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ارزش پول، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، 
س��بب کاهش قدرت خرید ش��ده، بر اثر ت��ّورم از ارزش حقیقی پول می 
کاهد؛ به گونه  ای که اگر ش��خص، م��ّدت مدیدی عین پول خویش را در 
گوشه  ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر 
 اقتصادی از ارزش تهی شده است. در سال  های اخیر که از یک طرف اکثر 
قرض  ها و معامالت مدت  دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بانک  ها با 
پول رایج است و از طرف دیگر اقتصاد دچار تورم های باال است، طلبکاران 
در اثر تأخیر تأدیه مواجه با خسارت کاهش ارزش بدهی می شوند. آنچه در 
این میان محل بحث جدی است، مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی 
از کاهش ارزش پول است. گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه  های اقتصادی 
یا سیاس��ی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم ش��ده و به دلیل 
کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه 
خساراتی وارد می گردد. ضمان مسّببین و مباشرین کاهش ارزش پول و 
تورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختالف فقیهان و حقوقدانان 
قرار گرفته است و امروزه در خصوص مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی 

از کاهش ارزش پول تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است.
واژگان کلیدی:

پول، تورم، ارزش، خسارت، دولت. 
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مقدمه
در جامعة کنونی که اکثر تبادالت و قراردادها برمبنای وجه رایج کشورصورت می گیرد 
و اوضاع و احوال اقتصادی با رشد فراینده ای در م�عرض ت�غییر وت�حول است و نوع تورم 
با رشد باالیی همراه اس�ت،چ�نانچه موضوع تعهد وجه رایج باشد،کاهش ارزش پول تأثیر 
 مهم  و قابل توجهی در روابط اقتصادی طرفین دارد .به عنوان نمونه در قراردادی که اجرای 
آن مدتی ب�ه ط�ول م�ی انجامد، ممکن است عواملی مانند بحران  های اقتصادی،جنگ 
و...چن��ان تعادل اقتصادی ق�رارداد  را  بهم بزند که یک  طرف )طرفی که تعهد غیر پولی 
دارد( ضرر عظیم هنگفتی  را  متحمل  و مجبور شود قرارداد را با هزینه ای چندین ب�رابر 
آن�چه پی�ش بینی می نموده است انجام دهد و طرف دیگر  در  این  رهگذر سود سرشار و 

غیر ق�ابل پی�ش بینی بدست آورد.
عالوه بر این، از ویژگی های بارز اقتصاد قرن اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، 
ت است و این، موجب پایین آمدن  وجود نرخ توراّم های دورقمی در مقاطع زمانی بلند مداّ
ت دار و  ارزش پول و پدیدار شدن مشکالت حقوقی و اقتصادی پیچیده ای در معامالت مداّ
بدهی های معواّقه می شود. در این میان، گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا 
سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های 
مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسباّبین و 
مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختالف فقیهان 
و حقوقدانان قرار گرفته است و برخی معتقدند چنانچه دولت با اقدام هایی از قبیل چاپ 
اسکناس بدون کارشناسی دقیق یابی پشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به 
اختالفات داخلی و جناحی، موجب بروز مشکالت اقتصادی، و در نتیجه کاهش ارزش پول 

و اضرار به مردم شود، ضامن است و باید خسارات وارد شده را جبران کند.
در این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوقدانان در خصوص لزوم جبران زیان ناشی 

از کاهش ارزش پول و مسئولیت دولت در این خصوص خواهیم پرداخت. 

1- تعریف پول و ماهیت آن 
1-1-تعریف پول 

پول ظاهراً کلمه یونانی است و در تعریف ابتدایی آن وسیله، قطعه، شی، یا چیزی 
است که انسان ها برای تبادل خواسته ها، خدمات، کاالهای نیازها از آن استفاده می کنند.1 

1 . بهشتي، سید محمدحسین، اقتصاد اسالمي، تهران،دفتر نشر فرهنگ اسالمي، چاپ اول،1378، ص 76.



181

مقاله

به صورت کلاّی هر چیزی می تواند به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرد. در زمان های 
قدیم کاالها معموالً به عنوان پول مورد استفاده قرار می گرفتند و در بسیاری کشورهای 
جهان طال و نقره به عنوان پول رایج بودند. در حال حاضر تقریباً تمام پول مورد استفاده 
در تمامی کشورهای دنیا اصطالحاً پول فیات است که به پولی اطالق می شود که دارای 
ارزش ذاتی نبوده و کنترل ارزش آن در اختیارحکومت است. در بیشتر کشورهای دنیا 
پول در گردش دارای دو بخش پول مسکوک و پول بانکی است که پول بانکی اکثریت 
مقدار پول در گردش را تشکیل می دهد. همچنین در مفهوم اقتصادی پول واحدی برای 

اندازه گیری تولید اقتصادی و نیز واحدی برای ذخیره ارزش اقتصادی می باشد.2
1-2- ماهیت پول

پول ام��روزی با پول های صدر اسالم تفاوت هایی دارد؛ از جمله آنکه پول های صدر 
اس��الم پول حقیقی )طال و نقره( بوده ولی پول ه��ای امروزی اعتباری محض هستند. 
همچنین پول های گذشته افزون بر ارزش مبادله دارای ارزش مصرفی هم بوده اند، ولی 
پول ه��ای امروزی فقط دارای ارزش مبادله ای هستند؛ افزون بر این پول های امروزی از 
نوع اعتباری است، ولی از دیدگاه فقهی حقوقی نوعی مال به حساب می آید. مال چیزی 
است که مورد رغبت و تقاضای عقال باشد، بگونه ای که حاضر باشند در قبال آن عوضی 
بپردازند. از این رو با توجه به صدق این تعاریف برای پول های امروزی بنا بر اعتباری که 
حاکمیت به آن داده و مورد مقبولیت عرف است، می توان آن را در تعریف مال قرار داد.3 
ع��الوه براین پ��ول دارای دو ارزش اسمی و حقیقی است. اگر ارزش پول را بدون لحاظ 
شاخص قیمت ها و تورم در نظر داشت به ارزش اسمی پول اشاره شده است و اگر قدرت 

خرید آن در نظر گرفته شود به ارزش حقیقی پول توجه شده است.4
م�اهیت پول ام�روزی را عده ای مال مثلی و عده ای از  ف�قها  م�ال  قیمی می دانند و 
می گویند هرگاه جنس یا پولی  از  طال  قرض دهند  باید  هنگام ادای م�ثل آن را درج�نس 
و صفت رد کند خواه ترقی ی�ا ت�نزل ق�یمت داشته باشد و حتی اگ�ر از اعتبار هم افتاد بر 
ق�رض گ�یرنده غیر مثل آن الزم الوفا نیست اما هرگاه پول کاغذی و اسکناس قرض دهد، 
چون در حقیقت مالیت و ارزش را قرض داده اس�ت باید قیمت و ارزش پول دریافت شده 

2 . امامی، سید حسن، حقو ق مدنی، جلد اول، تهران، کتاب فروشی اسالمیه، چاپ نوزدهم،1387، ص 402.
3 . عظیمی، هادی، جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان، تهران، انتشارات تکرنگ، چاپ اول،1388، ص 23.

4 . امینی، علیرضا، موضوع شناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول، مجله جستارهای اقتصاد ایران دوره 
چهارم، 1386، شماره هشتم، ص 42.
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را رد نماید، در معامالت و مهریه هم همین گونه اس�ت. 5 به نظر می آید ب�توان گفت پول 
ام��روزی یک پدیدۀ مستحدثه است و از نوعاموال اعتباری به نظر عرف است، زیرا عرف 
ج�امعه رغ�بت به پول را در قدرت خریدآن می دانند  و اگ�ر ای�ن اع�تبار قدرت خ�رید از 

آن سلب شود ذات�اً هیچ ارزشی ندارد تابتوان گفت مال قیمی یا مثلی است.

2- مبانی جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول
سئوالی که در اینجا طرح می شود این است که آیا الزم است که کاهش ارزش پول را 
جبران کرد یا خیر؟ در این خصوص میان فقها و حقوقدانان نظرات مختلفی ابزار شده و 
هر گروه نیز مبانی مختص به خود را دارند. در ادامه به بررسی مهم ترین مبانی و نظرات 

مطرح شده توسط موافقان و مخالفان جبران کاهش ارزش پول خواهیم پرداخت. 
2-1- نظریات فقها پیرامون جبران کاهش ارزش پول 

فقها در خصوص لزوم جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به دو گروه تقسیم 
م��ی شون��د؛ برخی بر لزوم جبران کاهش ارزش پول تاکید ک��رده اند و برخی دیگر بر 

بطالن و حرمت جبران کاهش ارزش پول نظر داده  اند. 
2-1-1- حرمت و بطالن جبران کاهش ارزش پول

فقها برای اثبات نظریه حرمت جبران کاهش ارزش پول، به دالیل متعددی استناد 
ک��رده اند. برخی از فقها معتقدند که پول در زمره اموال مثلی است، بنابراین؛ براساس 
قاعده مشهور در فقه که ضمان مثلی به مثل است، اگر شخصی مبلغی بدهکار باشد و 
هنگ��ام ادای دی��ن، ارزش پولی که دریافت کرده بود، به شدت کاهش یافته و حتی به 
مق��دار یک درصد ارزش زمان دریافت آن برسد، حق طلبکار همان مقدار ارزش اسمی 
اس��ت و بیش از آن حق مطالبه از بدهکار را ندارد.6 برخی دیگر از فقها معتقدند، جواز 
جب��ران کاهش ارزش پول از مصادیق ارتکاب ربا به شمار می  رود که داللت ادله اربعه 
بر حرمت آن به طور کامل روشن است. گروهی از فقها با اشاره به استناد ضرر به خود 
وام دهن��ده، معتقدند که اگر وام دهنده بی��ش از آنچه پرداخته است، به عنوان تورم و 
کاهش ارزش پول بگیرد، ربا خواهد بود.7 سومین دلیل برای عدم جواز جبران کاهش 

5 . رحیمی بروجردی، علیرضا، بررسی تأثیر کاهش ارزش پول بر تراز پرداخت های جمهوری اسالمی ایران، سومین سمینار 
سیاست های پولی و مالی، 1372، ص 60.

6 . یوسفی، احمدعلی، ربا و تورم )بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا(، تهران،مرکز آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی، چاپ دوم،1391، ص 209.

7 . فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم،مرکز فقه االئمة االطهار علیهم السالم، چاپ سوم، 1374، ص 266.
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��ه به سیره متشرِّعه است. طبق این مبنا، گروهی از فقها معتقدند که  ارزش پ��ول، توجاّ
 ت��ورم هرچند در عصر حاض��ر افزایش یافته و محسوس تر ش��ده، ولی به طور کلی با 
ن��رخ  های پایین  تر در گذشته و چه بس��ا از زمان شارع مقدس نیز وجود داشته، اما از 
طرف شارع مقدس، نسبت به چنین امری، هیچ  گونه دستور خاصی صادر نشده است 
و اگر چنین تورمی هرچند با نرخ پایین، دین محسوب می  شد، الزم بود ائمه اطهار)ع( 

تکلیف مسلمانان را روشن می  ساختند.8
2-1-2- وجوب و لزوم جبران کاهش ارزش پول

کسان��ی که به این نظریه معتقدند، دالیلی را در اثبات آن ذکر کرده اند؛ گروهی از 
فقه��ا معتقدند که به عنوان مثال، اگر مقترض در زمان تأدیه بدهی خود، همان تعداد 
اسکناس دریافتی را بدون در نظر گرفتن کاهش ارزش پول به مقرض بپردازد، کمتر از 
آنچ��ه دریافت کرده، پرداخته و برائت ذمه حاصل نمی  شود و مقرض زیان خواهد دید 
و اص��ل ُمَسلَّم عقالیی »تساوی عوضین« رعایت نخواهد شد.9برخی دیگر معتقدند که 
در صورت الغای مالیت یا کم شدن ارزش، فرد متعهد، ضامن جبران کاهش ارزش آن 
می باشد، مثاًل اگر مردی که مهریه همسرش در 30 سال پیش، هزار تومان بوده است 
و اکن��ون بخواهد آن مهری��ه را به همسرش بدهد، ضامن کم شدن ارزش مهریه که به 
صورت اسکناس بوده، می  باشد و اکنون که می خواهد بدهی خود را به زوجه بپردازد، 
باید همان قدرت خرید سی سال قبل را بدهد؛ زیرا پول کاغذی چیزی جز حفظ ارزش 
و مالی��ت به شمار نمی رود.10بنابراین، جبران کاهش ارزش پول از آن جهت که سبب 

حفظ ارزش و مالیت پول است، واجب و الزم می باشد.
2-2- مبانی فقهی- حقوقی جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول 

در خص��وص لزوم جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، در نظام حقوقی ایران 
مبانی مختلفی ارائه شده است؛ بررسی تمامی مبانی مطرح شده در این مقال نمی  گنجد 
و ل��ذا جه��ت پرهیز از اطاله کالم در ادامه به بررسی مهم ترین مطرح شده در خصوص 

لزوم جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول خواهیم پرداخت. 
2-2-1- قاعده الضرر

قاع��ده الضرر یک قاعده عقلی و عرفی است ک��ه در اسالم به وسیله حدیث نبوی 

8 . مرعشی شوشتری، سید محمدحسن، پاسخ به نظرخواهی از فقها، فصلنامه رهنمون، 1372، شماره چهارم وپنجم، ص 106.
9 . موسوی بجنوردی، سید محمدحسن، القواعد الفقهیه، تهران،انتشارات دلیل ما، چاپ اول، 1386، ص108.

10 . نوری همدانی، پاسخ به نامه 56/619/8/د کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی، 1375ش. به نقل 
از: همان.
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»الض��رر و الضرار فی االسالم« تأیی��د شده است و نه اینکه این قاعده وضع و تأسیس 
اسالم باشد. همچنین از آنجا که پول اعتباری استواری و حیثیتش به ارزش مبادله ای 
آن در بازار وابسته است، با کاهش ارزش در طی زمان زیان نزد عرف عام صادق می باشد. 
بنابراین کاهش ارزش حقیقی و قدرت خرید پول به نوعی ضرر به حساب آمده و حسب 
این قاعده، ضرر وارد شده به دارنده پول که خارج از توان و اختیار وی بوده، باید توسط 

خسارت زننده جبران شود.11
 2-2-2- قاعده اتالف

مفاد قاعده اتالف )من أَتلَف ماَل الَغیِر َفهو لَه ضامن( در کتب حدیثی نیامده ولی از 
چندان شهرتی برخوردار است که به عنوان حدیث معصوم تلقی شده و مورد استناد فقها 
قرارگرفته است. از آنچه در خصوص مستندات و قلمرو قاعده اتالف وجود دارد چنین 
استف��اده می شود که هر فرد حقیقی یا حقوقی )دولتی یا غیردولتی(، مال دیگری را از 
بین ببرد، حال چه خود مال از بین برود یا مالیت آن، یا کارایی آن، به طور کامل از بین 
برود یا بخشی از آن نابود شود، از روی ناآگاهی انجام شود یا به صورت عمد، در تمامی 
این صور ضمان وجود دارد، با این تفاوت که در جایی که عمد باشد افزون بر ضمانت، 
کیفر هم وارد است12 بر این اساس اگر بتوان کاهش ارزش حقیقی و قدرت خرید پول 
را مصداق اتالف مال نامید می توان متلف را ملزم به جبران دانست. بنابراین، در فرض 
کاهش ارزش پول، با استناد به قاعده اتالف، اگر کسی اوراق بهادار )اسکناس( دیگری را 
از بین ببرد، در حقیقت مال غیر را از بین برده و ضامن است و باید عوض همان مقدار 
مال��ی که تلف شده را به مال��ک آن برگرداند و در این صورت ممکن است، تعداد اوراق 
بهاداری که تلف کرده، کمتر از تعدادی باشد که تلف کننده ملزم به پرداخت آن است؛ 

زیرا این ها از نظر تعداد متفاوت ولی از لحاظ قدرت خرید مساوی هستند.13
2-2-3- قاعده تسبیب

مطاب��ق موازین فقه، هرگاه عمل شخص با واسطه باعث تلف مال دیگری شود، وی 

11 . البته گرچه زیان و ضرر بودن کاهش قدرت خرید پول از نگاه عرفی امری مقبول و روشن است، اما در مباحث فقهی 
بین فقها اختالف زیادی وجود دارد که عمدتا ً مربوط به این نکته می شود که آیا قرض گیرنده ملزم به جبران کاهش ارزش 
پول قرض گرفته از قرض دهنده است یا خیر. اما در مجموع به نظر می رسد دالیل موافقین قابلیت جبران این کاهش ارزش، 

قوی تر از دالیل رقباست.
12. جعفری، جمیله و باقری، احمد، مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش 

پول، مجله مطالعات فقه و حقوق اسالمی، 1393، شماره دهم، ص107.
13 . موسوی بجنوردی، منبع پیشین،ص163.
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ضام��ن و این عمل تسبیب محسوب می شود.14 در فرض کاهش ارزش پول، به عنوان 
مثال اگر یکی از مسئوالن سیاسی یا اقتصادی کشوری، اقدام به موضع گیری خاصی در 
روابط خارجی با دیگر کشورها نماید، به طوری که منافع ملی را نیز تأمین نکند و این 
عمل سبب بحران اقتصادی در کشور شده و در نتیجه آن ارزش پول ملی کاهش یابد، 

آن مسئول بالتسبیب ضامن کاهش ارزش پول ملی می باشد. 
2-2-4- قاعده ضمان ید

از قواعد فقهی مشهور، قاعده ضمان ید است.15 مفاد قاعده مذکور، این است که هر 
ف به رد  کس��ی بر مال دیگری دست یابد، بدون آنک��ه از طرف مالک مأذون باشد، موظَّ
عین مال به صاحب آن است.16 به عقیده فقها، مقتضای اولیه تصرف و یا استیال بر مال 
دیگری، این است که متصرف در مقابل مالک ضامن است، یعنی عالوه بر آنکه مکلف به 
بازگرداندن عین در زمان بقای آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت به 
آن وارد گردد، متصرف باید از عهده خسارت وارده نیز برآید.17 بنابراین، در فرض کاهش 
ارزش پول، به عنوان مثال اگر غاصب فقط تعداد اسمی پولی را که غصب کرده بازگرداند، 
موج��ب نقص یا تلف بخشی از پ��ول مالک شده که بایستی با جبران کاهش ارزش آن، 
از عه��ده خسارت مالک برآید. به عبارت دیگر، در مورد اوراق بهادار )اسکناس(، شخص 
ضام��ِن قدرِت مال��ی تلف شده یا غصب شده می باشد؛ زیرا ذم��ه فرد ُمتلِف یا غاصب، 
مشغول به مقدار قدرت خرید تلف شده یا غصب شده در اوراق بهادار است و چون قدرت 
خری��د اوراق بهادار بر اثر تورم کاهش یافت��ه، بازپرداخت اسمی همان اوراق بهادار، آنان 
را ب��ری الذمه نمی  کند و چه بسا بتوان گفت: در قواعد ضمان و روایات مربوطه در باب 
اشتغال ذمه به پول، ارزش پولی پول یعنی قدرت خرید آن مورد ضمان باشد. بنابراین، در 
فرض کاهش ارزش پول، در مواردی همچون غصب و سرقت پول، طبق قاعده ضمان ید، 
آنچه به ذمه شخص می آید، در واقع همان قدرت خرید است و غاصب یا سارق، زمانی 
 ک��ه بخواهند ذمه خود را مفرَّغ سازند، باید همان قدرت خریدی که به طور اعتباری به 

ذمه  شان آمده و نیز منافع آن را پرداخت نمایند تا تفریغ ذمه حاصل گردد.18

14 . محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، تهران،نشر علوم اسالمی، چاپ سوم، 1378، ص120.
15 . مدرک و مستند روایی قاعده فوق، حدیث مشهوری از رسول اکرم)ص( است که می فرمایند: »علی الَیِد ما أََخَذت َحتَّی تَُودِّیَه«.

16 . والیی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول، تهران،نشر نی، چاپ اول، 1374، ص103.
17 . محقق داماد، سیدمصطفی، منبع پیشین، ص75. 

18 . همان، ص76.
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نقش نظام بانکی و حاکمیت در کاهش ارزش پول
گ��اه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و 
در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های 
مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. در این قسمت به بررسی نقش دولت و نهادهای پولی 

و بانکی تحت نظارت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول خواهیم پرداخت. 

3- نقش دولت در کاهش ارزش پول 
از آنجا که دولت  و نهادهاي مربوط به آن یکي از مسائل  نوپدید بوده و قدمت  و سابقه آن 
از نظر تاریخي هم زمان با بروز و ظهور دین اسالم نم�ي  باشد، دستیابي به احکام ناظر به 
م�سئولیت  دولت  با ماهیت جدید آن در فقه اسالمي ، امري مشکل ب�ه نظر مي  رسد. علماي 
حقوق، وظایف دولت را به دو دسته »حاکمیتي« و »تصدي  گري« تقسیم نموده  اند. در 
اعمال حاکمیتي دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقت�دار ملي اس�ت، تنها نفع 
عموم را در نظر دارد و ب�راي اجراي وظایف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر مي  شود. 
ولي دراعمال تصدي  گري، دولت  به کارهایي مي  پردازد که مردم نی�ز در روابط خصوصي 
انج���ام مي  دهن�د. در این گونه اعمال، دول�ت در نق�ش ت�اجر و صنعتگر ظاهر مي  شود 
و همانن��د سایر اشخاص حقوقي به داد و س�تد  مي  پ��ردازد، ک�ه شامل امور خدماتي و 

فرهنگي مي  باشد اموري که مي  تواند از طریق اش�خاص حق�وقي نیز اعمال شود. 19
در حق��وق ای��ران م�سئولیت مدني دولت ب�ه ط�ور مطل�ق نم��ي  باش�د، بلک�ه ای�ن 
مسئولیت در مورد خساراتي است که ناشي از اعمال تصدي  گري دولت اس�ت ک�ه در آن 
نشاني از ق�درت سیاسي دولت  دیده  نمي شود؛ مثل خرید و فروش و مواردي  از  ای�ن ق�بیل 
ک���ه دولت آنها را به عنوان ای��ن که داراي شخصیت حقوقي و مسئول حفظ دارای�ي و 
منافع و اموال عمومي است، انجام مي  دهد . در مورد اعم�ال تصدي  گري، دول�ت مسئول 
خساراتي است که به افراد وارد مي  کند و در این قبیل اعمال، دلیلي ب�ر سلب م�سئولیت 
 دول��ت وج�ود ن���دارد. ول��ي، در مورد اعمال حاکمیتي، دولت مسئول خ�س��ارات وارده 
نمي  باشد. همان ط��ور که در ماده 11 قانون مسئولیت مدني آم�ده: »هرگاه اق�داماتي بر 
حسب ضرورت ب��راي تأمین منافع اجتماعي طب��ق قانون ب�ه عمل آی�د و موجب ض�رر 

دیگري ش�ود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود «.
ب��ا  مالحظه نظریه ضمان دولت در کاهش ارزش پول، به بررسی مباني این موضوع 

19 . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقي، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ بیستم، 1389، ص127.
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در دو گروه مباني عام  و م�باني خ�اص  خواهیم پرداخت. 
3-1-1- مـباني عام ضمان دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول

قاع���دۀ عدالت، حرمت مال مسلمان و نظ��م عمومي به عنوان م�باني ع�ام ضمان 
دولت در کاهش ارزش پول هستند. 

3-1-1-1-عدالت
قاع��ده عدال��ت از جمله اصول کلي خدشه ناپذیر است ک���ه اغل�ب در فق�ه ب�ه  آن 
 استناد مي شود و همه اشخاص حقیقي و حقوقي صرف ن�ظر از تعداد زیان  دیده  گان در 
برابر این قاعده برابرند. 20 قرائن اثبات مي  کند که عرف، عدم ضمان دولت را در شرایطي 
ک�ه ت��ورم  من�سوب ب�ه اعمال دولت وکارکنانش باشد ظلم  تلقي  مي  کند . پس اگر اثبات  
ش��ود  دولت در ک�اهش شدید ارزش پول م�قصر اس���ت و از این طریق افرادي متضرر 
گردن��د، طبق قاعده عدالت  ملزم  به پرداخت خ�س��ارت اس�ت؛ زی�را در دی�ون و رواب�ط 
 م�ال��ي  جه�ت  رعای�ت قاع�دۀ  عدالت  و قسط، بای��د اداي دین از طرف تالف و مدیون به 
نحو کامل انجام پذیرد. به این ترتیب دارن��دگان پ�ول  ه��اي نق�د، س��پرده  گذاران و 
صاحبان حساب  ه�اي پ�س  ان�داز  قرض  الحسنه و کارمندان دولت و افراد بازنشسته که 
درآم�د پ�ولي ث�ابتي دارن�د و مانن�د این  ها، ب�ه میزان کاهش ارزش پول، زیان مي  بینند. 
در نتیجه حکم به »عدم ضمان دولت« در مواردي ک�ه خ�ود ع�امل ایجاد ضرر از طریق 

»کاهش ارزش پول« شود، ظالمانه است و با اصل قسط و عدل سازگاري ندارد.
3-1-1-2- قاعده حرمت مال مـسلمان 

جای��ي ک�ه مالي محترم اس���ت در ص�ورت اتالف و تعدي ب��ه آن ، ج�بران آن الزم 
اس����ت، جب�ران خ�سارت وارده ب�ر م�ال محت�رم   از جمله احترام به آن مال محسوب 
م��ي شود. حال تفاوتي نم�ي کن�د ای�ن م�ال توس�ط چ�ه کسي مورد تعدي یا تلف و یا 
نقصان واقع شود به یق�ین ح�کم وضعي را  اثبات م�ي  کن�د حتي اگرضایع کننده مال 
دولت باشد. به فرض اگر افرادي سرمایه پولي خ�ود را  ب�راي  مدتي بر اساس معمول در 
بان��ک سپرده  گذاري کنند و دولت با سیاس�ت  ه�اي پولي ی�ا تورم ، قدرت خرید پول 
را ب���ه طور غیرمتعارف پایین آورد، به ن�وعي م��ال آن�ه�ا را م��ورد تعدي و در نتیجه 

نقصان قرار داده و این مصداق از بین بردن احترام مال مسلم است.21
باتوج��ه به این که اسکناس م�نفع�ت اس��تعمالي ق�اب��ل ذکري جز  قدرت  خرید  
20 . موسي زاده، اب�راهیم، حاکمیت و ع�دالت در ق�رآن و ان�دیشه سیاسي امام عل�ي )ع(، ف�صلنامه  حق�وق اساسي، 

1384،شماره پنجم، ص 32.
21 .  شمس، سید حسین، احکام فقهي پول، مجله ف�قه اهل بیت علیهم الس�الم، س�ال سوم، شماره نهم، 1376.
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ندارد باید آن را در بازپرداخت اسکناس لحاظ کرد ؛ زیرا که ب�ه م�نفعت اس�تعمالي آن 
نق��ص وارد شده است؛ پس اگر دولت در این سیاست گذاري مقصر باشد ، و یا  قبل  از هر 
اق��دام مصلحت جویان ه اي، ه�شدارهاي الزم ب�ه س�پرده  گذاران نداشته باشد، نسبت 
ب��ه پول  هاي سپرده ب�ه تناس�ب ک�اهش ق�درت خری�د، ک�ه م�شخصاً ن�وعي از بین 

 بردن حرمت  مال افراد است، ضامن مي باشد.22
3-1-1-3-نظم عمومي 

 در  اثر  پیدای��ش  ضرر، وض�عیت اقت�صادي متضرر تغییر مي یابد و دارایي او نقصان 
مي  پذیرد  و چ�ون این امر بدون مجوز قانوني به وسیله غیر به عمل مي  آید، نظم اجتماعي 
متزلزل م�ي گردد . ق�انون ب�راي برق�راري نظ�م اجتماعي به حمایت متضررآمده و جبران 
خسارت را از  ناحیه فاعل آن الزم مي  داند و در این  امر  سعي  و کوشش مي کند تا آن قدر 
که  ممکن  باشد وضعیت اولیه متضرر ب��ه صورت ق�بل از پیدایش ضرر عودت یابد. در 
نتیجه با توجه  ب��ه  تساوي افراد  حقیقي  و حقوقي در این اصل، دولت در صورتي که  در 
 حوزه تصدي  گري خود موجب بروز کاهش ارزش پول و در نتیج�ه بحران  هاي  اقتصادي 

ب�اشد، ضامن ضرري که به  واسطه عملکرد او برافراد  جامع�ه  وارد شده، مي  باشد.23
3-1-2- مباني خاص  ضمان دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول

  قواعدي چ���ون اتالف، الض�رر، و ت�سبیب در ش�مار مباني خ�اص ضمان دولت در 
کاهش ارزش پول قلمداد  مي ش�وند.

3-1-2-1-قاعده اتالف 
متصدیان امور دولتي، چنانچه به س�بب م�سئولیتي ک�ه دارن�د موج�ب اتالف مال 
سایر اشخاص شوند باعث ایجاد مسئولیت مدني براي دولت م�ي  ش�وند و این دولت است 
ک���ه پس از پرداخت خسارت وارده، طبق روابط و ض�وابط درون س�ازماني، به کارمند 
رج��وع مي کند. پس ط�رف دع�وا ش�خص زی�ان دی�ده از هم�ان ابت�داي  ام��ر  دولت 
 م��ي  باشد. لذا باتوجه به مطالب  فوق  و این که ش��ارع مقدس و س�یره ع�ق�ال ت�أکی�د 
ب���ر جبران خسارت م�ی نمای�د؛ م�سئولیت دول���ت اثب�ات گردیده و دول�ت م�سئول 
جب���ران خسارت مي شود . در نتیج�ه  وزیران ، نمایندگان  مجلس، رؤساي ادارات خاص 
اگر خ��ارج از حوزه م�سئولیت خ�ود ودر صورت نداشتن صالحیت  و توانایي الزم براي 

22 . صافي گلپایگاني ، لطف اهلل، نظرخواهي از فقها پیرامون مسائل حقوقي و فقه�ي ناش�ي از ک�اهش ارزش پول، مدرسه عالي 
شهید مطهري، مجله رهنمون، 1372، شمارهششم، ص 523.

23. عابدیني، احمد، ربا در حالت تورم و ضمانت سقوط پول، اصفهان:انتشارات اقیانوس معرفت، چاپ اول،1388، ص 87.
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داشتن آن مقام و از روي کوتاهي و سهل  انگاري به صورتي عمل کردند  یا  سخن گفتند 
و س�ب��ب پایین آم�دن ارزش پ�ول ی�ا ایجاد ت��ورم شوند، ضامن هستند و فرقي بین 
 مباش��ر  و سبب نی�ست، بلک�ه اگر ب�ه عم���د و براي رسیدن به خواسته  هاي شخصي 
 باشد  گناهکار  نیز به حساب مي آید. بنابراین اقدام  ه�ایي ک�ه دولت انجام مي  دهد چه 
به صورت از بین بردن پشتوانه مادي پ�ول باش�د مث�ل چاپ اسکناس بدون کارشناسي 
دقیق  و ب�دون پ�شتوانه و م�صرف نم�ودن پ�شتوانه ای�ن اسکناس ها باشد و یا ب�ا سست 
کردن پ�ش�توانه معن�وي پول م�ل�ي یعن�ي ب�ا روش  ه�اي نامعقول در ح�وزه س�یاست 
داخ�لي و خارجي موجب مناقشات سیاسي  و اختالفات  داخلي و جناحي، بروز مشکالت 
اقتصادي و در نتیجه ک�اهش ارزش پ�ول و اض�رار ب�ه م�ردم شود، ضامن است . نکته  ق�ابل 
ت�وجه این است که در این صورت نیاز به کارشناسي دقی�ق در تشخیص ت�قصیر دولت و 
وزیران ایشان و دیگر مسئولین و میزان تقصیرآنان است  و نیز نیاز به دقت کارشناس�ي در 
تعی�ین می�زان خ�سارت وارده، نبای�د نادی�ده گرف�ت ک�ه تحقیق ب�یشتر م�تخصصان 

اق�تصادي را طلب مي کند.24
3-1-2-2-قاعده تسبیب 

در حق���وق ای���ران درخ�صوص ای�ن که م�سبب ورود خ�س��ارت دولت ب�اشد، در 
صورتي که کارمند و متصدي امور دولت�ي ب�ه تنهایي سبب ورود ضرر و زیان به اشخاص 
گ��ردد، در مرحل��ه اول، دولت م�سئول ج�ب�ران خسارت وارده است و این دولت اس�ت 
ک���ه در رواب�ط خ�ود ب�ا شخص کارمند، طب�ق ضوابط اداري و س�ازماني ب�راي ج�بران 
خس��ارت وارده به خود، به کارمند رجوع مي کن�د، اما اگر دولت به تنهایي سبب ایجاد 
خ�سارت ب�ر اش�خاص گردد ؛ در چنین ح�التي واض�ح است که  دولت چه سلباً و چه ایجاباً 
موجب ورود ض�رر و زیان گ�ردد، ملزم به جبران آن مي باشد. مثاًل  اگر تدوین و تصویب 
آیی��ن  نامه  ها و مقررات  دولتي  غیر کارشناس�ي و در ح�وزه  وظ�ایف  تصدي  گري خود 
منجر به ورود ضرر به افراد جامعه گ�ردد )ایج�ابي( ی�ا این ک�ه دولت در ت�أمین رف�اه و 
آسایش و امنیت، اع�م از اقتصادي، اجتماعي و غیره قصور ک�رده )سلبي( و سبب  ورود 

 خسارت به افراد جامعه ش�ود ضامن اس�ت و بای�د ای�ن خسارت را جبران نماید.
بر این اس��اس در موضوع ج�بران کاهش ارزش پول و دیگرابعاد اقتصادي چ�ن�ان 
چ���ه سببیت دولت در ایج��اد ضرر اث�بات ش��ود، یعني دولت ب��دون در نظر گرفتن 

24 . جهت مطالعه بیشتر : هاشمي شاهرودي، سید محمود، ضمان کاهش ارزش پول ، مجله ف�قه اه�ل ب�ی�ت عل�یهم ال�سالم 
)فارس�ي(، 1377، شماره دوم.
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م�صلحت عمومي و در راستاي اهداف غی��رحاکمیتي، اقدام  ها و برنامه  هاي خاص و 
غیرکارشناسي اقتصادي داشته باشد، یا با ت�غییرات آني و م�قطعي م�صوبه  هاي ق�انوني 
در زمینه  هاي اق�تصادي یا  سیاسي  و یا غیر آن موجبات سقوط پول ملي را فراهم نماید 
و ب���ه ای��ن ترتیب، مردم و سرمایه  گذاران را دچار ضرر و زیان یا ورشگستگي کند، ب�ا 

اس�تناد به قاعده تسبیب، دولت ملزم  به  جبران این خ�سارات م�ي  ب�اشد. 
الزم ب�ه ذکر اس�ت ک�ه یکي از مشکالتي که در این مسأله وجود دارد این است که 
ع��الوه براثبات وجود ضرر، بای�د رابطه سببیت  بین  تقصیر دولت و ضرر ثابت شود؛ در 
ف���رض مسأله بای�د ض�من بررس�ي عوامل م�ختلف کاهش ارزش پول، احراز شود که 
تق�صیر دول�ت باع�ث ک�اهش ارزش پول شده است و به عبارتي دولت  سبب  ایجاد این 
عامل یا عوامل  بوده  و تشخیص ای�ن موضوع نیاز به کارشناسي دقیق دارد که راه کارهاي 

علمي مناسبي مي  طلبد.
3-1-2-3-قـاعده ال ضـرر 

با پذیرفتن مبناي فقهایي ک�ه ب�راي اث�بات ض�مان به قاعده الضرر استناد مي  کنن�د در 
ص�ورت اثب�ات تق�صیر دول�ت و عوامل دولت در کاهش چشمگیر ارزش پول، دولت مسئول 
جب�ران تمامي خ�ساراتي است که از این طریق به وسیله کارکنان، کارگزاران و یا ب�ه س�بب 
اعم�ال و ت�صمیمات ح�کومتي ب�ر اف�راد جامعه وارد مي شود  و تنها چیزي که گستره این 
مسئولیت را مح�دود مي کند قید »مصلحت عام« م�ي  ب�اشد ک�ه اعمال آن نیز به دست 
حاکم اسالمي مي  باشد. همچنین اصول حقوقي اقتضا دارد ه�مان  گونه که اشخاص حقیقي 
اگر خسارت و زیاني وارد آوردند، متحمل پرداخت خسارت مي  ش�وند؛ در م�ورد اشخاص 
حق�وق��ي، خ�واه دولت باشد یا غیر آن نیز همي ن گونه عم��ل شود و اصل وح�دت احکام 
ش�خص حقیقي و ش�خص ح�قوقي که در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته، م�ؤید 
آن اس���ت. ب�ه این ترتیب حکم به جبران خسارت بهترین راه ب�راي ج�لوگیري از ض�رر 
  اس�ت  و ضامن نبودن دولت نسبت به خسارت  هایي که به مردم در اث�ر عملکرد ای�ش�ان وارد 

مي  گردد، حکمي است ضرري، و م�وجب فشار و زیان ب�ر اف�راد جامعه است. 
3-2- نقش نظام بانکی در کاهش ارزش پول 

عموماً بانک یک نهاد واسطه مالی25 تلقی می شود که سپرده  ها را از یک سو تجهیز و 
از سوی دیگر تخصیص می بخشد.اگر حاکمیت و یا به نحو تخصصی تر بانک مرکزی که 
مقام ناظر بازار پولی است، نظارت موثری بر فرایند خلق پول شبکه بانکی نداشته باشد 

. 25 Financial Intermediaries



191

مقاله

)مفه��وم سلبی(، بدون شک کاهش ارزش پول رهاورد این جریان خواهد بود. افزون بر 
ای��ن، اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی و اعطای خط اعتباری به این شبکه 
در کن��ار اعمال سایر سیاست های انبساط��ی پولی بانک مرکزی )مفهوم ایجابی( نقش 
پررنگ تری برای بانک مرکزی در خلق پول جدید، کاهش ارزش پول و به تبع آن لزوم 

جبران آن ایجاد می نماید.
البته ممکن است اعمال سیاست پولی انبساطی و یا خلق پول توسط شبکه بانکی 
از الزام��ات اقتصادی و از سیاست های خروج از رکود در راستای تأمین منافع عمومی 
جامع��ه باشد. ف��ارغ از بحث مفصل ارتباط اثرگذاری خلق پ��ول بر خروج از رکود که 
نظرات موافق و مخالف خاص خود را دارد، بنا به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی الزام 
جب��ران ض��رر کاهش ارزش پول ناشی از اینگونه سیاست ه��ا از بین می رود. این ماده 
اشاره می کند که: »در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت 
برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت 
مجب��ور به پرداخت خسارات نخواهد بود«.همچنین از آنجاکه مسئولیت مدنی مبتنی 
بر تقصیر است، چنانچ��ه عواملی خارج از کنترل و تصمیم حاکمیت همچون شرایط 
اقتصاد جهانی موجب بروز زیان مذکور شده باشد، حاکمیت از این نوع مسئولیت مدنی 

معاف خواهد بود.
3-3- مسئول جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول

با فرض آنکه بپذیریم حاکمیت به دلیل اعمال سیاست  های اقتصادی و یا عدم نظارت 
صحیح بر فرآیند خلق پول شبکه بانکی در کاهش ارزش پول دارای نقش هستند و جبران 
ض��رر بر عهده آنان است، پرسش دیگری مطرح می شود و آن اینکه آیا جبران این ضرر 
ب��ر عهده بیت المال مسلمین و از محل درآمدهای عمومی دولت است و یا ذمه مدیران، 

تصمیم گیرندگان و مسئولین بازار پول شخصاً در این جبران مشغول است؟
از آنجا که سیاستگذاری پولی و تغییر ارزش حقیقی پول به علت اعمال سیاست های 
اقتصادی از مسائل جدید و مستحدثه است، مباحثات فقها و احکام فقهی ناظر به مسئولیت 
حاکمی��ت در این حوزه از حیث فقهی کمتر مورد توجه و پرداخت قرار داشته است. در 
این بین مواردی که براساس آن می توان رد پای مسئولیت حاکمیت را پیدا نمود، مربوط 
به مسائلی همچون پرداخت دیه در موارد خاص از بیت المال و لزوم جبران خطا و اشتباه 
قضات، کارمن��دان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابست��ه از بیت المال است. بنابراین 
هرچن��د این موارد ارتباط مستقیمی با کاه��ش ارزش پول ندارد ولی می تواند تقریبی از 
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مسئولیت پذیری حاکمیت در قبال جبران ایراد ضرر به افراد متضرر باشد.26
به عنوان نمونه، از لحاظ حقوقی ماده 13 قانون مجازات اسالمی مصوب  1392 بیان 
می دارد که: »حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید 
از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه 
صدم��ه و خسارتی که از این جهت حاصل ش��ود، درصورتی که از روی عمد یا تقصیر 
باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت 
از بیت الم��ال جبران می شود«. این عبارت بیان کننده این واقعیت است که در مواقعی 
که صدمه و خسارتی از ناحیه حاکمیت بر افراد وارد می شود، نیازمند جبران است. در 
خص��وص جبران این نوع خسارات و صدمات که ناشی از خطای قاضی است، عالوه بر 
م��اده فوق از قانون مجازات اسالمی، اصل 171 قانون اساسی بیان می دارد که »هرگاه 
در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، 
ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی 
ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال 

از متهم اعاده حیثیت می گردد«.
عالوه براین بر اساس چنین مبنایی، در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در خصوص 
کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که موجب خسارت به اشخاص 
می شون��د می گوید: »کارمندان دولت و شهرداری ه��ا و مؤسسات وابسته به آنها که به 
مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص  وارد نمایند 
شخص��اً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ول��ی هرگاه خسارات وارده مستند به 
عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا  مؤسسات مزبور باشد در این صورت 

جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است«.
بدیهی است تعمیم قطعی ای��ن احکام به سایر حوزه های مسئولیت حاکمیت، مانند 
ضمان کاهش ارزش پول نیاز به مداقه فقهی و پژوهش های عمیق تری دارد. اما در هر صورت 
چنانچه جواز فقهی این تعمیم اثبات گردد، می توان حاکمیت را در اعمال سیاست های فراتر 
از الزامات اقتصادی که منجر به کاهش ارزش پول شود، ملزم به جبران دانست. همچنین 
چنانچه این کاهش بر اثر کوتاهی و تقصیر متولیان امر باشد حتی می توان پا را فراتر از این 

نهاد و جبران ضرر وارده را متوجه شخصیت حقیقی ایشان نمود.27
26 . جعفری، جمیله و باقری، احمد، منبع پیشین، ص 109.

27 . جهت مطالعه بیشتر در این خصوص ر.ک: یوسفی، احمد، راه های جبران کاهش ارزش پول در سپرده های بانکی،مجله 
اقتصاد اسالمی، سال چهارم، 1383، شماره 3.
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4- راهکارهای جبران کاهش ارزش پول
 در ح��ال حاضر جب��ران کاهش ارزش پ��ول در چارچوب م��اده 522 قانون مدنی و 
شرایط این ماده قابل مطالبه است، که این شرایط جبران این خسارات را با محدودیت های 
ج��دی مواجه نموده است. به عنوان مث��ال در مواردی همچون جهل داین به دین، عدم 
شناسای��ی مدیون و یا مقبوض به عقد فاسد که وجهی ب��رای مطالبه وجود ندارد، برای 
جب��ران کاهش ارزش پول چه راه کاری باید اندیشید. در پاسخ می توان گفت که در این 
موارد باید از ظاهر قانون دست کشید و مطالبه را الزم ندانست،چرا که در فرض ماده 522  
قانون آئین دادرسی از ابتدا حکم تکلیفی پرداخت دین وجود ندارد. در واقع مدیون باید 
متمکن در پرداخت بوده و از سوی دیگر داین نیز دین خود را مطالبه کرده باشد. که در 

این صورت حکم تکلیف یا دایدین بر او الزم شده و مطالبه در اینجا ضروری است. 
همچنین در مواردی مثل مقبوض به عقد فاسد، مطالبه شرط نیست، چرا که در این امور از 
ابتدا حکم تکلیفی برای مدیون نسبت به رد وجود دارد. بنابراین حتی بدون وجود مطالبه باید 
قائل به جبران خسارت کاهش ارزش پول باشیم. بنابراین به نظر می رسد که با تفسیر از ماده 
522 ق.ا.د.م می توان راهکار مناسبی را جهت جبران خسارت کاهش ارزش پول فراهم آورد.

قانونگذار نیز نظریه لزوم جبران کاهش ارزش پول را به نحوی پذیرفته است؛ بر این اساس در 
صورت وجود تورم باید کاهش ارزش پول بر اساس نرخ تورم رسمی اعالم شده از سوی بانک 
مرکزی جبران شود. در این جهت، قانونگذار با الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی )در 
مهریه ای که وجه رایج باشد( و نیز در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جبران 
خسارت در دین به تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط  بانک مرکزی تعیین می گردد این 

اصل را تأیید و تصویب نموده تا بخشی از ضرر افراد جامعه جبران گردد.28
28 . رأی وحدت رویه شماره 733 –93/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظر شعبه ای را پذیرفته که غرامت را 
به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از قَِبل 
مستحق للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و مالک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و 
نمی توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله، لحاظ کرد وااّل اگر نظر اعضای 
هیأت عمومی وحدت رویه، صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در 
رأی مذکور به ماده 522 اشعاری استناد می شده است؛ در حالیکه نه در رأی وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از 
اکثریت قضات هیأت عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش 
ارزش ثمن با مالحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رأی 
وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون مزبور بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این 
ماده، اصوالً شامل مسئله موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت 
عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عماًل یک رأی بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله 
هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور نبوده است. علی هذا صرفنظر از نحوه استدالل دادگاه، چون 
مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی 
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عالوه بر این، راهکارهای تئوری و عملی دیگری نیز می  توان برای جبران خسارت 
ناشی از کاهش ارزش پول پیشنهاد داد. 

4-1-راهکارهای نظری جبران کاهش ارزش پول
4-1-1- تـعدیل قانونی29

تعدی��ل ق�انون��ی در ق�الب تعدیل م��ال  االجاره )م���ادۀ 4 ق�ان��ون روابط  موجر و 
مستأج��ر مصوب 1356( در مورد اماک��ن تجارتی، پرداخت مهریه براسامی و اشخاص 
اعالمی از س��وی ب�انک م�رکزی جمهوری اسالمی ایران )قانون الحاق یک ت�بصره ب�ه 
مادۀ 1082 ق�انون م�دنی( آی�ین نامة اجرایی آن، پرداخت خسارت ت�أخیر تأدیه در مورد 
مطالبات بانک  ها )قانون عملیات بانکداری بدون ربا( و )قانون   استفساریة تبصرۀ  الحاقی 
ب��ه مادۀ 2 قانون صدور چ�ک( و نهایت پرداخ�ت مستقیم  م�یزان کاهش ارزش پول در 

صورتی که موضوع ت�عهد ای�ن بوده است، موجب جبران کاهش ارزش پول می شود.
4-1-2- تعدیل قراردادی

ممکن اس��ت ط�رفین در ق�راردادی ک�ه با کاهش شدی��د ارزش پول همراه است در 
زم��ان اج�رای ق�رارداد ت�وافق ب�ر ت�عدی��ل آن ن�مایند و یا اینکه هنگام انعقاد قرارداد 
شروط��ی را در قرارداد بیان کنند که به جبران کاهش ارزش پول انجامد  مانند اجرای 
تعه��د براس��اس کاالیی خاص غیر وجه رایج مانند طال، نق��ره، گندم و... و ی�ا برمبنای 
شاخص عمومی کاال و خدمات و یا اصوالً اجرای تعهد بر عین ارزخارجی صورت پذیرد 

و به این طریق  از  ورود ضرر ناشی از کاهش ارزش پول جلوگیری نمایند.
4-1-3- تعدیل قضایی

تعدیل قضایي قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقي- اقتصادي است که 
در نتیجه نوسانات اقتصادي قرن اخ�یر حادث ش�ده اس�ت. گرچه اصل اولیه در قراردادها 
رعای��ت اح�ترام ب�ه ارادۀ طرفین است ول��ی گاه ممکن است قاضی محکمه به استناد 
شرط ضمنی  و یا جلوگیریاز بی عدالتی، در قرارداد مداخله نموده و با تفسیر قرارداد مفاد 
آن را تعدیل و متناسب با شرایط زمان می سازد برابری عرفی عوضین ن�وعی و عام است 
و تم��ام قراردادهایی را که برمبن��ای مسامحه منعقد  نشده  باشند، شامل می شود، و لو 
اینکه در متن قرارداد سخنی از این تعادل به میان نیامده باشد و در صورتی ک�ه عاملی 

کشور خروج موضوعی دارد و مطابق مواد 455 و 456 قانون مدنی مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را 
انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل، نخواهد شد و این مورد را نمی توان با ید غاصب یا در 

حکم غاصب قیاس کرد. 
29 . بیگدلي، سعید، تعدیل قراداد، تهران: میزان،چاپ اول، 1386، ص 76.
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مانند بحران اقتصادی موجب تغییر غ�یر م�تعارف آن وضعیت گردد  این  شرط  به زیان 
دیده حق می دهد  تا  با مراجعه  به دادگاه تعدیل آن را بخواهد.30

4-1-4- فسخ قرارداد 
متعهد ل��ه  برمبنای غ�بن حادث و یا تعذر وف��ا به مدلول عقد ممکن است مبادرت 
ب��ه  ف�سخ  ق�رارداد  ن�موده و به این وسیله از ورود ضرر بیشتر در اثر کاهش ارزش پول 
جلوگی��ری از  ض��رر  ناروای  مغبون است و این م��الک در حوادث غیر قابل   پی�ش بینی 
هموج��ود دارد و از طرفی فسخ با روح قوانین و جمع عدالت و حاکمیت اراده سازگاری 

بیشتری تا تعدیل قرارداد دارد.31
4-2-راهـکارهای عـملی جبران کاهش ارزش پول

ضرر حاصل از کاهش  ارزش  پول را می توان با برخی  راهکارهای  عملی، جبران کرد 
 ی��ا  به کم ترین ح�د رس�اند . »معیار پول پایة بین المللی« یا »حقاّ برداشت مخصوص« 
یک��ی از راهکاری مؤثر در این خص��وص است. 32»حقاّ برداشت مخصوص«، نوعی پول  
ب�ین الملل��ی  اس�ت. پی�ش از خلق این پول، دالر آمریکا نقش اس�اسی را در م�بادالت 
ا نوسانات شدید دالر در برابر سایر ارزها، بیش تر کشورهای قدرتمند  ج�هانی داشت؛ اماّ
اقتص��ادی جهان را  به  فکر  خلق نوعی پول بین المللی فرو برد. در خلق و حفاظت ای�ن 
پول ب�ین المللی م�سؤولیاّت جمعی کشورهای قدرتمند اقتصادی نقش اساسی داشت. 
در س�ال 1974 م�یالدی تصمیم گرفته شد که ارزش حقاّ برداشت مخصوص در ارزهای 
شان��زده کشور محاسبه شود. این کشوره��ا، کشورهایی بودند که ص�ادرات آن ها ط�یاّ 
سال های 1968تا 1972 بیش از یک  درصد از  تجارت جهانی کاالها و خدمات را  تشکیل 
 م�ی داد و ضرایب داده شده به سهم هر ارز در »حقاّ برداشت  مخصوص« نیز بر اساس 
حج��م تجارت طیاّ پنج س��ال و موجودی پول هر ک�ش��ور در س�ایر ک�شورهای عضو 
برگزیده شد. در سال 1981 میالدی صندوق بین المللی پول، تعداد ارزه�ای ای�ن  س�بد 
را به پول های پنج کشور صنعتی آمریکا، آلمان، فرانسه، ژاپن و انگلیس محدود  کرد. این 
ع�م��ل، ب�ه م�نظور تسهیل در قیمت گذاری ارزش ه��ر واحد حقاّ برداشت مخصوص 
صورت پذیرفت. نظر   به آن که پنج ک�شور پی�ش گفته، دارای بیش ترین سهم صادرات 
جهانی کاالها و خدمات هستند ، قرار  بر  این شد که در ف�واصل پن�ج س�اله، در صورت 

30 . جهت مطالعه بیشتر ر.ک: حس�ین آب�ادي، امی��ر، تع�ادل اقتص��ادي در ق�رارداد، مجله ت�حقیق��ات حقوقي، 1376، 
شماره بیست  یکم و بیست  دوم.

31 . صادقي مقدم، محمد حسن، ت�غییر در ش�رایط ق�رارداد، تهران: میزان، چاپ اول، 1386، ص 21.
. 32 Special Drawing Right
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لزوم، در ترکیب ارزهای سبد حقاّ  برداشت.33
یکی از ویژگی های »حقاّ برداشت مخصوص«، ثبات بیش تر آن در ب�رابر ن�وسانات 
ل از پول  نرخ ارز در مقایسه با  یک  ارز )مثاًل دالر( است؛ زیرا این واحد محاسبه، متشکاّ
پن���ج ک�شور قدرتمند اقتصادی است ک��ه اگر یکی ت�ضعیف ش�ود، ت�أثیر آن چندان 
محس��وس نخواهد بود؛ افزون بر آن، ه�مزم��ان  با تضعیف یک پول، احتمال تقویت پول 
 دیگ��ر وجود دارد ک��ه در یک برآیند، ممکن است همدیگر را خ�نثی ک�نند؛ پس، این 

نوسانات ارزی، اثر چندانی روی »ح�قاّ ب�رداشت  مخصوص « ن�خواهد  داشت.34
ب��ه کارگیری چنین پولی که نزد ع�رف  و ع�اقالن  عال��م مال شمرده می شود، در 
انواع س�پرده های بانکی و در روابط مالی  و ت�جاری ب�ین اشخاص حقیقی و حقوقی در 
وضعیاّت ت�وراّمی و غ�یر توراّمی به لحاظ مبانی فقهی اشکالی ندارد؛ به  حقیقت عدالت  
اجتماع��ی  و اقتصادی  نیز ن�زدیک اس�ت و از بروز بسیاری از مشکالت ناشی از ت�وراّم  

م�انع  م�ی شود.35

33 . به منظور محاسبة نرخ برابری یک ارز در ب�رابر ح�ّق ب�رداشت، صندوق بین المللی پول، ارزش روزانة حقّ برداشت 
مخصوص، را در مقایسه با دالر محاسبه کرده، بانک مرکزی انگلستان نیز م�توّسط ن�رخ خ�رید و فروش ارزها را در برابردالر، 
در ظهر هر روز اعالم می دارد که با استفاده از این ن�رخ ها، ن�رخ برابری ارزها در مقایسه با »حّق برداشت مخصوص« محاسبه 

می شود. 
34 . م�طالب دربارة »حّق برداشت مخصوص« نقل و ب�رگرفتهاز: مهدآرا، حسین ، حق برداشت مخصوص و نظام پولی جهان، 

تهران: نشر نی، چاپ اول، 1375، صص 585-581.
35 . یوسفی،احمدعلی، منبع پیشین، ص 147.
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نتیجه  گیری
باتوج��ه به تجزیه و تحلیل های انجام گرفته شده در حقوق ایران 
می توان عنوان نمود که خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در حقوق ایران 
در روابط قراردادی قابل مطالبه اس�ت. ب�ه عبارت دیگر خسارت تأخیر 
تادیه به دی��ن به معنی اخص تعلق می گیرد، نه به خسارت ناشی از 
ضمان قهری. خسارت تاخیر تأدیه وجه نقد نیاز به اثبات ضرر وارده 
ن��دارد. به عبارت دیگر به صرف نقض ق��رارداد، ورود خسارت از نظر 
قانون��ی مفروض است، در حالی  که مطالبه هرگونه خسارت ناشی از 
تاخیر در ایفای تعهد بجز تعهد پولی )وجه نقد( طبق شرایط عمومی 
مطالبه خسارت نه تنها باید اثبات شود، بلکه رابطه سببیت ب�ین نقض 

قرارداد و ضرر وارده و مستقیم بودن ضرر احراز شود. 
در مورد مسئولیت جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول می توان 
گفت براس��اس قواعد فقهي ت�سبیب و اتالف؛ کساني که به گونه  اي 
سب��ب از بین رف�تن مالیت و ارزش پول یا ایج��اد تورم و در نتیجه 
 اض��رار  به  غیر شوند، ضامن هستن��د و فرقي بدون پ�شتوانه باش�د و 
چه  به  صورت  از بین رفتن پشتوانه این اسکناس  ها باشد، یا با ایجاد 
مناقش��ات سیاسي و اختالفات داخلي  و جناح��ي و یا بي انضباطي-

هاي اقتص��ادي و اهمال در اجراي ق�وانی��ن و برنامه  هاي اقتصادي 
 و م��واردي  از  این قبیل، موجب بروز م�شکالت اقتصادي و در نتیجه 
کاه��ش ارزش پول و قدرت خرید آن گردد ، از مصادیق خسارت بوده 
و ضامن است. بنابراین، در این موارد می  توان در وهله اول، دولت را 
مسئول جبران کاهش ارزش پول دانست، چرا که یکی از ارکان مهم 
مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان بار است که 
اغلب حقوقدانان از آن به »انتساب عرفی« تعبیر می کنند. این رابطه 
بدی��ن معناست که عرف باید ض��رر را منتسب به فعل فاعل زیان بار 
بدان��د. در دیون مالی، آنچ��ه موجب کاهش ارزش پول شده است نه 
فعل قرض گیرنده که عمدتاً عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار 
قرض گیرنده خارج بوده است. ازاین رو به نحو مسلم، علت ضرر حاصل 
ش��ده به ارزش حقیقی پول ارتباط��ی با وی ندارد در این حال فرض 
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ش��ود که نفر اول به نف��ر دوم کاالیی را قرض بدهد. در این زمان اگر 
نف��ر سوم ضرری به این کاال وارد بسازد وی ضامن جبران ضرر است 
گرچ��ه از مسیر نفر دوم پیگیری جبران صورت می پذیرد. به عبارتی 
آن کسی ک��ه باید ضرر وارده را جبران نهایی نماید نفر سوم است و 
نه نفر دوم. بنابراین نفر اول و دوم متحمل ضرر نخواهند بود و صرفاً 
پیگی��ری امر بر عهده نفر دوم قرار می گیرد، چراکه کاالی قرضی در 
زمانی که تحت ملکیت وی بود دچار ضرر شده است و حال وی باید 

از نفر سوم تقاضای جبران ضرر نماید. 
از طرف��ي در حق��وق کشور ما اص��وال ً مسئولیت مدني ، مبتني بر 
تق�صی��ر است و تقصیر دولت نیز در م��ورد اع�مال تصدي  گري که 
موجب خس��ارات  شده  باید اثبات شود. لذا در مواردي که ثابت شود 
عوامل��ي خارج از  کنترل  دولت  از قبیل شرایط اقتصاد جهاني، حالت 
اضطرار و ضرورت و یا اعمال حاکمیت موجب بروز خسارت از  سوي  

دولت  شده است، دولت از این نوع مسئولیت مدني معاف مي  گردد.
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