مقاله

مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از
کاهش ارزش پول
مرتضی بهادر
حورا راستگوی مشهور

*

**

چکیده

ارزش پول ،همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه،
س��بب کاهش قدرت خ رید ش��ده ،بر اثر ت��وّرم از ارزش حقیقی پول می
کاهد؛ به گونهای که اگر ش��خص ،م��دّت مدیدی عین پول خویش را در
گوشهای نگه دارد ،فقط از نظر شکلی ،پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر
ل های اخیر که از یک طرف اکثر
اقتصادی از ارزش تهی شده است .در سا 
ک ها با
ت دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بان 
ض ها و معامالت مد 
قر 
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 جب ران زیان ناشی
از کاهش ارزش پول است .گاه دولت با اتخاذ بعضی از روی ه 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 خ رید ،به گروه های مختلف جامعه
خساراتی وارد می گردد .ضمان مس بّبین و مباش رین کاهش ارزش پول و
تورم ،جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختالف فقیهان و حقوقدانان
ق رار گرفته است و امروزه در خصوص مسئولیت دولت در جب ران زیان ناشی
از کاهش ارزش پول تحت ش رایطی مورد پذیرش ق رار گرفته است.
واژگان کلیدی:

پول ،تورم ،ارزش ،خسارت ،دولت.
* دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکmrtzbhdr65@gmail.com :
** دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکhoora.rastgoo@gmail.com :
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مقدمه
در جامعۀ کنونی که اکثر تبادالت و قراردادها برمبنایوجهرایجکشورصورت میگیرد
و اوضاع و احوال اقتصادی با رشد فرایندهای در مـعرضتـغییر وتـحول است و نوع تورم
با رشد باالیی همراه اسـت،چـنانچه موضوع تعهد وجه رایج باشد،کاهش ارزش پولتأثیر
مهمو قابل توجهی در روابط اقتصادی طرفین دارد .به عنوان نمونه در قراردادیکهاجرای
ن های اقتصادی،جنگ
آن مدتی بـه طـول مـیانجامد ،ممکن است عواملی مانند بحرا 
و...چن��ان تعادل اقتصادی قـراردادرابهمبزند که یکطرف (طرفی که تعهد غیر پولی
دارد) ضرر عظیم هنگفتیرا متحملو مجبور شود قرارداد را با هزینهای چندین بـرابر
آنـچه پیـشبینی مینموده است انجام دهد و طرف دیگ ر دراینرهگذر سود سرشار و
غیر قـابل پیـشبینی بدست آورد.
عالوه بر این ،از ویژگیهای بارز اقتصاد قرن اخیر ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه،
وجود نرخ تو ّرمهای دورقمی در مقاطع زمانی بلند مدّت است و این ،موجب پایین آمدن
ارزش پول و پدیدار شدن مشکالت حقوقی و اقتصادی پیچیدهای در معامالت مدّ ت دار و
بدهیهای مع ّوقه میشود .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 مس ّببین 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 اقدامهایی از قبیل چاپ
اسکناس بدون کارشناسی دقیق یابیپشتوانه 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.
 -1تعریف پول و ماهیت آن
-1-1تعریف پول
پول ظاهرا ً کلمه یونانی است و در تعریف ابتدایی آن وسیله ،قطعه ،شی ،یا چیزی
1
است که انسانها برای تبادل خواستهها ،خدمات ،کاالهای نیازها از آن استفاده میکنند.
 . 1بهشتي ،سيد محمدحسين ،اقتصاد اسالمي ،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،چاپ اول ،١٣٧٨،ص .76
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به صورت کلّی هر چیزی میتواند به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرد .در زمانهای
قدیم کاالها معموالً به عنوان پول مورد استفاده قرار میگرفتند 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 میشود 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 میدهد .همچنین در مفهوم اقتصادی پول واحدی برای
2
اندازهگیری تولید اقتصادی و نیز واحدی برای ذخیره ارزش اقتصادی میباشد.
 -2-1ماهیت پول
پول ام��روزی با پولهای صدر اسالم تفاوتهایی دارد؛ از جمله آنکه پولهای صدر
اس�لام پول حقیقی (طال و نقره) بوده ولی پوله��ای امروزی اعتباری محض هستند.
همچنین پولهای گذشته افزون بر ارزش مبادله دارای ارزش مصرفی هم بودهاند ،ولی
پوله��ای امروزی فقط دارای ارزش مبادلهای هستند؛ افزون بر این پولهای امروزی از
نوع اعتباری است ،ولی از دیدگاه فقهی حقوقی نوعی مال به حساب میآید .مال چیزی
است که مورد رغبت و تقاضای عقال باشد ،بگونهای که حاضر باشند در قبال آن عوضی
بپردازند .از اینرو با توجه به صدق این تعاریف برای پولهای امروزی بنا بر اعتباری که
3
حاکمیت به آن داده و مورد مقبولیت عرف است ،میتوان آن را در تعریف مال قرار داد.
ع�لاوه براین پ��ول دارای دو ارزش اسمی و حقیقی است .اگر ارزش پول را بدون لحاظ
شاخص قیمتها و تورم در نظر داشت به ارزش اسمی پول اشاره شده است و اگر قدرت
4
خرید آن در نظر گرفته شود به ارزش حقیقی پول توجه شده است.
مـاهیت پول امـروزی را عدهای مال مثلی و عدهای ازفـقها مـالقیمی میدانند و
ی ازطالقرضدهندبای د هنگام ادای مـثل آن را درجـنس
میگویند هرگاه جنس یا پول 
و صفت رد کند خواه ترقی یـا تـنزل قـیمت داشته باشد و حتی اگـر از اعتبار هم افتاد بر
قـرض گـیرنده غیر مثل آنالزم الوفا نیست اما هرگاه پول کاغذی و اسکناس قرض دهد،
چون در حقیقت مالیت و ارزش را قرض داده اسـت باید قیمت و ارزش پول دریافت شده
 . 2امامی ،سید حسن ،حقو ق مدنی ،جلد اول ،تهران ،کتاب فروشی اسالمیه ،چاپ نوزدهم ،1387،ص .402
 . 3عظیمی ،هادی ،جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان ،تهران ،انتشارات تکرنگ ،چاپ اول ،1388،ص .23
 . 4امینی ،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 همینگونهاسـت 5.به نظر میآید بـتوان گفت پول
ام��روزی یک پدیدۀ مستحدثه است و از نوعاموال اعتباری به نظر عرف است ،زیرا عرف
جـامعه رغـبت به پول را در قدرت خریدآنمیدانندو اگـر ایـن اعـتبار قدرت خـرید از
آن سلب شود ذاتـاً هیچ ارزشی ندارد تابتوان گفت مال قیمی یا مثلی است.
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 -2مبانی جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول
سئوالی که در اینجا طرح میشود 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.
 -1-2نظریات 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 دادهاند.
 -1-1-2حرمت 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
ی رود که داللت ادله اربعه
جب��ران کاهش ارزش پول از مصادیق ارتکاب ربا به شمار م 
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
 . 5رحیمی بروجردی ،علیرضا ،بررسی تأثیر کاهش ارزش پول بر تراز پرداختهای جمهوری اسالمی ایران ،سومین سمینار
سیاستهای پولی و مالی ،1372 ،ص .60
 . 6یوسفی ،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
 . 7فاضل لنکرانی ،محمد ،القواعد الفقهیه ،قم،مرکز فقه االئمة االطهار علیهم السالم ،چاپ سوم ،1374 ،ص .266
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ارزش پ��ول ،توجّ ��ه به سیره متشرِّعه است .طبق این مبنا ،گروهی از فقها معتقدند که
ت��ورم هرچند در عصر حاض��ر افزایش یافته و محسوس تر ش��ده ،ولی به طور کلی با
خ های پایینتر در گذشته و چه بس��ا از زمان شارع مقدس نیز وجود داشته ،اما از
ن��ر 
طرف شارع مقدس ،نسبت به چنین امری ،هیچگونه دستور خاصی صادر نشده است
ی شد ،الزم بود ائمه اطهار(ع)
و اگر چنین تورمی هرچند با نرخ پایین ،دین محسوب م 
8
ی ساختند.
تکلیف مسلمانان را روشن م 
 -2-1-2وجوب 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 نمیشود و مقرض زیان خواهد دید
و اص��ل مُسَ لَّم عقالیی «تساوی عوضین» رعایت نخواهد شد9.برخی دیگر معتقدند که
در صورت الغای مالیت یا کم شدن ارزش ،فرد متعهد ،ضامن جبران کاهش ارزش آن
ال اگر مردی که مهریه همسرش در  30سال پیش ،هزار تومان بوده است
می باشد ،مث ً
و اکن��ون بخواهد آن مهری��ه را به همسرش بدهد ،ضامن کم شدن ارزش مهریه که به
صورت اسکناس بوده ،میباشد 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 رود10.بنابراین ،جبران کاهش ارزش پول از آن جهت که سبب
حفظ ارزش و مالیت پول است ،واجب و الزم میباشد.
 -2-2مبانی 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 نمیگنجد
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.
 -1-2-2قاعده الضرر
قاع��ده الضرر یک قاعده عقلی و عرفی است ک��ه در اسالم به وسیله حدیث نبوی
 . 8مرعشی شوشتری ،سید محمدحسن ،پاسخ به نظرخواهی از فقها ،فصلنامه رهنمون ،1372 ،شماره چهارم وپنجم ،ص .106
 . 9موسوی بجنوردی ،سید محمدحسن ،القواعد الفقهیه ،تهران،انتشارات دلیل ما ،چاپ اول ،1386 ،ص.108
 . 10نوری همدانی ،پاسخ به نامه /56/619/8د کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی1375 ،ش .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 مبادلهای
آن در بازار وابسته است ،با کاهش ارزش در طی زمان زیان نزد عرف عام صادق میباشد.
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
11
خسارت زننده جبران شود.
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 -2-2-2قاعده اتالف
مفاد قاعده اتالف (من أَتلَف مالَ الغَی ِر فَهو ل َه 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 میشود 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 است 12بر این اساس اگر بتوان کاهش ارزش حقیقی و قدرت خرید پول
را مصداق اتالف مال نامید میتوان 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؛
13
زیرا اینها از نظر تعداد متفاوت ولی از لحاظ قدرت خرید مساوی هستند.
 -3-2-2قاعده تسبیب
مطاب��ق موازین فقه ،هرگاه عمل شخص با واسطه باعث تلف مال دیگری شود ،وی
 . 11البته 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 میشود که آیا قرضگیرنده ملزم به جبران کاهش ارزش
پول قرض گرفته از قرض دهنده است یا خیر .اما در مجموع به نظر میرسد دالیل موافقین قابلیت جبران این کاهش ارزش،
قویتر از دالیل رقباست.
 .12جعفری ،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 ،ص.107
 . 13موسوی بجنوردی ،منبع پیشین،ص.163
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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 موضعگیری 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.
 -4-2-2قاعده ضمان ید
15
از قواعد فقهی مشهور ،قاعده ضمان ید است .مفاد قاعده مذکور ،این است که هر
کس��ی بر مال دیگری دست یابد ،بدون آنک��ه از طرف مالک مأذون باشد ،موظَّ ف به رد
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��نِ قدرتِ مال��ی تلف شده یا غصب شده می باشد؛ زیرا ذم��ه فرد مُتل ِف 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 نمیکند 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
18
ذمهشان آمده و نیز منافع آن را پرداخت نمایند تا تفریغ ذمه حاصل گردد.
 . 14محقق داماد ،سید مصطفی ،قواعد فقه بخش مدنی ،تهران،نشر علوم اسالمی ،چاپ سوم ،1378 ،ص.120
الی ِد ما أَخَ َذت َحتَّی تُ َو ِّدیَه».
 . 15مدرک و مستند روایی قاعده فوق ،حدیث مشهوری از رسول اکرم(ص) است که می فرمایند« :علی َ
 . 16والیی ،عیسی ،فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول ،تهران،نشر نی ،چاپ اول ،1374 ،ص.103
 . 17محقق داماد ،سیدمصطفی ،منبع پیشین ،ص.75
 . 18همان ،ص.76
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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.
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 -3نقش دولت در کاهش ارزش پول
ت و سابقهآن
از آنجا کهدولتو نهادهاي مربوط به آن يکيازمسائلنوپديد بوده و قدم 
از نظر تاريخيهمزمان با بروز و ظهور دين اسالم نمـيباشد ،دستيابي به احکام ناظر به
ت دولتبا ماهيت جديد آن در فقهاسالمي ،امري مشکلبـهنظرميرسد .علماي
مـسئولي 
ي گري» تقسيم نمودهاند .در
حقوق ،وظايف دولت را به دو دسته «حاکميتي» و «تصد 
اعمال حاکميتي دولت درمقام استفاده از حق حاکميت و اقتـدار ملي اسـت ،تنها نفع
عموم را در نظر دارد و بـراي اجراي وظايف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر ميشود.
ت بهکارهايي ميپردازد که مردم نيـز در روابط خصوصي
ي گري ،دول 
ولي دراعمال تصد 
ي دهنـد .در اينگونه اعمال ،دولـت در نقـش تـاجر و صنعتگر ظاهر ميشود
انجـ��ام م 
و همانن��د ساير اشخاص حقوقي به دادو سـتدميپ��ردازد ،کـه شامل امور خدماتي و
19
ي باشد اموري که ميتواند از طريق اشـخاص حقـوقي نيز اعمال شود.
فرهنگي م 
در حق��وق اي��ران مـسئوليتمدنيدولت بـه طـور مطلـق نم��يباشـد ،بلکـه ايـن
ي گري دولت اسـت کـه در آن
مسئوليت در مورد خساراتي است که ناشي از اعمال تصد 
نشاني از قـدرت سياسي دولتديدهنميشود؛ مثل خريد و فروش و موارديازايـنقـبيل
کـ��ه دولت آنها را به عنوان اي��ن که داراي شخصيت حقوقي و مسئول حفظ دارايـي و
ي گري ،دولـت مسئول
منافع و اموال عمومي است ،انجامميدهد .در مورد اعمـال تصد 
ي کند و در اين قبيل اعمال ،دليلي بـر سلب مـسئوليت
خساراتياستکه به افراد وارد م 
دول��ت وجـود نـ��دارد .ول��ي ،درمورداعمالحاکميتي ،دولت مسئول خـس��ارات وارده
نميباشد .همانط��ور کهدر ماده  ١١قانون مسئوليت مدني آمـده« :هرگاه اقـداماتي بر
حسب ضرورت ب��راي تأمين منافع اجتماعي طب��ق قانونبـهعملآيـد و موجب ضـرر
ديگري شـود ،دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهدبود».
ب��امالحظه نظريه ضمان دولت در کاهش ارزش پول ،به بررسی مباني اين موضوع
 . 19کاتوزیان ،ناصر ،وقايع حقوقي ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چاپ بیستم ،1389 ،ص.١٢٧
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ص خواهیم پرداخت.
در دو گروه مباني عامو مـبانيخـا 
 -1-1-3مـباني عام ضمان دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول
قاعـ��دة عدالت ،حرمت مال مسلمان و نظ��م عمومي به عنوان مـباني عـام ضمان
دولت در کاهش ارزش پول هستند.
-1-1-1-3عدالت
قاع��ده عدال��ت از جمله اصول کلي خدشه ناپذير است کـ��ه اغلـب در فقـه بـهآن
استناد مي شود و همه اشخاص حقيقي و حقوقي صرف نـظر از تعداد زيانديده گان در
ي کند که عرف ،عدم ضمان دولت را در شرايطي
برابر اين قاعده برابرند 20 .قرائن اثبات م 
کـهت��ور م منـسوب بـه اعمال دولت وکارکنانش باشدظلمتلقيميکند .پس اگر اثبات
ش��و د دولت در کـاهش شديد ارزش پول مـقصر اسـ��ت و از اين طريق افرادي متضرر
ت ملز م بهپرداخت خـس��ارت اسـت؛ زيـرا در ديـون و روابـط
گردن��د ،طبق قاعده عدال 
ي جهـترعايـتقاعـدة عدالتو قسط ،باي��د اداي دين از طرف تالف و مديون به
مـال�� 
نحو کامل انجام پذيرد .به اين ترتيب دارنــدگان پـولهــاي نقـد ،ســپردهگذاران و
ض الحسنه و کارمندان دولت و افراد بازنشسته که
س انـدازقر 
ب هـاي پـ 
صاحبان حسا 
ي بينند.
درآمـد پـولي ثـابتي دارنـد و ماننـد اينها ،بـه ميزان کاهش ارزش پول ،زيان م 
در نتيجه حکم به «عدم ضمان دولت» درموارديکـه خـود عـامل ايجاد ضرر از طريق
«کاهش ارزش پول» شود ،ظالمانه است و با اصل قسط و عدل سازگاري ندارد.
 -2-1-1-3قاعده حرمت مال مـسلمان
جاي��ي کـهماليمحترماسـ��ت در صـورت اتالف و تعدي ب��ه آن  ،جـبران آن الزم
اســ��ت ،جبـران خـسارت وارده بـر مـال محتـرمازجمله احترام به آن مال محسوب
م��ي شود .حال تفاوتي نمـي کنـد ايـنمـالتوسـطچـه کسي مورد تعدي يا تلف و يا
ي کنـد حتي اگرضايع کننده مال
نقصان واقع شود به يقـين حـکم وضعي را اثبات مـ 
ي مدتي بر اساس معمول در
دولت باشد .به فرض اگر افراديسرمايه پولي خـود را بـرا 
بان��ک سپردهگذاري کنند و دولت با سياسـتهـاي پولي يـا تورم  ،قدرت خريد پول
را بـ��ه طور غيرمتعارف پايين آورد ،به نـوعي مــال آنـهـا را مــوردتعدي و در نتيجه
21
نقصان قرار داده و اين مصداق از بين بردن احترام مال مسلم است.
باتوج��ه به اين که اسکناس مـنفعـت اســتعمالي قـاب��ل ذکري جزقدرتخريد
 . 20موسي زاده ،ابـراهيم ،حاکميت و عـدالت در قـرآن و انـديشه سياسي امام علـي(ع) ،فـصلنام ه حقـوق اساسي،
،١٣٨٤شماره پنجم ،ص .32
 . 21شمس ،سيد حسين ،احکام فقهي پول ،مجله فـقه اهل بيت عليهم السـالم ،سـال سوم ،شماره نهم.١٣٧٦ ،
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ندارد بايد آن را در بازپرداخت اسکناس لحاظکرد؛ زيرا که بـه مـنفعت اسـتعمالي آن
نق��ص وارد شده است؛ پس اگر دولت در اين سياستگذاري مقصر باشد ،و ياقبلاز هر
اق��دام مصلحت جويان هاي ،هـشدارهاي الزم بـه سـپردهگذاران نداشته باشد ،نسبت
ل هاي سپرده بـه تناسـب کـاهش قـدرت خريـد ،کـه مـشخصاً نـوعي از بين
ب��ه پو 
22
بردنحرمتمال افراد است ،ضامن مي باشد.
-3-1-1-3نظم عمومي
دراثرپيداي��شضرر ،وضـعيت اقتـصادي متضرر تغيير مي يابد و دارايي او نقصان
ي پذيردو چـوناين امر بدون مجوز قانوني به وسيله غير به عمل ميآيد ،نظم اجتماعي
م
متزلزل مـيگردد .قـانون بـراي برقـراري نظـم اجتماعي به حمايت متضررآمده و جبران
ي و کوشش مي کند تا آن قدر
ي داند و در اينامرسع 
خسارت را ازناحيهفاعل آن الزم م 
کهممکنباشد وضعيت اوليه متضرر بــه صورت قـبل از پيدايش ضرر عودت يابد .در
ي و حقوقيدر اين اصل ،دولت در صورتي ک ه در
نتيجه با توجهبــهتساوي افرادحقيق 
حوزه تصديگري خود موجب بروز کاهش ارزش پول و در نتيجـه بحرانهاياقتصادي
23
ي باشد.
بـاشد ،ضامن ضرري که بهواسطه عملکرد او برافرادجامعـهوارد شده ،م 
ص ضمان دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول
 -2-1-3مبانيخا 
قواعديچـ��ون اتالف ،الضـرر ،و تـسبيب در شـمار مباني خـاص ضمان دولت در
کاهش ارزش پول قلمدادميشـوند.
-1-2-1-3قاعده اتالف
متصديان امور دولتي ،چنانچه به سـبب مـسئوليتي کـه دارنـد موجـب اتالف مال
ساير اشخاص شوند باعث ايجاد مسئوليت مدني براي دولتمـيشـوند و اين دولت است
کـ��ه پس از پرداخت خسارت وارده ،طبق روابط و ضـوابط درون سـازماني ،به کارمند
رج��وع مي کند .پس طـرف دعـوا شـخص زيـان ديـده از همـان ابتـدايامــ ر دولت
م��يباشد .لذا باتوجه بهمطالبفوقو اين که ش��ارع مقدس و سـيره عـقـال تـأکيـد
بـ��ر جبران خسارت مـينمايـد؛ مـسئوليت دولـ��ت اثبـات گرديده و دولـت مـسئول
ن مجلس ،رؤساي ادارات خاص
جبـ��ران خسارت ميشود .در نتيجـهوزيران ،نمايندگا 
ت و تواناييالزم براي
اگر خ��ارج از حوزه مـسئوليت خـود ودر صورت نداشتن صالحي 
 . 22صافيگلپايگاني ،لطف اهلل ،نظرخواهي از فقها پيرامون مسائل حقوقي و فقهـي ناشـي از کـاهش ارزش پول ،مدرسه عالي
شهيد مطهري ،مجله رهنمون ،١٣٧٢ ،شمارهششم ،ص .523
 .23عابديني ،احمد ،ربا درحالتتورم و ضمانت سقوط پول ،اصفهان:انتشارات اقيانوس معرفت ،چاپ اول ،١٣٨٨،ص .87
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داشتن آن مقام و از روي کوتاهي و سهلانگاري به صورتي عملکردن د يا سخن گفتند
و سـب��ب پايين آمـدن ارزش پـول يـا ايجاد ت��ورم شوند ،ضامن هستند و فرقي بين
مباش��رو سبب نيـست ،بلکـه اگر بـه عمـ��د و براي رسيدن به خواست ه هاي شخصي
ي دهد چه
باشدگناهکارنيز به حساب مي آيد .بنابراين اقدا م هـايي کـه دولت انجام م 
بهصورتازبين بردن پشتوانه مادي پـول باشـد مثـل چاپ اسکناس بدون کارشناسي
دقيقو بـدونپـشتوانه و مـصرف نمـودن پـشتوانه ايـن اسکناس ها باشد و يا بـا سست
ش هـاي نامعقول در حـوزه سـياست
کردن پـشـتوانه معنـوي پول مـلـييعنـيبـا رو 
ت داخلي و جناحي ،بروز مشکالت
داخـلي و خارجي موجب مناقشات سياسيو اختالفا 
اقتصادي و در نتيجهکـاهشارزشپـول و اضـرار بـه مـردم شود ،ضامن است .نکتهقـابل
تـوجه اين است که در اين صورت نياز به کارشناسي دقيـق درتشخيصتـقصير دولت و
ت و نيزنياز به دقت کارشناسـي در
وزيران ايشان و ديگرمسئولينو ميزان تقصيرآناناس 
تعيـينميـزانخـسارت وارده ،نبايـد ناديـده گرفـت کـه تحقيق بـيشتر مـتخصصان
24
اقـتصادي را طلبميکند.
-2-2-1-3قاعده تسبيب
در حقـ��وق ايـ��ران درخـصوص ايـن که مـسبب ورود خـس��ارت دولت بـاشد ،در
صورتي که کارمند و متصدي اموردولتـيبـه تنهايي سبب ورود ضرر و زيان به اشخاص
گ��ردد ،در مرحل��ه اول ،دولت مـسئول جـبـران خسارت وارده است و اين دولت اسـت
کـ��ه در روابـط خـود بـا شخص کارمند ،طبـقضوابطاداري و سـازماني بـراي جـبران
خس��ارت وارده به خود ،به کارمند رجوع مي کنـد ،اما اگر دولت به تنهايي سبب ايجاد
خـسارت بـر اشـخاصگردد؛ در چنين حـالتي واضـح استک ه دولت چه سلباً و چه ايجاباً
ال اگر تدوين و تصويب
موجب ورود ضـرر و زيان گـردد ،ملزم به جبران آن مي باشد .مث ً
ي گري خود
آيي��ننام ه ها و مقرراتدولتيغير کارشناسـي و در حـوزهوظـايفتصد 
منجر به ورود ضرر به افراد جامعه گـردد (ايجـابي) يـا اين کـه دولت در تـأمين رفـاه و
آسايش و امنيت ،اعـم از اقتصادي ،اجتماعي و غيره قصور کـرده (سلبي) و سببورود
خسارت به افراد جامعه شـود ضامن اسـت و بايـد ايـن خسارت را جبران نمايد.
بر اين اس��اس در موضوع جـبران کاهش ارزش پول و ديگرابعاد اقتصادي چـنـان
چـ��ه سببيت دولت در ايج��اد ضرر اثـبات ش��ود ،يعني دولت ب��دون درنظر گرفتن
 . 24جهت مطالعه بیشتر  :هاشمي شاهرودي ،سيد محمود ،ضمان کاهش ارزش پول ،مجلهفـقه اهـل بـيـت علـيهم الـسالم
(فارسـي) ،1377 ،شماره دوم.
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مـصلحت عمومي و در راستاي اهداف غيــرحاکميتي ،اقدا م ها و برنام ه هاي خاص و
غيرکارشناسي اقتصادي داشته باشد ،يا با تـغييرات آني و مـقطعي مـصوب ه هاي قـانوني
در زمين ه هاي اقـتصادي يا سياسيو يا غير آن موجبات سقوط پول ملي را فراهم نمايد
و بـ��ه اي��ن ترتيب ،مردم و سرماي ه گذاران را دچار ضرر و زيان يا ورشگستگي کند ،بـا
اسـتناد به قاعده تسبيب ،دولت ملزمب ه جبران اين خـسارات مـيبـاشد.
الزم بـه ذکر اسـت کـه يکي از مشکالتي که در اين مسأله وجود دارد اين است که
ت بينتقصير دولت و ضرر ثابت شود؛ در
ع�لاوه براثبات وجود ضرر ،بايـد رابطه سببي 
فـ��رض مسأله بايـد ضـمن بررسـي عوامل مـختلف کاهش ارزش پول ،احراز شود که
تقـصير دولـت باعـث کـاهش ارزش پول شده است و به عبارتيدولتسببايجاد اين
ل بودهو تشخيصايـن موضوع نياز به کارشناسي دقيق دارد که راه کارهاي
عامل يا عوام 
ي طلبد.
علمي مناسبي م 
-3-2-1-3قـاعده ال ضـرر
ي کننـد در
با پذيرفتن مبناي فقهايي کـه بـراي اثـبات ضـمان به قاعده الضرر استناد م 
صـورت اثبـات تقـصير دولـت و عواملدولت در کاهش چشمگير ارزش پول ،دولت مسئول
جبـران تمامي خـساراتي است که از اين طريق به وسيله کارکنان ،کارگزاران و يا بـه سـبب
اعمـال و تـصميمات حـکومتي بـر افـراد جامعه وارد مي شو د و تنها چيزي که گستره اين
ي بـاشد کـه اعمال آن نيز به دست
مسئوليت را محـدود مي کند قيد «مصلحت عام» مـ 
ي باشد .همچنين اصول حقوقي اقتضا دارد هـمانگونهکه اشخاص حقيقي
حاکم اسالمي م 
ي شـوند؛ در مـورد اشخاص
اگر خسارت و زياني وارد آوردند ،متحمل پرداخت خسارت م 
حقـوق��ي ،خـواه دولت باشد يا غير آن نيز همي نگونه عم��ل شود و اصلوحـدتاحکام
شـخص حقيقي و شـخص حـقوقي که در ماده  ٥٨٨قانون تجارت انعکاس يافته ،مـؤيد
آن اسـ��ت .بـه اين ترتيب حکم به جبران خسارت بهترين راه بـراي جـلوگيري از ضـرر
اسـتو ضامننبودن دولت نسبت به خسارتهاييکهبه مردم در اثـر عملکرد ايـشـان وارد
ي گردد ،حکمي است ضرري ،و مـوجب فشار و زيان بـر افـراد جامعه است.
م
 -2-3نقش نظام بانکی در کاهش ارزش پول
عموماً بانک یک نهاد واسطه مالی 25تلقی میشود که سپردهها را از یک سو تجهیز و
از سوی دیگر تخصیص میبخشد.اگر حاکمیت و یا به نحو تخصصیتر بانک مرکزی که
مقام ناظر بازار پولی است ،نظارت موثری بر فرایند خلق پول شبکه بانکی نداشته باشد
. 25 Financial Intermediaries
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(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 سیاستهای انبساط��ی پولی بانک مرکزی (مفهوم ایجابی) نقش
پررنگتری برای بانک مرکزی در خلق پول جدید ،کاهش ارزش پول و به تبع آن لزوم
جبران آن ایجاد مینماید.
البته ممکن است اعمال سیاست پولی انبساطی و یا خلق پول توسط شبکه بانکی
از الزام��ات اقتصادی و از سیاستهای 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  ۱۱قانون مسئولیت مدنی الزام
جب��ران ض��رر کاهش ارزش پول ناشی از اینگونه سیاسته��ا از بین میرود .این ماده
اشاره میکند که« :در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب 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.
 -3-3مسئول جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول
با فرض آنکه بپذیریم حاکمیت به دلیل اعمال سیاستهای 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 میشود و آن اینکه آیا جبران این ضرر
ب��ر عهده بیتالمال مسلمین و از محل درآمدهای عمومی دولت است و یا ذمه مدیران،
تصمیمگیرندگان و مسئولین بازار پول شخصاً در این جبران مشغول است؟
از آنجا که سیاستگذاری پولی و تغییر ارزش حقیقی پول به علت اعمال سیاستهای
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 میتوان ردپای مسئولیت حاکمیت را پیدا نمود ،مربوط
به مسائلی همچون پرداخت دیه در موارد خاص از بیتالمال و لزوم جبران خطا و اشتباه
قضات ،کارمن��دان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابست��ه از بیتالمال است .بنابراین
هرچن��د این موارد ارتباط مستقیمی با کاه��ش ارزش پول ندارد ولی میتواند تقریبی از
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مسئولیتپذیری حاکمیت در قبال جبران ایراد ضرر به افراد متضرر باشد.
به عنوان نمونه ،از لحاظ حقوقی ماده  ۱۳قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲بیان
میدارد 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 بیتالم��ال جبران میشود» .این عبارت بیانکننده این واقعیت است که در مواقعی
که صدمه و خسارتی از ناحیه حاکمیت بر افراد وارد میشود ،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  ۱۷۱قانون اساسی بیان میدارد 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 میشود و در هر حال
از متهم اعاده حیثیت میگردد».
عالوه براین بر اساس چنین مبنایی ،در ماده  ۱۱قانون مسئولیت مدنی در خصوص
کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که موجب خسارت به اشخاص
میشون��د میگوید« :کارمندان دولت و شهرداریه��ا و مؤسسات وابسته به آنها که به
مناسبت انجام وظیفه عمدا ً یا در نتیجه بیاحتیاطی خساراتی به اشخاصوارد نمایند
شخص��اً مسئول جبران خسارت وارده میباشند 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 حوزههای مسئولیت حاکمیت ،مانند
ضمان کاهش ارزش پول نیاز به مداقه فقهی و پژوهشهای عمیقتری دارد .اما در هر صورت
چنانچه جواز فقهی این تعمیم اثبات گردد ،میتوان حاکمیت را در اعمال سیاستهای 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 میتوان پا را فراتر از این
27
نهاد و جبران ضرر وارده را متوجه شخصیت حقیقی ایشان نمود.
26
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 -4راهکارهای جبران کاهش ارزش پول
در ح��ال حاضر جب��ران کاهش ارزش پ��ول در چارچوب م��اده  522قانون مدنی و
شرایط این ماده قابل مطالبه است ،که این شرایط جبران این خسارات را با محدودیتهای
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 میتوان 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 میرسد که با تفسیر از ماده
 522ق.ا.د.م میتوان 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 اعالمشده از سوی بانک
مرکزی جبران شود .در این جهت ،قانونگذار با الحاق یک تبصره به ماده  ۱۰۸۲قانون مدنی (در
مهریهای که وجه رایج باشد) و نیز در ماده  ۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جبران
خسارت در دین به تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسطبانک مرکزی تعیین میگردد این
28
اصل را تأیید و تصویب نموده تا بخشی از ضرر افراد جامعه جبران گردد.
 . 28رأی وحدت رویه شماره  ۹۳/۷/۱۵– ۷۳۳هیأت عمومی دیوانعالیکشور ،نظر شعبهای را پذیرفته که غرامت را
به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است .به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از ق َِبل
مستحقللغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و مالک احتساب کاهش ارزش ثمن ،ثمن همان معامله است و
نمیتوان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد ،عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله ،لحاظ کرد والاّ اگر نظر اعضای
هیأت عمومی وحدت رویه ،صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده  ۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی بوده ،صراحتاً در
رأی مذکور به ماده  ۵۲۲اشعاری استناد میشده 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  ۵۲۲قانون مزبور بوده باشد ،با توجه به شرایط  ۵گانه مندرج در این
ماده ،اصوالً شامل مسئله موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد .نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویه شماره  ۷۳۳هیأت
عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عم ً
ال یک رأی بیخاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید ،چیزی که در مخیله
هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی دیوانعالیکشور نبوده است .علیهذا صرفنظر از نحوه استدالل دادگاه ،چون
مورد از ماده  ۳۹۱قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رأی وحدت رویه شماره  ۷۳۳هیأت عمومی دیوان عالی
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ی توان برای جبران خسارت
عالوه بر این ،راهکارهای تئوری و عملی دیگری نیز م 
ناشی از کاهش ارزش پول پیشنهاد داد.
-1-4راهکارهای نظری جبران کاهش ارزش پول
29
 -1-1-4تـعدیل قانونی
تعدی��ل قـانون��ی در قـالب تعدیل م��الاالجاره(مـ��ادۀ  4قـان��ون روابطموجر و
مستأج��ر مصوب  )1356در مورد اماک��ن تجارتی ،پرداخت مهریه براسامی و اشخاص
اعالمی ازس��وی بـانک مـرکزی جمهوری اسالمی ایران (قانون الحاق یک تـبصره بـه
مادۀ1082قـانونمـدنی) آیـیننامۀ اجرایی آن ،پرداخت خسارت تـأخیر تأدیه در مورد
ک ها (قانون عملیات بانکداری بدون ربا) و (قانوناستفساریۀ تبصرۀالحاقی
مطالبات بان 
ب��ه مادۀ  2قانون صدور چـک) و نهایت پرداخـتمستقی م مـیزانکاهش ارزش پول در
صورتی که موضوع تـعهد ایـن بوده است ،موجب جبران کاهش ارزش پول میشود.
 -2-1-4تعدیل قراردادی
ممکناس��ت طـرفین در قـراردادیکـهبا کاهش شدی��د ارزش پول همراه است در
زم��ان اجـرای قـرارداد تـوافق بـر تـعدی��ل آن نـمایند و یا اینکه هنگام انعقاد قرارداد
شروط��ی را در قرارداد بیان کنند که به جبران کاهش ارزش پول انجامدمانند اجرای
تعه��د براس��اس کاالیی خاص غیر وجه رایج مانند طال ،نق��ره ،گندم و ...و یـا برمبنای
شاخص عمومی کاال و خدمات و یا اصوالً اجرای تعهد بر عین ارزخارجی صورت پذیرد
و به این طریقازورود ضرر ناشی از کاهش ارزش پول جلوگیری نمایند.
 -3-1-4تعدیل قضایی
تعديل قضايي قرارداد در اثرکاهش ارزش پول ،از مفاهيم حقوقي -اقتصادي است که
در نتيجه نوسانات اقتصاديقرن اخـير حادث شـدهاسـت .گرچه اصل اولیه در قراردادها
رعای��ت احـترام بـه ارادۀ طرفین است ول��ی گاه ممکن است قاضی محکمه به استناد
شرط ضمنیو یاجلوگیریاز بیعدالتی ،در قرارداد مداخله نموده و با تفسیر قرارداد مفاد
آن را تعدیل و متناسب با شرایط زمان میسازد برابری عرفی عوضین نـوعی و عام است
و تم��ام قراردادهایی را که برمبن��ای مسامحه منعقدنشدهباشند ،شامل میشود ،و لو
اینکه در متن قرارداد سخنی از این تعادل به میان نیامده باشد و در صورتی کـه عاملی
کشور خروج موضوعی دارد و مطابق مواد  ۴۵۵و  ۴۵۶قانون 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 نمیتوان با ید غاصب یا در
حکم غاصب قیاس کرد.
 . 29بيگدلي ،سعيد ،تعديل قراداد ،تهران :ميزان،چاپ اول ،1386 ،ص .76
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مانند بحران اقتصادی موجب تغییر غـیر مـتعارف آن وضعیت گردداینشرطبه زیان
30
دیده حق میدهدتابا مراجع ه به دادگاه تعدیل آن را بخواهد.
 -4-1-4فسخ قرارداد
متعهدل��هبرمبنای غـبن حادث و یا تعذر وف��ا به مدلول عقد ممکن است مبادرت
ب��هفـسخقـراردادنـموده و به این وسیله از ورود ضرر بیشتر در اثر کاهش ارزش پول
ی مغبون است و این م�لاک در حوادث غیر قابلپیـشبینی
جلوگی��ری ازض��ررناروا 
هموج��ود دارد و از طرفی فسخباروح قوانین و جمع عدالت و حاکمیت اراده سازگاری
31
بیشتری تا تعدیل قرارداد دارد.
-2-4راهـکارهای عـملی جبران کاهش ارزش پول
ی عملی ،جبران کرد
ش پول را میتوان با برخیراهکارها 
ضرر حاصل از کاهشارز 
ی��ا به کمترین حـد رسـاند« .معیار پول پایة بینالمللی» یا «حقّ برداشت مخصوص»
یک��ی از راهکاری مؤثر در این خص��وص است«32 .حقّ برداشت مخصوص» ،نوعی پول
بـینالملل��یاسـت .پیـش از خلق این پول ،دالر آمریکا نقش اسـاسی را در مـبادالت
جـهانی داشت؛ امّا نوسانات شدید دالر در برابر سایر ارزها ،بیشتر کشورهای قدرتمند
اقتص��ادی جهان راب ه فک ر خلق نوعی پول بینالمللی فرو برد .در خلق و حفاظت ایـن
پول بـینالمللی مـسؤولیّت جمعی کشورهای قدرتمند اقتصادی نقش اساسی داشت.
در سـال 1974مـیالدیتصمیم گرفته شد که ارزشحقّبرداشت مخصوص در ارزهای
شان��زده کشور محاسبه شود .این کشوره��ا ،کشورهایی بودند که صـادرات آنها طـیّ
ک درصد ا ز تجارتجهانی کاالها و خدمات را تشکیل
سالهای 1968تا  1972بیش از ی 
ت مخصوص» نیز بر اساس
مـیداد و ضرایب داده شده به سهم هر ارز در «حقّ برداش 
حج��م تجارت طیّ پنج س��ال و موجودی پول هر کـش��ور در سـایر کـشورهای عضو
برگزیده شد .در سال  1981میالدی صندوق بینالمللی پول ،تعداد ارزهـای ایـنسـبد
را به پولهای پنج کشور صنعتی آمریکا ،آلمان ،فرانسه ،ژاپنو انگلیسمحدو د کرد .این
عـم��ل ،بـه مـنظور تسهیل در قیمتگذاری ارزش ه��ر واحد حقّ برداشت مخصوص
صورت پذیرفت .نظربهآن که پنج کـشور پیـشگفته ،دارای بیشترین سهم صادرات
جهانی کاالها و خدمات هستند ،قراربراین شد که در فـواصل پنـج سـاله ،در صورت
 . 30جهت مطالعه بیشتر ر.ک :حسـين آبـادي ،اميــر ،تعـادلاقتصــاديدرقـرارداد ،مجله تـحقيقــات حقوقي،1376 ،
ت دوم.
ت یکم و بیس 
شماره بیس 
 . 31صادقي مقدم ،محمد حسن ،تـغيير در شـرايط قـرارداد ،تهران :ميزان ،چاپ اول ،1386 ،ص .21
. 32 Special Drawing Right
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لزوم ،در ترکیب ارزهای سبد حقّ برداشت.
یکی از ویژگیهای «حقّ برداشت مخصوص» ،ثبات بیشتر آن در بـرابر نـوسانات
ال دالر) است؛ زیرا این واحد محاسبه ،متشکّل از پول
نرخ ارز در مقایسه با یکارز (مث ً
پنـ��ج کـشور قدرتمند اقتصادی است ک��ه اگر یکی تـضعیف شـود ،تـأثیر آن چندان
محس��وس نخواهد بود؛ افزون برآن ،هـمزم��انبا تضعیف یک پول ،احتمالتقویتپول
دیگ��ر وجود دارد ک��ه در یک برآیند ،ممکن است همدیگر را خـنثی کـنند؛ پس ،این
34
ت مخصوص» نـخواه د داشت.
نوسانات ارزی ،اثر چندانی روی «حـقّ بـرداش 
ب��ه کارگیری چنین پولی که نزد عـرفو عـاقالنعال��م مال شمرده میشود ،در
ی و تـجاری بـین اشخاص حقیقی و حقوقی در
انواع سـپردههای بانکی و در روابط مال 
وضعیّت تـورّمی و غـیر تورّمی به لحاظ مبانی فقهی اشکالی ندارد؛ ب ه حقیقت عدالت
ی و اقتصادینیز نـزدیک اسـت و از بروز بسیاری از مشکالت ناشی از تـو ّرم
اجتماع�� 
35
مـانعمـیشود.
33
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 . 33به منظور محاسبة نرخ برابری یک ارز در بـرابر حـقّ بـرداشت ،صندوق بینالمللی پول ،ارزش روزانةحقّبرداشت
مـتوسط نـرخ خـرید و فروش ارزها را در برابردالر،
مخصوص ،را در مقایسه با دالر محاسبه کرده ،بانک مرکزی انگلستان نیز
ّ
در ظهر هر روز اعالم میدارد که با استفادهازاین نـرخها ،نـرخ برابری ارزها در مقایسه با «حقّ برداشتمخصوص» محاسبه
میشود.
ن ،حق برداشت مخصوص و نظام پولی جهان،
 . 34مـطالب دربارة «حقّ برداشت مخصوص» نقل و بـرگرفتهاز:مهدآرا ،حسی 
تهران :نشر نی ،چاپ اول ،1375 ،صص .585-581
 . 35یوسفی،احمدعلی ،منبع پیشین ،ص .147
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نتیج ه گیری

باتوج��ه به تجزیه و تحلیلهای انجام گرفته شده در حقوق ایران
میتوان عنوان نمود که خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در حقوق ایران
در روابط قراردادی قابل مطالبه اسـت .بـه عبارت دیگر خسارت تأخیر
تادیه به دی��ن به معنی اخص تعلق میگیرد ،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
ی که مطالبه هرگونه خسارت ناشی از
قانون��ی مفروض است ،در حال 
تاخیر در ایفای تعهد بجز تعهد پولی (وجه نقد) طبق شرایط عمومی
مطالبه خسارت نه تنها باید اثبات شود ،بلکه رابطه سببیت بـین نقض
قرارداد و ضرر وارده و مستقیم بودن ضرر احراز شود.
در مورد مسئولیت جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول میتوان
گفت براس��اس قواعد فقهي تـسبيب و اتالف؛ کسانيکه به گون ه اي
سب��ب از بين رفـتن ماليت و ارزش پول يا ايج��اد تورم و در نتيجه
اض��راربهغير شوند ،ضامن هستن��د و فرقي بدون پـشتوانه باشـد و
س ها باشد ،يا با ايجاد
چهبهصورتاز بين رفتن پشتوانه اين اسکنا 
مناقش��ات سياسي و اختالفاتداخليو جناح��ي و يا بي انضباطي
هاي اقتص��ادي و اهمال در اجراي قـواني��ن و برنامههاي اقتصادي
و م��وارديازاين قبيل ،موجب بروز مـشکالت اقتصادي و در نتيجه
کاه��ش ارزش پول و قدرت خريد آنگردد ،از مصاديق خسارت بوده
و ضامن است .بنابراین ،در این موارد میتوان 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 زیانبار است که
اغلب حقوقدانان از آن به «انتساب عرفی» تعبیر میکنند .این رابطه
بدی��ن معناست که عرف باید ض��رر را منتسب به فعل فاعل زیانبار
بدان��د .در دیون مالی ،آنچ��ه موجب کاهش ارزش پول شده است نه
فعل قرضگیرنده که عمدتاً عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار
قرضگیرنده خارج بوده است .ازاینرو 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 میپذیرد .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 میگیرد ،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��و ال ً مسئوليتمدني ،مبتني بر
ي گري که
تقـصي��ر است و تقصير دولت نيز در م��ورد اعـمال تصد 
ت شدهبايد اثبات شود .لذا در مواردي که ثابت شود
موجب خس��ارا 
ل دولتاز قبيل شرايط اقتصاد جهاني ،حالت
عوامل��ي خارج ازکنتر 
اضطرار و ضرورت و يا اعمال حاکميت موجب بروز خسارت ا ز سوي
ي گردد.
ت شده است ،دولت از اين نوع مسئوليت مدني معاف م 
دول 
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پول ،مجله جستارهای اقتصاد ایران دوره چهارم ،شماره هشتم.1386 ،
 -3بهشتي ،سيد محمدحسين ،اقتصاد اسالمي ،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسالمي،
چاپ اول.١٣٧٨ ،
 -4بيگدلي ،سعيد،تعديل قراداد ،تهران،ميزان ،چاپ اول.1386 ،
 -5جعفری ،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،
شماره دهم.1393 ،
 -6حسـين آبـادي ،اميــر،تعـادلاقتصــاديدرقـرارداد ،مجله تـحقيقــات حقوقي،
شماره بیستویکم و بیستودوم .1376 ،
 -7رحیمی بروجردی ،علیرضا ،بررسی تأثیر کاهش ارزش پول بر تراز پرداختهای
جمهوری اسالمی ایران ،سومین سمینار سیاستهای پولی و مالی.1372 ،
 -8شم��س ،سيد حسين ،احکام فقه��ي پول ،مجله فـقه اهل بيت عليهم السـالم،
سـال سوم ،شماره نهم.1376 ،
 -9صادق��ي مقدم ،محمد حسن ،تـغيي��ر در شـرايط قـرارداد ،تهران :ميزان ،چاپ
اول.1386 ،
 -10صافيگلپايگان��ي ،لط��ف اهلل ،نظرخواه��ي از فقه��ا پيرام��ون مسائل حقوقي
و فقهـ��ي ناشـ��ي از کـاه��ش ارزش پ��ول ،مدرس��ه عال��ي شهيد مطه��ري ،مجله
رهنمون،شمارهششم.1372،
 -11عابدين��ي ،احمد ،ربا درحالتتورم و ضمانت سقوط پ��ول ،اصفهان :انتشارات
اقيانوس معرفت ،چاپ اول.١٣٨٨ ،
 -12عظیمی ،هادی ،جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان،تهران :انتشارات
تکرنگ ،چاپ اول.1388 ،
 -13فاض��ل لنکران��ی ،محمد،القواعد الفقهیه ،قم،مرکز فق��ه االئمة االطهار علیهم
السالم ،چاپ سوم.1374 ،
 -14کاتوزیان ،ناصر ،وقايع حقوقي ،تهران ،شرکت سهامی انتشار ،چاپ بیستم.1389 ،
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 -15محقق داماد ،سید مصطفی ،قواعد فقه :بخش مدنی ،تهران ،نشر علوم اسالمی،
چاپ سوم.1378 ،
 -16مرعشی شوشتری ،سید محمدحس��ن ،پاسخ به نظرخواهی از فقها ،فصلنامه
رهنمون ،شماره چهارم و پنجم.1372 ،
 -17موس��ي زاده ،ابـراهيم ،حاکمي��ت و عـدالت در قـرآن و انـديشه سياسي امام
علـي(ع) ،فـصلنامهحقـوق اساسي،١٣٨٤ ،شماره پنجم ،صص .45-29
 -18موسوی بجنوردی ،سید محمدحسن ،القواعد الفقهیه ،تهران ،انتشارات دلیل
ما ،چاپ اول.1386 ،
 -19مه��دآرا ،حسین ،حق برداشت مخصوص و نظام پولی جهان ،تهران ،نشر نی،
چاپ اول.1375 ،
 -20والیی ،عیسی ،فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول ،تهران ،نشر نی ،چاپ اول،
.1374
 -21هاشم��ي شاهرودي ،سيد محمود ،ضمان کاهش ارزش پول ،مجلهفـقه اهـل
بـيـت علـيهم الـسالم (فارسـي) ،شماره دوم.1377 ،
 -22یوسف��ی ،احمد ،راههای جبران کاهش ارزش پول در سپردههای بانکی،مجله
اقتصاد اسالمی ،سال چهارم ،شماره سوم.1383 ،
 -23یوسفی ،احمدعلی ،ربا و تورم (بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا)،
تهران،مرکز آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،چاپ دوم.1391،

