثانیا 
 آشاکارا  طور به مفهوم دو این تمایز حاضر پژوهش در اینکه حال است، شده دانسته برابر
 مرکازی  باناک  ساوی  از اعالمای  تاورم  نار   کاه  باشایم  امار  ایان  بر قائل اگر. شد بیان

 ایان  توان می صورت این در است، متعلقه بهرۀ و ارزش کاهش ممفهو دو هر دربرگیرندۀ
 یاک  در مفهاوم  دو ایان  امر، ظاهر در اما دانست؛ خسارات تمامی به نسبت مکفی را نر 



 1400، بهار و تابستان 1، شمارۀ 12یقی، دورۀ مطالعات حقوق تطب    120

 

 صافر  تاورم  فارض  در حتای  چراکاه . نیستند یکدیگر ملزوم و تزم نبوده، مستغرق نر 
 ایان  شااهد . داشت انتظار پول از حداقلی را سود توان می اقتصادی منظر از هم درصدی
 ناشای  باشای : است خسارت اصلی رکن دو از ترکیبی نیز غرامت» که است همان مدعا
 توان کاستی ازومله و متعارف ضررهای از ناشی دیگر باش و است رفته ازدست سود از

 .(240-239: 4 ج ،1398 کاتوزیان،) «پول خرید

 

 منصفانه مالک انتخاب در مند نظام . قواعد3. 3
 از ناشای  تأدیاه  تأخیر مند در انتااب مالک منصفانه برای نر  خسارت پیش از ارائۀ قواعد نظام

 خاروی، یادآوری یک نکته ضروری است: ارز
 خساارات  باه  نسابت  طارفین  ساکوت  فارض  به صرفاً حاضر پژوهش موضوعی دامنۀ اگرچه
 ووانب تا با بررسی تمامیکار بندد  رسیدگی همواره باید تالش خود را به است، اما مقام محدود
 باه  مرحلاه  این در اگر و کند استاراج ی قراردادوا یوارا از  اصحاب ضمنی یا صریح ۀارادامر، 
 .برگزیند را مالکی پژوهش، این یها شنهادیپ به تووه با و باتصاله شد، دچار فحص از بعد یأ 
 

ضمنی  ۀتخراج ارادفرض توافخ به حکومت قواعد حقوقی و قوانین ملی یا اس .1. 3. 3
 نیطرفین از سایر قرا

قانون د.ت.ب.ا، طرفین در حدود اختیااری   27ۀ مادمدنی و  قانون 968 ۀماد تجویز پرتو در اکنون
ی را بر ماهیت رابطۀ خود حاکم گردانناد و در پای   حقوقتوانند قوانین ملی و یا قواعد  که دارند می

. بیابد شده توافق همین قواعد دل از را اختالف موضوع آن، مقام رسیدگی نیز مکلف است که حکم
در خصوص خسارات حکمی دارند، مروع رسیدگی باید خود را باه آن   حاکم قواعد اگر این مبنا بر

 در حااکم  قانون نه و طرفین نه اگر همچنین. نماید برخورد آن با التزام ووه مثابۀ پایبند دانسته، به
 ساایر  باه  مراوعاه  با مروع رسیدگی بتواند شاید اند، کردهن تکلیف تعیین صراحت به خسارات مورد
 نیاز  تاأخیر  خسارت به مالک وحدت با را مشابه موضوعات احکام توافقات، دیگر و قراردادی شروط
مرواع رسایدگی    فعال و محوری نقش نشد، منجر ای نتیجه نیز به مالحظات این اگر. دهد تسری

 .ضروری و مقرون به صواب است نصفانه،م مالکی و انتااب مصداق بر حکم تطبیق در
 
 خسارات مسئلۀ در ساکت قوانین و قواعد حکومت . فرض2. 3. 3

 کاه  گاردد  می یادآور را رسیدگی مقام فعال و مهم نقش مانند ایران، قوانین کشورهایی حکومت
 انهمچنا . رناد یگ نظردر را مبانی و اصول دیگرِ باید تصریحی، حکم نبود دلیل به و آن مووب به
م، از دیگار  .د.آ قانون 522 ۀماد حکم از پوشیچشم با ایران المللی بین داوری یۀرو و دکترین که



 121  خارجی... ارز از ناشی تأدیه تأخیر ۀ نرخ خسارتمحاسبمالک 

 

 سانجش  تردیاد در  کنناد، بای   مای  تعلیال  خاروی ارز به نوعی خسارت تعلق توثیق برای مبانی
 را خاود  احکام وسته، بهره خود حقوقی دانش از توانند می نیز عادتنه معیار گزینش و خسارات

 .نهند بنا حقوقی عام های انگاره رب
قانون د.ت.ب.ا نگاهی  27ۀ ماد 4مدنی و بند  قانون 225 و 220 مواد به توان می راستا همین در

 حکام  قاانون  که مواردی در و طرفین سکوت فرض در که است نکته این افکند. منطوق مواد بیانگر
 را خود تکمیلی نقش حقوق منابع از یکی عنوان به عرف است، نداشته مقرر موضوعی را حول ای آمره
 مقام دست اطالق، نحو به «عادت و عرف» ذکر افزون بر این،. کرد خواهد ایفا طرفین ۀاراد تفسیر در

شاهد ایان مادعا، رأی    .گذارد می باز را المللی بین یا و خاروی یا داخلی عرف به استناد در رسیدگی
 داور مااالف  نظریاۀ  رغام  باه  داوری دادگااه »ت کاه  داوری در دعوای ا .پ.پ علیه دولت مصر اس

 وباران  بارای  و بوده حقوقی قواعد فاقد بهره، محاسبۀ در زمینۀ مصر قانون که است معتقد مصری،
 ۀنکت (. وانگهی54: 1393پور،  )ایران« گردد می فراملی بازرگانی نظام حکومت به قائل قانونی خأل این

 ترویح در هایی پیشنهاد داند، می آن سازی شفاف در را خود رسالت نیز پژوهش این که اهمیتحائز 
 .است یکدیگر به نسبت فراملی بازرگانی حقوق در مووود متنوع های مالک

 مسائلۀ  در متحدالشاکل  قواعادی  ارائاۀ  در صادد  پاژوهش صارفاً   باید تووه داشت که ایان 
. اسات  خااروی  ارزهای تمامی هدف، ۀوامع بلکه نیست، یورو و دتر در تأخیر از ناشی خسارات

 دارد، ارز ناوع  آن رواج و ثباات  از متاأثر  زیادی حد تا زمان طول در ارزها ارزش که موضوع این
 .کند می دوچندان مناسب نر  و معیاراتااذ  در را موضوع پیچیدگی

 هاای  کناد. عارف   ها میل می ها، نگاه نگارندگان به انواع عرف مندی مالک برای سهولت در قاعده
 .شوند می تقسیم خاص و عام عرف دسته دو به خود، پوشش قابل محدودۀ به مللی نیز بستهال بین
 

 یورو و مثل دالر معامالت غالب و رایج ارزهای .1. 2. 3. 3
 یاورو،  و دتر ارزهاای  دریاافتیم، در خصاوص   ایاران  المللای  بین تجاری داوری رویۀ در که چنان
 نسابت  بیشتری مقبولیت از درصد 5 تا 1 از متغیر صدیدر اضافه به یوریبور یا تیبور های مالک

 شروط از برگرفته زیادی حد تا نظر به موضوع این. است برخوردار پیشنهادی های مالک سایر به
 هاای  هزینه بازپرداخت یا التزام ووه نر  که است المللی بین تجاری قراردادهای در مندرج رایج

 .ندک می مشاص آن اسا  بر را گذاری سرمایه
، اصل پول همراه با ((IPC Iran Petroleum Contractsدر قراردادهای نفتی ایران موسوم به 

گذاری در قالاب نار     های سرمایه عنوان باشی از هزینه اضافۀ درصدی مشاص، به نر  تیبور به
 .1شود  گذار بازپرداخت می بازگشت به سرمایه

                                                           
1. 1.21 “Cost of Money” or “COM” shall mean such amount calculated based on actual rate equal to 

LIBOR plus [*] percent up to a maximum of [*] percent in total, in accordance with Appendix “B” 
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بل احراز است که طرفین نر  تیبور یا یوریبور ای قا عالوه بر این، از آرای داوری چنین نکته
عنوان ووه التزام ناشی از تأخیر در پرداخات   هایی را به اضافۀ درصدی یا نزدیک به چنین نر  به

شارکت ... }اماارات متحادۀ عربای{ علیاه شارکت ...       »ۀ پروناد گیرناد. در رأی   پول درنظر مای 
 یقارارداد  یماۀ ور میازان » کاه  اسات  شاده   عنوان ،1395 سال در TRACصادره از « }ایران{

در  یرمااه تاأخ   هر یدرصد کل مبل  ثمن به ازا 5/2، مذکور {قرارداد} 16 ۀحسب ماد یرکرد،د
شرکت » ۀپروند یدر رأعالوه  به .(271، 9 ۀشمار یفارس یرأ :1399 یان،)رضوان« پرداخت است

اسات کاه    چناین آماده   ،1390در سال  TRACصادره از « یران{ا}شرکت ...  یهعل یران{ا}... 
 خواناده  یباده  مبلا   اصل بابت ریتأخ خسارت مستحق را خواهان قرارداد 74 ۀماد به مستنداً»
 3 اضاافه  باه  ماهاه  ساه ELIRIBOR» [EURIBOR ]» نر  یعنی مذکور ۀماد در مقرر زانیم به

 صیتشاا  پرداخات  خیتاار  تاا  دادخواست ثبت خیتار ازدرصد  3.88 ساتنه معادل یعنی درصد،
 .(271 ،11 ۀشمار یفارس یرأ: 1399 ان،یرضوان) «دهد یم

 اتفاقی غیره، و روبل و یوهان دینار، درهم، ازومله ارزها سایر خصوص در نم ، اگر همین بر
 و مشااص  هاای  بهره بریتانیایی بانکداران مانند مؤسساتی و باورد رقم ارز نوع دو این با مشابه

آن اغلاب   دنباال  و باه  دهناد  ارائاه  ارزها این از هریک خصوص در زمانی های دوره را با متناسب
کاه مقاام رسایدگی     گفات  تاوان  مای  توافقات یا آرای داوری نسبت به آن تمایل به حفظ کند،

 .دهد اولویت المللی بین اسناد در مندرج های مالک سایر بر را ها آن باید خاص عرف عنوان به

 
 خارجی ارزهای سایر .2. 2. 3. 3
 های عرف به باید رسیدگی مقام رسد می نظر به است، حاکم دیگری ارزهای که التمعام سایر در
 در منادرج  هاای  ماالک  ومع از. کند تووه المللی بین تجاری اسناد در مندرج های مالک و عام

 تجاااری قراردادهااای اصااول و مروااع مشااترک چااارچوب اروپااایی، قراردادهااای حقااوق اصااول
 اصاول  معیاار . اسات  برخاوردار  بیشاتری  وامعیات  از اخیار  ساند  پیشنهادی مالک المللی، بین

 هاای  ماالک  فارض  بلکاه باا   دیگار اسات،   ساند  دو واامع  تنها نه المللی بین تجاری قراردادهای
 شاامل  ترتیاب  باه  هاا  ماالک  ایان . دهد دست می نیز به را بیشتری های راهکاری مراتبی، سلسله
 صاورت  در سااس  و پرداخات  محال  در گیرندگان وام عموم به بانک مدت کوتاه وام نر  متوس 
 عادم  فارض  در درنهایات  پاول و  کشور پرداخت در نرخی چنین مشابه امری، چنین احراز عدم

کشاور پرداخات پاول     قاانونِ  در شده تثبیت متناسب نر  با برابر بهره نر  نر ، دو این تحصیل

                                                                                                                                        
(Accounting Procedures); 

5.16.2. The COM Rate is an annual rate equal to LIBOR (as defined in the Contract) plus … percent 

([*]%), up to a maximum of … percent ([*]%) in total. The applicable monthly rate for such 

calculation shall be computed in accordance with the formula in Clause 5.16.3 of this Accounting 

Procedure. 
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 بار  را غیررایج هایارز در تأخیر از ناشی خسارات تواند می رسیدگی مقام اسا ، همین بر. است
 کند. حکم به آن و سنجش، المللی بین تجاری قراردادهای اصول در مندرج های مالک اسا 

 

 نتیجه

ناست، پی بردیم که  ۀوهل در توان بیان داشت. مقاله را در سه نکته و به ایجاز می دستاورد این
خات ارز خااروی   ماورد خساارات ناوعی ناشای از تاأخیر در پردا      در ایاران  کشور قوانین گرچه

 شود کاه مقاام   ظرفیت نهفته در حقوق ایران سبب می نکرده است، اما تکلیف تعیین صراحت به
حقاوقی را   کلی اصول و منابع قواعد، مواد، سایر به قاضی، مجال استناد یا داور از اعم رسیدگی،
 خساارات  تاوان دریافات کاه تعلاق     حقوقی می نگاه به مبانی شرعی و ضمن اینکه با .پیدا نماید

 .زمان امری مقبول و منصفانه استگذر  در خاروی ارزهای تمامی به
 دنبال و به اکناف و  اطرافۀ دوم، با بررسی تمامی ووانب، امور مطروحه و مفروضه در وهلدر 

دو فرض عقلی، دو نتیجه حاصل گردید. در فرض ناست، با امکان احراز ارادۀ ظاهری و بااطنی  
هاا گاام باردارد و اگار در      بایسات در مسایر توافاق آن    ام رسیدگی میاطراف رواب  حقوقی، مق

محدودۀ توافق مالکی برای سنجش خسارات ارائه شد، خاود را باه آن پایبناد بداناد. در فارض      
ۀ ظاهری یا باطنی طرفین در خصوص مالک سنجش خسارات قابل احراز نباشاد،  اراددیگر، اگر 

 معتبر خواهد داشت. یی در انتااب مالکبسزامقام رسیدگی نقش 
در پایان و در فرض دوم چنین دریافت شد که در وضع کنونی و باا دیاد داخلای و فرامارزی،     

هاا، در دو   ارزهای خاروی حاکم بر تعامالت حقوقی اشااص، بسته به میزان رواج و گرایش باه آن 
 هاای عاام و خاصای درعمال     بنادی اخیار، عارف    گیرند. عطاف باه تقسایم    گروه ماتلف وای می

های عاام ارزهاای    گرفته است که حاضر و ناظر بر هریک از این دو گروه است. در مقابل عرف شکل
  المللی، در خصاوص برخای ارزهاا، بارای     آمده از اسناد تجاری بین دست خاروی تمامی کشورها به
  المللی شاکل  های خاصی ملهم از اشارات مؤسسات و توافقات قراردادی بین مثال دتر و یورو، عرف

بایست به فراخور نوع ارز برحسب عام یا خاص بودن و با امعان نظار   گرفته است. مقام رسیدگی می
 به عرف حاکم بر آن نوع ارز، سنجۀ میزان خسارت را تشایص داده، بدان حکم نماید.
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