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 چکیده
دیوان عاالی کشاور،    915رأی وحدت رویه شماره  موجب به 

مطالبه خسارت در ازای تاأخیر در تأدیاه حقاوق کارمنادان     

باه رسامیت    بااوجود دولتی و پرداخت آن از سوی دولات ا   

از سوی قانونگذار در سایر موارد تاأخیر  شناختن این موضوع 

در ادای بدهی توسط اشاخاص حقیقای یاا حقاوقی ا مجااز       

تفااوت برقاراری و   »باشد. مبنای استدالل در ایان رأی،   ینم

پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین 

استخدامی مکلف به اجارای آن اسات باا معاامالت دولات و      

بیاان شاده اسات؛    « ت اشاخاص همچنین معامالت و تعهادا 

مبنایی که از نظر قواعاد عماومی قراردادهاا ماورد پاذیرش      

بنابراین بررسی این نکته ضروری است که چه تفاوتی  نیست.

میان خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمنادان دولات باا ساایر     

دیون اشخاص حقیقی یاا حقاوقی وجاود دارد؟ و مطالباه و     

کارمندان دولتی، بار   پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه حقوق

تواند استوار باشد؟ این پژوهش  یمچه مبانی فقهی و حقوقی 

با درک این ضرورت بر آن است رأی وحدت رویاه ماذکور را   

یل دالتبیین، نقد و ارزیابی نماید و در پی آن، با استدالل به 

فقهی و حقوقی، مبانی جواز دریافات خساارت تاأخیر تأدیاه     

 به اثبات رساند.حقوق کارمندان دولتی را 

تأخیر تأدیه، حقوق کارمندان، خساارت، دیان،    ها: کلیدواژه

.مطالبه خسارت

Abstract 
According to the judicial precedent of the 

Supreme Court No. 156 to claim damages for 

delay in payment of salaries of public servants 
and payment it by the government, despite the 

recognition of this issue by the legislatures in 

other cases, the delay in paying debts by the 

natural or legal persons is not allowed. The 

reasoning in the decision, "the difference in pay 

employees the government in the implementation 

of employment legislation required to implement 

it with government deals as well as trading and 

obligations of the parties" is expressed. The basis 

that is not acceptable by the general rules of 

contracts. So check it is important that what is 

the difference between the delay payment of 

salaries of government employees and other 

natural persons or legal liabilities? And demand 

for the delay in payment of salaries of public 

servants and pay for it can be based on what 

rights jurisprudence? Recognizing this necessity 

this study explains, reviews and assesses the 

judicial precedent and then with legal proofs and 

legal arguments, proves the foundations permits 

compensation of delayed payment of state 

employees. 

Key Words: Recompense, Claim for Damages, 

Delayed Payment, Employees' Salary, Debt.  
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 مقدمه

خسارت تأخیر تأدیه پس از پیروزی انقالب اسالمی به 

یژه نظرات و بهاستناد فتاوای مراجع بزرگوار تقلید و 

یرشرعی اعالم و قوانین و مقررات آن غشورای نگهبان، 

نیز لغو گردید. الغای چنین موضوعی سبب سوء استفاده 

دین توسط  موقع بهزه پرداخت بدهکاران شد و انگی

 ها بانکغالب بدهکاران تضعیف گردید. در این اثناء، 

بیشتر از همه از اخذ خسارت تأخیر تأدیه متضرر شده و 

افتادند. پس از رایزنی رئیس کل وقت بانک  زحمت به

مرکزی با شورای نگهبان، دریافت خسارت تأخیر تأدیه 

انده بدهی تجویز درصد م 99به میزان  ها بانکیله وس به

تشخیص مصلحت نظام در  مجمع 9950شد و در سال 

، اخذ ها بانکقانون نحوه وصول مطالبات  9ماده 

جایز اعالم و کلیه  ها بانکخسارت تأخیر تأدیه را برای 

یر اجرایی ثبت را مکلف به دوامحاکم دادگستری و 

اعم از اصل و فرع نمود. با این  ها بانکوصول مطالبات 

و اشخاص دیگر در جامعه،  ها بانکتبعیض بین  تجویز،

، 9979ناعادالنه جلوه نمود که متعاقب آن در سال 

مجلس شورای اسالمی در قانون اصالح موادی از قانون 

قانون مذکور را که  99، ماده 9911صدور چک مصوب 

در آن به اخذ خسارت تأخیر تأدیه اشاره شده بود، 

کل دادگستری وقت تغییر نداد. به همین جهت رئیس 

آیا گرفتن »تهران در این خصوص با این بیان که 

خسارت تأخیر تأدیه طبق قانون فوق، مشروعیت دارد یا 

از مقام معظم رهبری استفتاء « باشد؟ یماز مصادیق ربا 

خسارت ناشی از »نمودند و ایشان در پاسخ فرموند: 

بدهی اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است در 

صفایی، ) «مان بدهکار است و حکم ربا را نداردض

(؛ لذا به استناد این فتوا اخذ خسارت 997: 9901

تأخیر تأدیه قابل تعمیم به غالب دیون پولی شد. در 

قانون  9، مجلس شورای اسالمی به ماده 9971سال 

ی مبنی بر ا تبصرهاصالح موادی از قانون صدور چک، 

یه خسارات و استحقاق دارنده چک برای اخذ کل

های وارده را ملحق نمود و متعاقب آن، مجمع  ینههز

تشخیص مصلحت نظام در تفسیر الحاقیه فوق، خسارت 

تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم را نیز جزو خسارات 

یژه قانون آیین و بهدانست. در قوانین موضوعه دیگر، 

 199و  191، در مواد 9971دادرسی مدنی مصوب 

از خسارت تأخیر تأدیه بیان گردید و جزئیات بیشتری 

قواعد اخذ خسارت تأخیر تأدیه شامل تمام دیون پولی 

اشتباه در »شد اما اگر کارمندان دولت به علت 

عدم وجود اعتبار الزم برای پرداخت »و یا « محاسبه

و یا هر علت دیگر، حقوق معوق داشته باشند، « حقوق

ق خود را توانند خسارت تأخیر تأدیه حقوق معو ینم

مطالبه نمایند. مستند تبعیض بین کارکنان دولت و 

سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، رأی وحدت 

 98/9/9910دیوان عالی کشور مورخ  915رویه شماره 

باشد که در آن رأی، پرداخت دیون معوق کارمندان  یم

ی ساالنه ها بودجهدولتی به شرط تأمین اعتبار در 

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه حقوق تجویز گردیده، اما 

معوق کارمندان دولتی به علت متفاوت بودن برقراری و 

پرداخت حقوق مستخدمین دولتی با معامالت و 

تعهدات اشخاص، قابل مطالبه از سوی کارمندان و قابل 

 باشد. ینمپرداخت از سوی دولت 

مقاله حاضر با بررسی این موضوع و با استناد به 

قوقی متعدد، به اثبات جواز مطالبه و دالیل فقهی و ح

دریافت خسارت تأخیر تأدیه و الزام دولت به پرداخت 

 پردازد. آن می

 

 مفهوم شناسی

قبل از پرداختن به موضوع، ضروری است اصطالحات 

بکار رفته در این پژوهش مورد بررسی و تبیین قرار 

 گرفته و مفهوم مورد نظر از آن ارائه گردد.

 

 . مطالبه1

تین اصطالحی که در این پژوهش مورد استفاده قرار نخس

در لغت به « مطالبه»باشد.  یمگرفته است، واژه مطالبه 

معنای خواستن، طلب کردن، حق خود را از کسی طلب 

نمودن، بازخواست و مؤاخذه به کار رفته است )انوری، 

. مطالبه در (99/0111: 9979؛ دهخدا، 7/7811: 9909

باشد و طلب به  یم« طلب»از  اصطالح حقوقی، مشتق
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معنای تعهدی است به نفع کسی بر ذمه دیگری که 

موضوع این تعهد، کلی است؛ خواه پول باشد؛ خواه 

اجناس. با این توضیح، مطالبه از آثار طلب هر بستانکار 

است؛ یعنی هر که طلب دارد، حق مطالبه آن را از 

 بدهکار دارد. این حق تابع طلب است نه خود طلب.

ممکن است طلب واحد باشد و حق مطالبه متعدد؛ مانند 

)جعفری  طلبی که بستانکاران تضامنی داشته باشد

(. عالوه بر این، مطالبه 1/9189: 9919لنگرودی، 

تواند تقاضای صرف، مراجعه، حق رجوع، طرح دعوی  یم

و یا حتی صدور اجرائیه باشد. نهایتاً مراد از مطالبه، 

 باشد. یمخص متهد مراجعه متعهدله به ش

 

 . خسارت2

باشد.  یم« خسارت»ین اصطالح، واژه تر مهمدومین و 

خسارت در لغت به معنای کم شدن سرمایه، زیان، 

آسیب، ضرر، تخلف، تأخیر در انجام تعهد، تاوان دادن و 

؛ 1/9711: 9909جبران ضرر به کار رفته است )انوری، 

به دو  (. کلمه خسارت در حقوق5/0179تا:  یبمعین، 

معنی استعمال شده است؛ گاهی آن را به معنای ضرر 

کنند و گاهی نیز آن را به معنای چیزی که  یماستعمال 

برند.  یمشود، به کار  یمبرای جبران ضرر پرداخت 

قانونگذار هنگامی که از خسارت حاصله از عدم اجرای 

گوید، کلمه را به  یمتعهدات یا جبران خسارت سخن 

کار برده است و هنگامی که از تأدیه  معنای نخست به

 کند، معنای دوم را اراده کرده است یمخسارت بحث 

 (.985: 9901)صفایی، 

توان به خسارت مادی،  یماز اقسام خسارت 

معنوی، دادرسی و خسارت تأخیر ادا اشاره نمود که 

خسارت تأخیر ادا در خصوص تأخیر در تأدیه بدهی 

(. 991: 9919نگرودی، )جعفری ل رود یمنقدی به کار 

گیری از فزونی اموال به  یشپکاستن از دارایی شخص و 

 هر عنوانی که باشد، ضرر و از مصادیق خسارت است

 (.991: 9971)کاتوزیان، 

خسارت تأخیر تأدیه با خسارت ناشی از عدم 

انجام تعهد و ربا متفاوت است. در خسارت تأخیر تأدیه، 

ی از مطلوب از دست اجرا نشده و بخش هنگام بهتعهد 

رفته است، اما در خسارت عدم انجام تعهد، انجام تعهد 

قطع منتفی شده است؛ اما منبع هر دو خسارت،  طور به

یکسان و ناشی از عهدشکنی است. خسارت تأخیر تأدیه 

با ربا نیز تفاوت دارد. از جمله اینکه در ربا، قرض دهنده 

کرده است قصد دارد مالی را اضافه بر آنچه پرداخت 

دریافت دارد؛ حال آنکه در خسارت تأخیر تأدیه، 

متعهدله در نظر دارد ضررهای وارده به خود را جبران 

نماید. همچنین در ربا میزان بهره از ابتدا مشخص 

است، در صورتی که در خسارت تأخیر تأدیه، اخذ 

شود که دین در سررسید خود  یمخسارت زمانی مطرح 

بعدی اینکه، در ربا مازادی که به پرداخت نگردد. تفاوت 

شود یکی از عوضین است، اما در  یمقرض دهنده داده 

خسارت تأخیر تأدیه علت اخذ مازاد از متعهد، ورود 

 (.901و  901: 9919)نوین،  ضرر به متعهدله است

 

 . حقوق1

از دیگر اصطالحات به کار رفته در این پژوهش، 

ین تر مهم است. حقوق معانی زیادی دارد.« حقوق»

 از: اند عبارتمعانی واژه حقوق در زبان فارسی 

مجموعه قواعدی که به اشخاص از این جهت  .9

 کند. یمکه در اجتماع هستند، حکومت 

عنصری است جهت تنظیم روابط مردم و حفظ  .9

نظم در اجتماع؛ به نحوی که امتیازات شخص در برابر 

 بخشد. یمدیگران شناسایی شده و توان خاصی به شخص 

 گاهی منظور از واژه حقوق، دانش حقوق است. .9

حقوق معانی دیگری نیز دارد. از جمله وقتی  .1

شود، منظور  یمسخن از حقوق کارمندان دولت 

 (.91و  99: 9901کاتوزیان، ) دستمزد کارکنان است

آید، یکی از موارد  یبرماز این تعاریف  همچنان که

به ؛ «مواجب کارمندان دولت»استعمال واژه حقوق، 

گیرند،  یمعبارت دیگر، به مواجبی که کارمندان دولت 

نیز « رزق»شود و در فقه، آن را  یمحقوق دولتی گفته 

(. در 981و  989: 9900)جعفری لنگرودی،  گویند یم

پرداخت پول صورت  صورت بهزمان حاضر، حقوق دولتی 

شیء فیزیکی »گیرد و پول در یک تعریف ساده،  یم

( 51: 9909است )یوسفی، « ی عاما مبادلهدارای ارزش 
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ی اعتباری و ا مبادلهی ا اعم از ارزش ا مبادلهو ارزش 

حقیقی ا مترادف با مالیّت است. چنانکه روشن است، 

منظور از پول در این تعریف، همان وجه رایج کشور 

یله آن وس بهاست که تمامی حقوق کارمندان دولتی 

و مقررات بنابراین، تمامی احکام ؛ گردد یمپرداخت 

حاکم بر وجه رایج کشور، از جمله مقررات و قواعد 

عمومی خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، در موضوع مورد 

 بحث نیز حاکم و برقرار خواهد بود.

حال اگر دولت حقوق کارمندان خود را در موعد 

مقرر تأدیه ننماید، این حقوق، دینی بر ذمه دولت بوده و 

اهد شد. دین در این دولت متعهد به پرداخت آن خو

به آنچه متعهدله ایفای آن اعم از پول و غیر پول »معنا، 

شود؛ خواه منشأ آن  یمخواهد گفته  یمرا از متعهد 

عقدی از عقود و یا غیر عقود، مانند خسارت ناشی از 

( در 591: 9900)جعفری لنگرودی،  «اتالف باشد.

کلیٌّ فی  الدّین مالًٌ»اصطالح فقهی، فقها با عباراتی نظیر 

 ؛اند نمودهتعریف « ذمّة شخصٍ آلخرَ بسببٍ من األسباب

( یعنی دین مالی است 591: 9905)موسوی خمینی، 

کلی که در ذمه شخصی برای شخص دیگر به سببی از 

اسباب ثابت است. در عرف نیز، دین به معنای وام، قرض 

گیرد. نظر به تعاریف  یمو بعضاً تعهد اخالقی مد نظر قرار 

در فقه و حقوق، دامنه دین بسیار وسیع بوده و  دین

 رود. یمقرض، بخشی از اسباب آن به شمار 

در یک تعریف جامع، هرگونه تعهد ناشی از اعمال 

توان دین دانست که در مواردی  یمو وقایع حقوقی را 

موضوع دین، پول است و در موارد دیگر موضوع آن غیر 

تواند  یمسیه پول است. دین عنوانی است که هم در ن

تواند وجه نقد باشد و هم  یممطرح باشد و هم در نقد؛ 

)موسوی  غیرنقد؛ هم فعل باشد و هم ترک فعل

 (.1: 9909بجنوردی، 

نظر به موارد مذکور، حقوق معوق کارکنان دولت، 

 باشد. یماز مصادیق بارز دین 

 

 . کارمندان دولتی4

دولت منظور از کارمندان دولت، مستخدمین وابسته به 

اعم از رسمی، پیمانی و روز مزد است که از دولت 

)جعفری لنگرودی،  کند یمگیرد و برای او کار  یمحقوق 

(. مطابق قانون خدمات کشوری 1/9119: 9900

(، کارمند دستگاه اجرایی کسی است که بر 9905)

حکم یا  موجب بهاساس ضوابط و مقررات مربوط و 

یک دستگاه اجرایی به دار در  یتصالحقرارداد با مقام 

(. منظور از دستگاه 7شود )ماده  یمخدمت پذیرفته 

، مؤسسات ها وزارتخانهاجرایی عبارت است از کلیه 

دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی یا دولتی و 

یی که شمول قانون ها دستگاهی دولتی و کلیه ها شرکت

بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک  ایران،

 (.1های دولتی )ماده  یمهبو  ها بانکمرکزی، 

« دولتی»در مورد قید دوم در این عبارت؛ یعنی 

برای کارمندان در دو « دولتی»نیز باید گفت صفت 

 رود: یممعنی به کار 

 معنای خاص )قوه مجریه( .9

 معنای عام )حکومت( .9

ان کشور گفته دولت به معنای خاص به مدیر

گیرد. اداره  یدر برمشود و مدیران اداری و اجرایی را  یم

معمول بر عهده هیئت وزیران به  طور به ها سازماناین 

ریاست رئیس جمهور است و دولت به معنای عام که 

ی اداری، ها سازمانمرادف با حکومت است، شامل تمام 

 (.11: 9901)کاتوزیان،  شود یمقضایی و قانونگذاری 

گفته، منظور از  یشپبا توجه به تعاریف 

در این پژوهش، مستخدمین عمومی « کارمندان دولت»

باشند که شامل کلیه کارکنان شاغل در قوه مجریه،  یم

)طباطبایی موتمنی،  گیرند یممقننه و قضائیه قرار 

9918 :957.) 

 

 بررسی رأی وحدت رویه

تأدیه  از آنجا که امتناع دولت از پرداخت خسارت تأخیر

حقوق کارمندان خود، مستند به رأی وحدت رویه 

باشد، ضروری است  یمدیوان عالی کشور  915شماره 

 این رأی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
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 20/1/1141مورخ  151. رأی وحدت رویه شماره 1

 دیوان عالی کشور

محاکم قضایی و هکذا شعب دیوان  9910قبل از سال 

ناشی از اشتباه  التفاوت مابهعالی کشور در خصوص 

محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه 

، آرای مغایری صادر نموده بودند. برخی از التفاوت مابه

شعب دیوان عالی، خسارت تأخیر تأدیه مورد حکم 

یید نموده و شعب تأی تجدیدنظر را عیناً ها دادگاه

جدیدنظر ی تها دادگاهدیگری از دیوان نیز احکام صادره 

در خصوص قانونی بودن اخذ خسارت تأخیر تأدیه 

توسط کارکنان دولت را غیرقانونی تشخیص و نقض 

نامه  موجب بهنموده بودند. تا اینکه وزارت دارایی وقت، 

و پیوست رونوشت  91/0/9917مورخ  99158شماره 

آرای مغایر شعب دیوان عالی کشور، از وزیر دادگستری 

موضوع در هیئت عمومی دیوان  نماید که یمدرخواست 

عالی کشور مطرح گردد که پس از طرح موضوع در 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عالی به شرح 

را در تاریخ  915ذیل رأی وحدت رویه شماره 

صادر نمود که طبق آن، در خصوص  98/9/9910

حقوق کارمندان دولتی و خسارت ناشی از  التفاوت مابه

ه آن، رویه واحدی در محاکم مالک عمل تأخیر در تأدی

 قانونی قرا گرفت که رأی مذکور به شرح ذیل است:

قانون استخدام  59 و 59 ینموجب مادت به»

به  یدگیمرجع رس 9911خرداد ماه  99مصوب  یکشور

شورای سازمان  یرسم ینمستخدم یاستخدام یاتشکا

 یبه تقاضا است و کشور یاستخدام و یامور ادار

 در یشورای دولت یابغ در آن شورا از رأی یدنظرتجد

 مورد در یول شد خواهد یدگیرس کشور یوان عالید

عنوان اشتباه محاسبه حقوق  به ولتد ینمستخدم یدعاو

به  نظر 9999قانون متمم بودجه سال  95موضوع ماده 

کل  9915قانون بودجه سال  91طبق تبصره  ینکها

به  ینکها عم ازبابت ا ینا از ینمطالبات مستخدم کشور

حکم  به مرحله صدور و یا نشدهدادگاه مراجعه شده 

 در تأمین اعتبار با باشد یا نرسیده یدهرس یقطع

 یبتصو ساالنه تحت عنوان خاص پس از یها بودجه

ه ب و شد پرداخت خواهد یبودجه مجلس شورای مل

دولت  ینمستخدم یحق به رأ ینا یعبارت اخر

است  یقطع اخته شده وشن الذکر موجب قانون فوق به

 یستن یی اثبات استحقاق آن ضرورابر یدعو یگر اقامهد

که  کشور یوان عالیدهم د پنجم و یجتاً آراء دو شعبهنت و

 و اماشود  یمیید شده است تأ صادر یفیتک ینبه هم

بحث  التفاوت مورد نسبت به موضوع خسارت تأدیه مابه

که  ینمپرداخت حقوق مستخد و یبرقرار ینکهبه ا نظر

مکلف به انجام  یاستخدام ینی قوانامقام اجر دولت در

تعهدات  معامالت و ینهمچن معامالت دولت و آن است با

آن  در انجام است تأخیر یز و متفاوتاشخاص متما

 یمدن یدادرس ینباب دهم قانون آئ فصل سوم از شمولم

رأی  لذا نیست مستلزم تأدیه خسارت تأخیر وباشد  ینم

 یبر رد دعو یکه مبن کشور یعال یواندشعبه پنجم 

 در نتیجه ،صادرشده است تأدیه مطالبه خسارت تأخیر

طبق ماده واحده قانون راجع  رأی بر گردد. این یم ییدتأ

مشابه الزم  موارد در 9990 یرماهمصوب ت یهبه وحدت رو

 (.9901- 7801)روزنامه رسمی شماره  «االتباع است

 

 . توجیه رأی وحدت رویه2

ی از نویسندگان در توجیه این رأی آورده است: یک

 طور بهدیوان عالی کشور در حکم توجیه نشده خود، »

کلی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارکنان دولتی 

کند. این حکم اگر مبنای آن، عذر موجه  یمرا ممنوع 

دولت در پایبندی او به قوانین بودجه باشد منطقی است 

ن عذر موجه، حقوق کارمندی را ی بدوا مؤسسهولی اگر 

ینکه در بودجه محل پرداخت آن را دارد از باانپردازد و 

وفای به عهد امتناع کند، چرا باید مشمول قواعد عمومی 

: 9911)کاتوزیان،  «پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نباشد؟

( با توجه به این نظر، عذر دولت در عدم پرداخت 958

به حقوق معوق و بحث حقوق کارمندان خود که منتهی 

خسارت تأخیر تأدیه گردیده است یا موجه است یا 

یرموجه آن است که دولت در بودجه غیرموجه. عذر غ

خود محل پرداخت حقوق کارکنان را دارد اما پرداخت 

کند. در چنین حالتی دولت عالوه بر پرداخت حقوق  ینم

 ؛معوق، خسارت تأخیر تأدیه آن را نیز باید پرداخت نماید

اما عذر موجه دولت ناشی از پایبندی به قوانین بودجه 



 9917پاییز و زمستان  ،91 یاپیپ، 9شماره ، 7دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی، سال        91

 هاباست که در چنین وضعیتی اصل حقاوق معاوق 

بینی در بودجه سال بعد قابل پرداخت است،  یاشپ شرط 

اما خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولتی با توجه 

قابل  98/9/9910مورخ  915به رأی وحدت رویه شماره 

 یست.و پرداخت ن مطالبه

 

 . نقد و ارزیابی1

روشن است توجیه پیشین با در نظر گرفتن  همچنان که

بودجه و برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین دولت 

صورت گرفته و مستند آن، استداللی است که در متن 

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور آمده است. با توجه 

رسد  یمبه استدالل مذکور در رأی وحدت رویه به نظر 

که اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور با در نظر 

برقراری و پرداخت حقوق به شرط »گرفتن این نکته که 

، دولت را در صورت «تأمین اعتبار در محل بودجه است

بینی آن در بودجه، غیر مقصر دانسته و آن را  یشپعدم 

 .اند داشتهاز پرداخت خسارت تأخیر، معاف 

 چند نکته ضروری است:در رد این توجیه، توجه به 

دارای تعریف و مفهوم واحدی است و « دین» .9

ین دولت به کارمندان و دین افراد نسبت دتفاوتی میان 

به یکدیگر وجود ندارد و اینکه دولتِ مدیون در این 

میان با توجه به دالیل توجیه نشده از پرداخت خسارت 

 تأخیر تأدیه سر باز زند، عادالنه نیست.

دیه حقوق کارمندان دولت تفاوت شکلی تأ .9

تواند ماهیت دین دولت به کارمندان خود را عوض  ینم

کند؛ به صورتی که کارمندان نتوانند از مزایای نهاد 

 تأخیر تأدیه استفاده نمایند.

در بحث خسارت تأخیر تأدیه، اثبات تقصیر  .9

( و با تأخیر 95: 9907)کاتوزیان،  متعهد الزم نیست

ی الحاظ قواعد عموم متعهاد، شخص متعهدله با

تواند آن را حتی از دولت  یمخسارت تأخیر تأدیه 

 مطالبه کند.

که در پرداخت اصل حقوق  گونه هماندولت  .1

معوق و یا حتی مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی 

 به محکومدیگر باید با توجه به قانون نحوه پرداخت 

دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و ماده واحده 

بینی  یشپتدابیر الزم را در بودجه سال بعد  9وطهمرب

نماید، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارکنان 

بینی  یشپنیز باید طبق قانون فوق عمل و در بودجه 

 الزم را در این خصوص به عمل آورد.

توجیه صورت پذیرفته در رأی وحدت رویه  .1

 بدون پشتوانه و دلیل است اما مشروعیت پرداخت خسارت

تأخیر تأدیه حقوق کارکنان دولتی قائم به ادله فقهی و 

حقوقی است و به عبارت دیگر، شمول قواعد عمومی تأخیر 

 کند. یمی دولت را باطل ا بودجهتأدیه، این توجیه 

با توجه به اینکه موضوع رأی وحدت رویه،  .5

است، تعمیم « حقوق معوق ناشی از اشتباه در محاسبه»

 .استکارکنان، اشتباه و قابل رد آن به کلیه حقوق معوق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها و مؤسسات دولتی که درآمد و  زارتخانها و هماده واحد. 9

اند وجوه  ، مکلفگردد یمخارج آنها در بودجه کل کشور منظور م

ها و اوراق  در مورد احکام قطعی دادگاه مربوط به محکوم به دولت

ها و سایر  ی دادگاهااالجرا ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجر الزم

اعتبار مربوط به پرداخت  با رعایت مقررات از محل مراجع قانونی را

قبل منظور در قانون بودجه کل  یها تعهدات بودجه مصوب سال

ی ها کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل

دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند،  یقانون

یر مراجع ی دادگستری و ادارات ثبت اسناد و امالک و ساااجر

ها و  وزارتخانه یرمنقولتوقیف اموال منقول و غ قانونی دیگر مجاز به

مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه الزم را جهت پرداخت محکوم 

سال و نیم بعد از سال  یک به ندارند تا تصویب و ابالغ بودجه

ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در  د.صدور حکم نخواهند بو

. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و باشد یعاف مزمان مذکور م

مؤسسات یاد شده باوجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به 

اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط  استنکاف نموده

سال انفصال از خدمات دولتی محکوم  یکمحاکم صالحه به 

استنکاف سبب وارد شدن  یلهوس خواهند شد و چنانچه متخلف به

 .باشد یله شده باشد، ضامن خسارت وارده م خسارت بر محکوم

 بانکی تضمین باید مدعی تقاضای با علیه یمدع دستگاه ا 9تبصره 

که  یصورت در. بسپارد دادگاه به به مدعی تأمینعنوان  به را الزم

 یا تضمین دادگاه حکم به شود، رد خواسته از یا مقداری دعوی

 شد. خواهد رد علیه مدعی دستگاه به مانده مبلغ

 قانون 90 تبصره و 9917 سال بودجه قانون 19 تبصره ا 9تبصره 

 .شود می لغو 9991 سال بودجه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز 

هزار و سیصد و شصت و پنج  یکپنجشنبه پانزدهم آبان ماه 

یید به تأ 9951/0/99و در تاریخ  مجلس شورای اسالمی تصویب

 .شورای نگهبان رسیده است
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یل جواز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارمندان دال

 دولت

توان گفت  یمبا توجه به آنچه پیش از این بیان شد، 

عدم پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان 

، از 915دولتی به استناد رأی وحدت رویه شماره 

پذیرش  دباوجواستدالل مستحکمی برخوردار نیست و 

جواز مطالبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه توسط 

قانونگذار در سایر موارد، منعی برای جواز آن در موضوع 

مورد بحث وجود ندارد. در استدالل به این جواز، عالوه 

توان از  یمبر موارد پیش گفته در رأی وحدت رویه، 

 یل فقهی و حقوقی زیر نیز بهره جست.دال

 

 یل فقهیدال. 1

یل قابل استناد برای دالین بخش از تر مهمستین و نخ

یه حقوق تأد یرتأختوجیه جواز دریافت خسارت 

یل فقهی است که به شرح ذیل دالکارمندان دولتی، 

 گردد. یمبیان 

 

 . قاعده الضرر1-1

از قواعد مشهور و مسلم فقهی است که « الضرر»قاعده 

ایط نماید. حال در شر یمهرگونه ضرر به غیر را نفی 

شود، آیا کارمندان  یمتورمی که از ارزش پول کاسته 

توانند به استناد این قاعده خسارت تأخیر تأدیه  یمدولتی 

حقوق معوق خود را مطالبه نمایند؟ به نظر جواب باید 

مثبت باشد؛ چرا که در چنین وضعیتی از ارزش حقیقی 

پول کارمند کاسته شده که عرف و سیره عقال به بداهت، 

ضرر را مسلم و محرز و عامل این ضرر را دولت  وجود

داند. حال در موضوع مورد بحث، کارمندان دولت چرا  یم

باید متحمل ضرری شوند که هیچ نقشی در ایجاد آن 

وق احق موقع به؟ بلکه آنان به امید دریافت اند نداشته

کارمندی خویش در بهبود و ارائه خدمات دولتی به مردم 

 .اند نمودهایف خود عمل کوشا بوده و به وظ

رکن اصلی مسئولیت مدنی که همانا وجود ضرر 

است در کاهش ارزش پول امری بدیهی و انکارناپذیر 

ی حقوقی مذکور ها نوشتهاست و چنانچه در قوانین و 

است، کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی 

 شود یمآن به هر عنوانی که باشد ضرر به او محسوب 

(. در چنین مواردی برخی از 991: 9907، )کاتوزیان

مراجع مانند آیت اهلل نوری همدانی به قاعده الضرر 

کلی در  طور بهالزم است : »اند آوردهاستناد نموده و 

و قدرت  ها ارزشباب دیون، جنایات و ضمانات، 

شود ا  یمی مختلفی متفاوت ها زمانخریدها ا که در 

بیاوریم تا راه  حساب بهرا همیشه در نظر بگیریم و 

علیه و  یمجنتوجیه ضرر و زیان را نسبت به دائن، 

مسدود سازیم. البته تعیین کمیت و مقدار  له مضمون

)یوسفی،  «در زمان تأدیه با نظر متخصصین باید باشد.

9909 :981) 

شاید ادعا شود که کاهش ارزش پول ناشی از فعل 

بوده و عمل مدیون )دولت( نبوده و از اراده او خارج 

است. در پاسخ باید گفت که مدیون با تأخیر و مماطله، 

ی برای کاهش قدرت ا مقدمهگذشت زمان را چون 

خرید پول ا که ناشی از تورم و مشکالت اقتصادی 

جامعه است، ا فراهم نموده است و فعل و تأخیر مدیون 

واسطه و یا سبب مؤثر و  یبرا باید سبب مستقیم و 

رده دانست و طرح چنین ادعایی مقدم در ایجاد زیان وا

کاهد و وی  ینماز مسئولیت مدیون در ایجاد خسارت 

ملزم به جبران خسارتی است که بر اثر فعل )تأخیر( او 

(. بنابراین، اگر در 79: 9919)بادینی،  ایجاد شده است

شرایط تورمی، دولت پرداخت حقوق کارمندان خود را 

ید کارمندانش به هر علتی به تعویق اندازد، قدرت خر

یابد و این از دیدگاه عرف، ضرر و مستند به  یمکاهش 

فعل دولت است و به استناد قاعده الضرر باید جبران 

 شود.
 
 . قاعده تسبیب1-2

مفاد قاعده تسبیب آن است که هرگاه عمل شخصی 

موجب ضرر به دیگری شود ا بدون اینکه علم  باواسطه

ئول جبران ضرر و جهل فرد در آن مؤثر باشد، ا وی مس

(. در این 999و  999: 9907)طاهری،  وارده است

مستقیم باعث خسارت و تلف  طور بهقاعده، عمل مسبب 

الواسطه سبب ایجاد خسارت یا تلف  شود؛ بلکه مع ینم

گردد. در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه  یم

 موقع بهحقوق کارمندان، عمل دولت در عدم پرداخت 
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گردد و  یمدرت خرید کارمندان حقوق باعث کاهش ق

دولت ضامن جبران کاهش ارزش پول واقعی است. در 

تسبیب منظور از سبب و فعلی که باعث خسارت 

شود بر دو قسم است: یک: فعل مثبت؛ و آن فعلی  یم

گردد. دو:  یماست که انجامش سبب تلف و خسارت 

فعل منفی؛ ترک فعلی است که سبب ورود خسارت به 

خواه فعل مزبور تکلیف ناشی از قرارداد  شود؛ یمغیر 

 باشد و یا آنکه تکلیف ناشی از وظائف قانونی باشد

 (.9/990: 9900)محقق داماد، 

در تأخیر تأدیه حقوق کارمندان، دولت نه تنها 

باعث شده که کارمند از منافع حقوق خود محروم گردد، 

بلکه با تأخیر در پرداخت حقوق کارمند خود، موجبات 

ارزش سرمایه و پول او را فراهم نموده است که  کاهش

الزام به پرداخت دولت در خسارت تأخیر تأدیه حقوق، 

خسارت وارده به کارمندان را جبران خواهد نمود. آنچه 

و  در قاعده تسبیب مهم است، رابطه میان عمل و شخص

ی که اگر آن فعل یا ترک فعل ا گونه بهخسارت است؛ 

 افتاد. ینمیز اتفاق شد، خسارت ن ینمواقع 

 

 . لزوم وفای به عهد1-1

 «بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیهَا ای» ةاسالم بر طبق آی

از مؤمنان خواسته است تا در قراردادها به  (9)مائده/

ها ملتزم باشند و آنها را دقیق رعایت  عهد و پیمان

می از نظر مفسران و فقها، این آیه شامل تمانمایند. 

دیون و تعهدات اعم از قراردادی و غیرقراردادی و 

: 9197طباطبایی، ) باشد یمتعهدات در برابر خداوند 

؛ 911- 1/919: 9971؛ مکارم شیرازی، 958- 917

این آیه،  لتدال یمقتضا به(. 999/ 9: 9979طبرسی، 

در دیون، مدیون باید مساوی آن چیزی را که از دائن 

تر از آن را. در دیون نقدی  کم گرفته است، برگرداند نه

دار اگر ارزش پول کاهش پیدا کند، تنها با جبران  مدت

توان به این حکم واجب الهی  کاهش ارزش پول می

 عمل نمود.

این قاعده از ادله دیگر فقهی پرداخت مبلغ مازاد 

شود؛ به  یمبر ارزش اسمی پول در دیون پولی محسوب 

پولی را تأدیه نماید که  دلیل اینکه مدیون باید آن مقدار

از نظر قدرت خرید و مالیّت، برابر با مقدار پول در ذمه 

باشد و چنانچه پولی معادل پول مورد تعهد از نظر 

شماره ادا نماید، به نحوی که به جهت وجود تورم 

شدید، پولی با آن شماره و مقدار دارای قدرت خرید 

و یک  شود ینمپول در ذمه نباشد وفای به عهد محقق 

وفای به عهد ناقص خواهد بود؛ در حالی که برابر با آیه 

کامل ادا  طور بهمذکور، هر مدیونی باید دین خود را 

 (.15و  11: 9907)غریبه،  نماید

ترین سبب سقوط تعهد وفای به  یعشااز آنجا که 

 باشد یمعهد است و این طریقه غالباً وسیله سقوط تعهد 

ی این قاعده، دولت مقتضا هب(، بنا 981: 9907)شهیدی، 

در خصوص حقوق معوق کارمندان خود، برای برائت ذمه 

و تحقق وفای به عهد، مالی برابر مال در ذمه پرداخت 

نماید که این جز با مشروع دانستن خسارت تأخیر تأدیه 

 حقوق کارمندان دولتی میسر نخواهد شد.
 
. ضمان کاهش ارزش پول و لزوم تدارک اتالف 1-4

 ت آنمالیّ

با توجه به کاهش نقدینگی در جامعه ارزش پول همواره 

در حال کاهش و در اثر تورم از ارزش حقیقی پول 

آید. سؤالی که در  یمکاسته شده و قدرت خرید پایین 

گردد این است که  یمخصوص کارمندان دولت مطرح 

اگر دولت حقوق کارکنان خود را به عللی از قبیل 

تأمین در بودجه ساالنه و  اشتباه در محاسبه و عدم

آن را  التفاوت مابهتواند  یممانند آن نپردازد، آیا کارمند 

 مطالبه نماید؟

بدون شک اگر دولت در رأس مدت مقرر حقوق 

کارمندان خود را پرداخت ننماید و نرخ تورم به شکلی 

باشد که میزان کاهش ارزش پول عرفاً قابل اغماض 

اصل معوقات، خسارت نباشد، دولت عالوه بر پرداخت 

ناشی از تأخیر را نیز باید بپردازد. دلیل این امر را نیز 

بودن « قیمی»باید در اعتباری و در اصطالح فقهی، 

(. توضیح 91: 9971معرفت، ) ی امروزی دانستها پول

ی فعلی، قیمی هستند نه مثلی؛ بنابراین در ها پولآنکه، 

است هر زمانی جهت جبران کاهش ارزش پول، الزم 

( به 91: 9971آن محاسبه شود؛ )معرفت،  روز بهقیمت 

ی امروزی و ها پولعبارت دیگر، اعتبار و مالیّت 

ی کاغذی وابسته به قدرت خرید آنها ها پولمخصوصاً 
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است و خود کاغذ صرف، ارزشی ندارد. حال اگر در 

شرایط تورمی دولت حقوق کارمندان خود را پرداخت 

اعث از بین رفتن قدرت خرید ننماید و با این تعویق ب

گردد، با توجه به اینکه تمام اعتبار پول امروزی به 

مالیّت و ارزش آن است، تلف شدن بخشی از ارزش و 

مالیّت پول، مثل تلف عینی بخشی از کاال و یا هر 

وسیله دیگر خواهد بود. در موضوع مورد بحث، دولت به 

خود، حقوق کارمندان  موقع بهعلت تخلف از پرداخت 

ضامن کاهش مالیّت پول بوده و ملزم به جبران آن 

تمام اعتبار و مالیّت اسکناس به همان »است؛ زیرا 

قدرت خرید است و مقصود باالصاله از آن، توسل به 

بنابراین نقصان مالیّت آن ؛ خرید و تملک اشیاء است

مثل نقصان عینی کاال است. چون زیان خارجی آن 

نیست و لذا نقصان آن عرفاً  منهای این مالیّت مقصود

ضرر است و اگر عدواناً واقع شود موجب ضمان است؛ 

خواه در ذمه باشد؛ خواه در خارج و این به خالف این 

است که اسکناس در ذمه در اثناء مدت مقرر یا با اجازه 

زیرا در این ؛ تأخیر از بستانکار، تنزل قیمت پیدا کند

یا تنزل  صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقی

)موسویان،  «یافته است و کسی ضامن زیان آن نیست.

9901 :91) 

با این استدالل و نیز با توجه به معنایی که پیش 

از این در مورد حقوق بیان شد، باید گفت در ادای 

پرداخت  صورت بهبدهی دولت به کارمندان خود که 

گیرد، باعث کاهش و یا تلف مالیّت آن  یمپول صورت 

ر این عمل دولت، ضمان مترتب است و دولت گشته و ب

 موظف است برای جبران این ضمان مالی، اقدام نماید.

 

 . قاعده ارزش زمان1-5

بدون شک در قراردادها و روابط تجاری، زمان دارای 

، «لألجل قسط من الثمن»ارزش است و طبق قاعده 

/ 9: 9909عاملی، ) آید یم حساب بهزمان جزئی از ثمن 

؛ بحرانی، 989و  988/  99: 9181نجفی، ؛ 19و  78

. مبنای متفاوت بودن قیمت نقد و (90/ 91: 9181

 نسیه در معامالت، همین قاعده است.

در فقه و قانون، اجل پیش از موعد تأدیه دارای 

تواند با کاهش مقداری از دین،  یمارزش است و شخص 

زمان تأدیه را پیش اندازد. پس چرا بعد از موعد 

دین نباید برای آن ارزش قائل شد؟ بنابراین، سررسید 

کاهد تا طلب  یمکه دائن قسمتی از دین را  طور همان

خود را زودتر وصول کند، مدیون هم در اثر تأخیر در 

پرداخت دین، مدت را افزایش داده است. پس الزم 

است که مقداری بر دین او اضافه شود تا در واقع 

بتدا برقرار بوده حفظ تعادلی که در روابط طرفین در ا

شود. چرا که در ابتدا قرارداد طرفین بر مبنای مدت 

بوده است و حال که با تأخیر در تأدیه دین، تعادل از 

بین رفته است باید با افزایش مقداری بر اصل دین، 

 (.50: 9919)بادینی،  مجدداً آن را ایجاد کرد

 

 یل حقوقیدال. 2

یل حقوقی دالوان از ت یمیل فقهی پیشین، دالعالوه بر 

نیز برای اثبات جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه حقوق 

و  990کارمندان دولتی استفاده کرد. قانونگذار در مواد 

قانون مدنی، مواد  9809و تبصره الحاقی ماده  999

قانون آیین دادرسی مدنی، تبصره الحاقی  199و  191

و  981 قانون اصالحی قانون صدور چک، مواد 9به ماده 

قانون ثبت، دریافت  95و نیز ماده  قانون تجارت 981

خسارت تأخیر تأدیه را به رسمیت شناخته است که در 

 شود. یمین آنها اشاره تر مهمادامه به 

استدالل به این مواد و قوانین در اینجا برای اثبات 

لزوم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان 

از دریافت تأخیر تأدیه از پذیرش جو»دولتی مبتنی بر 

عدم »از یک سو و « سوی قانونگذار در سایر موارد

تفاوت اساسی میان دین دولت به کارمندان و سایر 

 از سوی دیگر است.« دیون
 

 . مواد قانون مدنی2-1

در صورتی که »دارد:  یمقانون مدنی مقرر  990ماده 

تواند با  یمموضوع تعهد، تأدیه وجه نقد باشد، حاکم 

مدیون را به جبران خسارت حاصله از  999رعایت ماده 

قانون  999در ماده « تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

اگر کسی تعهد اقدام به امری را »مدنی نیز آمده است: 

بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در 

صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است؛ 



 9917پاییز و زمستان  ،91 یاپیپ، 9شماره ، 7دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی، سال        100

ان خسارت تصریح شده باشد و یا مشروط بر اینکه جبر

تصریح باشد و یا بر حسب قانون  منزله بهدر عرف 

تابد که  یبرنمنظر به اینکه عرف « موجب ضمان باشد.

در خصوص دیون دیگر خسارت تأخیر تأدیه باشد اما در 

خصوص حقوق معوق کارمندان دولتی چنین خسارتی 

ان از تو یمبینی نشده باشد. مواد قانونی فوق را  یشپ

 حساب بهمبانی و دالیل حقوقی خسارت تأخیر تأدیه 

آورد. با لحاظ چنین مبنایی، خسارت تأخیر تأدیه 

تأخیر دولت در پرداخت  صرف بهحقوق کارمندان دولتی 

حقوق بدون نیاز به اثبات تقصیر دولت، قابل مطالبه 

خواهد بود؛ چرا که در قواعد عمومی خسارت تأخیر 

ر انجام تعهد به شرط تغییر فاحش صرف تأخیر د تأدیه،

 قیمت ساالنه برای مطالبه کافی خواهد بود.

های ریالی به استناد تبصره الحاقی به  یهمهرتعدیل 

قانون مدنی از دیگر مستندات اخذ خسارت  9809ماده 

تأخیر تأدیه در دیون پولی است و علت تقویم مهریه به 

؛ باشد یمنرخ روز، تورم شدید و تنزل فاحش ارزش پول 

های پولی ناشی از تأخیر  یهمهربه عبارت دیگر، تعدیل در 

 (.919: 9905)صفایی،  باشد یمدر تأدیه مهریه 

اما باید توجه داشت که در تعدیل دین، مهر 

؛ خصوصیتی ندارد و این امر باید همه دیون را شامل شود

یعنی لزوم توجه به تعدیل دین، خاص دسته مطالبات 

یست و تمام دیونی که با وجه رایج تعیین مربوط به مهر ن

گردند، چنانچه در موعد مقرر نسبت به تأدیه آن اقدام  یم

ها، تعیین  یمتقنشود، باید با توجه به شاخص تغییر 

(؛ بنابراین استدالل 919: 9900)پوالدی،  مجدد شوند

صورت گرفته در رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، با 

نگذار در تبصره الحاقی به ماده مبنای مورد پذیرش قانو

 و استدالل فوق، مغایر است. 9809

 

 . مواد قانون آیین دادرسی مدنی2-2

یل دالقانون آیین دادرسی مدنی از  199و  191مواد 

خاص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از متعهد و مدیون 

دارد:  یمدر این باره اعالم  199عهدشکن است. ماده 

ن دین و از نوع وجه رایج بوده در دعاوی که موضوع آ»

و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از 

پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت 

ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از 

مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص 

ن ساالنه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا

گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد  یمتعیین 

 «مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

قانون آیین دادرسی در این ماده به تقلید از ماده 

قانون مدنی در دعوایی که موضوع آن دین و از نوع  990

وجه رایج است، خسارت تأخیر تأدیه را پذیرفته است. 

 از: اند عبارترت در ماده مذکور شرایط پرداخت خسا

موضوع تعهد، تأدیه دین و از نوع وجه رایج  .9

 مملکت باشد؛

 طلب خود را مطالبه نماید؛ دائن .9

مدیون در موعد مقرر از پرداخت دین خود یا  .9

 وجود تمکن امتناع نماید؛

تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه رخ داده  .1

 باشد؛

ه تغییر فاحش بایستی در سررسید موعد تأدی .1

 دین تا هنگام پرداخت دین رخ داده باشد؛

طرفین برای جبران خسارت به نحو دیگری  .5

: 9919)نوین،  توافق نکرده باشند یا مصالحه ننمایند

 (.991و  990

گفته نیز چنین مقرر  یشپ 191ماده  9تبصره 

خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل »دارد:  یم

 199ظاهراً به ماده موارد قانونی « باشد. یممطالبه 

قانون اشاره دارد که خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد بر 

 (.990: 9905)صفایی،  اساس نرخ تورم را پذیرفته است

اطالق این ماده شامل کلیه دعاوی از جمله دعاوی 

کارکنان دولتی علیه دولت با خواسته مطالبه خسارت 

 باشد که احکام و قواعد خسارت یمیه حقوق تأدتأخیر 

تأخیر تأدیه از جمله مطالبه طلبکار، تمکن مدیون، تغییر 

 فاحش شاخص ساالنه باید مدنظر قرار گیرد.

 

 . قانون صدور چک2-1

قانون اصالح  9قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 

مجمع  98/9/9975موادی از قانون صدور چک مصوب 

تشخیص مصلحت نظام نقطه عطفی در بحث خسارت 

باشد؛ چرا که برای اولین بار مطالبه این  یمیه تأخیر تأد
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خسارت از سوی عموم مردم به رسمیت شناخته شد که 

متن ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 

منظور از عبارت »به شرح ذیل است:  99/1/9977

مذکور در « های وارد شده... ینههزکلیه خسارت و »

وادی از قانون قانون اصالح م 9تبصره الحاقی به ماده 

مجمع تشخیص  98/9/9975صدور چک مصوب 

مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم 

از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی 

های دادرسی  ینههزجمهوری اسالمی ایران اعالم شده و 

)نقل از  «ی قانونی است.ها تعرفهبر اساس  الوکاله حقو 

( در این ماده دو 9977: 91795شماره روزنامه رسمی 

نکته شایان توجه است. نکته اول اینکه برای اولین بار 

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی مردم در خصوص 

رسد  ینمچک به رسمیت شناخته شده است. به نظر 

کرده که مجمع در این مورد  یممصلحت خاصی ایجاب 

خسارت مقررات شرعی را زیر پا بگذارد و مطالبه 

دیرکرد را مقرر دارد؛ بلکه چون عقل سلیم و منطق 

با توجه به  خصوص بهروشن، مطالبه خسارت دیرکرد را 

نرخ باالی تورم ایران همواره عادالنه و عدم پرداخت آن 

دانسته است و مطالبه آن را تجویز کرده  یمالمانه ظرا 

است. نکته دوم: در استفساریه مقدار خسارتی که قابل 

اندازه نرخ تورم تعیین شده است. این  به است، بهمطال

نکته تحول دیگری است که برای اولین بار بعد از 

انقالب مقدار خسارت دیرکرد نظمی یافته و میزان آن 

قابل تعیین شده است. البته این مقدار شناور است و هر 

سال ممکن است کم یا زیاد شود که با استعالم از بانک 

 در هر سال معین خواهد شدمرکزی این مقدار 

 (.917: 9901)سلطانی رنانی، 

 

 گیری بحث و نتیجه

با توجه به آنچه در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار 

 آید: یم به دستگرفته، نتایج زیر 

واریز  صورت به. پرداخت حقوق کارمندان دولتی 9

گیرد و از آنجا که پول  یمپول و به وجه رایج کشور صورت 

است، تأخیر « قیمی»اری و در اصطالح فقهی، از امور اعتب

در تأدیه آن، مخصوصاً در شرایط تورمی جامعه کنونی، 

شود و مشمول  یمباعث ایجاد خسارت به کارمندان دولتی 

 گیرد. یمعمومی خسارت تأخیر تأدیه قرار  قواعد

دیوان عالی  915. رأی وحدت رویه شماره 9

وق کارمندان کشور که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه حق

دولت را ممنوع دانسته است، عالوه بر اینکه کلیت ندارد 

اشتباه در »و تنها شامل خسارت تأخیر تأدیه در موارد 

شود، از مبنای استداللی  یم« محاسبه حقوق کارمندان

قابل قبولی برخوردار نیست و تعلیل به کار رفته در آن، 

، «تفاوت تعهدات دولت با تعهدات اشخاص»مبنی بر 

 دلیل منطقی و توجیه حقوقی ندارد.

. با استدالل به دالیل فقهی از جمله قاعده 9

الضرر، قاعده تسبیب، قاعده لزوم وفا به عهد، ضمان 

توان به  یمکاهش ارزش پول و نیز قاعده ارزش زمان 

مبنایی فقهی درباره جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه 

پرداخت آن حقوق کارمندان دولت و الزام دولت به 

 دست یافت.

. موادی از قانون مدنی، قانون آیین دادرسی 1

مدنی، قانون صدور چک و قوانین دیگر، به امکان مطالبه 

و پرداخت خسارت در موارد تأخیر در ادای بدهی در 

. با اند کردهمواردی که موضوع آن وجه نقد باشد، تصریح 

ساسی توجه به این مبنای کلی قانونگذار و عدم تفاوت ا

توان  یممیان دین دولت به کارمندان خود با سایر دیون، 

مطالبه و دریافت خسارت تأدیه کارمندان دولت را مبتنی 

 بر مبانی مستحکم حقوقی دانست.
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