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چکیده

عقد بیع از مهمترین و پرکاربردترین عقود است که در آن ،علی القاعده ثمن قراردادی
از نــوع وجه رایج تعیین میگردد .ثمن پولی ،برخالف طال و نقــره و ...که دارای ارزش
ذاتی میباشــند ،ماهیتی اعتباری دارند .این خصیصه اعتباری ،اگرچه در بردارنده محاسن
عدیدهای میباشــد ،در مواقعی که قرارداد بیع دچار انحالل یا بطالن میگردد ،ابهامات و
اختالفات چندی را پدید میآورد که مهمترین آن ،تعیین میزان و شیوه ّرد ثمن قرارداد باطله
یا منحله است .در چنین شرایطی ،سؤال اساسی این است که آیا ّرد ثمن باید به میزان همان
ّ
اعداد و ارقام داده شــده به بایع تحقق یابد یا اینکه به منظور صدق ّرد عوض ،الزم اســت
 .1تاریخ دریافت1396/10/14:؛ تاریخ پذیرش .1397/12/09 :مســـتخرج از رساله دکتری با عنوان «مسئولیت حقوقی
ناشی از کاهش ارزش ثمن (وجه رایج) در صورت انحالل و بطالن بیع در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به فقه مذاهب».
.2دانشیارحقوقخصوصیدانشگاهعلوماسالمیرضویمشهد؛(نویسندۀمسئول).رایانامهdaftar.razavi@gmail.com:
 .3استادیار و مدیر مؤسسه آموزشی پژوهشی مدیریت و برنامهریزی؛ رایانامهamjouybary@yahoo.com :
 .4استادیار مؤسسه آموزشی پژوهشی مدیریت و برنامهریزی؛ رایانامهoveis.rezvanian@gmail.com :
 .5دانشـــجوی دکتری حقـــوق خصوصی مؤسســـه عالی آمـــوزش و پژوهش مدیریـــت و برنامهریـــزی ،رایانامه:
M.norolahi@imps.ac.ir
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اعتبار و قدرت خرید ثمن پولی در زمان ّرد لحاظ شــود .در پژوهش حاضر ،ضمن تشریح
نقــش عرف در تبیین تعهد بــه ّرد ثمن پولی در صورت انحالل و بطالن بیع ،امکان جبران
کاهش ارزش ثمن پولی از طریق فهم عرفی مورد بررســی قرار گرفته است .در نهایت ،در
صورت احراز عرف بر وجــود دخل و تصرف در ارزش ثمن پولی ،ضرر وارده باید جبران
گردد و مبانی فقهی و قانونی موجود نیز مؤید این امر است.
کلید واژهها :کاهش ارزش پول ،ارزش اسمی ،قدرت خرید پول ،وجه رایج ،کاهش
ارزش ثمن.
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جستارهای
فقهی و اصولی

سال چهارم ،شماره پیاپی 13
زمستان1397

80

قرارداد بیع ممکن است به اتفاق یا به رضایت یکی از متعاقدین و یا بدون دخالت
ّ
اراده هیچیــک از طرفین انحالل یابد (محقق داماد 1383 ،و  .)87 ،1384همچنین
در جایی که ارکان تشکیلدهنده عقد بیع رعایت نشده باشد ،ضمانت اجرای بطالن
ً
ّ
بر آن جاری میگردد .حالت به منزله آن است که اساسا قراردادی تحقق نیافته است
(صفایی)60/2 ،1387 ،؛ لذا ید قابض که ناشی از عقد فاسد بوده ،در حکم غصب
ّ
تلقی میگردد (شــاملی؛ علی اکبری بابوکانی؛ شــاکری .)60 ،1391 ،بدین منظور
قانونگذار در ماده  366ق.م .مقرر میدارد« :هرگاه کســی به بیع فاســد ،مالی را
قبض کند ،باید آن را به صاحبش ّرد نماید و اگر تلف یا ناقص شــود ،ضامن عین و
منافــع آن خواهد بود» .این ماده به صراحت حکم به ّرد مال میدهد .در حالتی که
ّ
مال از نوع مادی نباشــد ،الزم است تحقق ّرد مال با توجه به ویژگی غیر مادی بودن
آن محــرز گردد؛ چراکــه در قراردادهای بیع علی القاعده ثمــن از نوع وجه رایجی
تعیین میگردد که موجودیت و اعتبار خود را به موجب حکم قانون حاصل مینماید
(ابراهیمی.)15 ،1376 ،
این مهم موجب شــده پول برای یک مال اعتباری محض که ارزش آن در زمان
ایجاد به توســط اعتبارکننده تعیین شده (یوســفی ،)64 ،1381 ،به علت دارا بودن از
خصیصه مبادلهای (امینی و سماواتی )126 ،1386 ،بیش از پیش برای ثمن قراردادی
نقش آفرینی نماید .حال قراردادی که با سرنوشت انحالل یا بطالن مواجه شده ،در

آن سخن از ّرد ثمن پولی میباشد .اگر ارزش ثمن پولی دچار تغییر نشده باشد با ّرد
ّ
همــان مبلغ ّرد عوض تحقق مییابد .اما در حالتی که ثمن پولی دچار کاهش اعتبار
ّ
و قدرت خرید شــده باشد نسبت به تحقق ّرد عوض با مبلغ اسمی اتفاق نظر وجود
ندارد؛ بنابراین ،این ســؤال مهم قابل طرح بوده که از نظر فقهی و حقوقی تا چه حد
میتوان از عرف برای تبیین مفهوم و ماهیت تعهد به ّرد ثمن پولی در صورت انحالل
و بطالن بیع استفاده نمود؟ برای پاسخ به این پرسش الزم است مشخص گردد فهم
عرفی از تعهد به ّرد ثمن پولی در صورت انحالل و بطالن بیع چیســت؟ ّ
(رد ارزش
اســمی یا رد بر مبنای اعتبار و قدرت خرید)؟ و اینکه شــارع و قانونگذار در تبیین
مصادیق و موارد مشــابه تا چه حد از عرف اســتفاده نموده است؟ بدین منظور الزم
است اقدام به تبیین مصادیق مشابه در فقه و حقوق که در آن برای تشخیص موضوع
از عرف استفاده شده ،پرداخته شود.
از جمله اموری که در قوانین به تشــخیص عرف موکول شــده است ،میتوان از
ماده  132ق.م .دربارۀ حدود تصرفات ،ماده  417ق.م .درباره تشخیص غبن فاحش
ّ
و موضوع ماده  369ق.م .دربارۀ تســلیم مبیع نــام برد که تحقق آن را به فهم عرفی
واگذار نموده اســت .تســری چنین حکمی در خصوص ثمن پولی با استناد به فهم
عرفی ،مستلزم این است مشخص گردد که فقها و حقوقدانان در تحلیلشان از مفهوم
ضرر ،آن را از نوع مفهوم شــرعی دانســتهاند یا عرفی؟ همچنین الزم است مشخص
شــود رویه قضایــی در مواجه با این قضیه چه موضعی در پروندههای مشــابه درباره
ّ
تحقق ّرد ثمن پولی اتخاذ نموده و تا چه حد به فهم عرفی استناد نمودهاند؟
 .1جایگاه عرف در تبیین مفاهیم تعهدات اشخاص در نظام فقهی و حقوقی
 .1-1بازتاب عرف در نظام فقهی

شــارع در باب معامالت اقــدام به امضای فعلی یا قولــی معامالت عرفی کرده
ِ
و در موارد نادری همچون طالق و نکاح شــرایط خاصی را تأســیس نموده اســت
ّ
(خويــى .)184 /1 ،1417 ،در ابــواب امارات ،علم اجمالــی (محقق داماد،1382 ،
 ،)93/2استناد به شهرت در اعتبار روایات (خمینی ،بیتا ،)264 /1 ،امارات عقالئیه،
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عمل به عرف توســط عقالء (خمینی ،بیتا 105 /1 ،و194و )340سیره عقالء ،خبر
ثقه ،حجیت ظواهر ،اجماع منقول ،شــهرت ،اعراض مشهور از خبر صحیح ،عمل
مشــهور به خبر ضعیف (صدر )233/4 ،1417 ،تواتــر ،اثبات خبر واحد (خمینی،
بیتا )311/1 ،اصول عملیه (خمینی ،بیتا )340/1 ،و مســائل فرعی مطرح همچون
تشــخیص سن حیض ،تشیخص سن بلوغ ،تعیین زمان اقل حیض و ...توجه به فهم
عرف شده است؛ عرفی که احراز آن از طریق شناسایی عرف و عادات فعلی مردمان
دســتیافتنی است (ابن عابدین ،بیتا129/2 ،؛ سیوطی)90،1983 ،؛ بنابراین نه تنها
ّ
دلیــل صریحی بر عدم اعتبار عرف وجود ندارد ،بلکه با مداقه در عرف خاص فقها
در طریق اجتهاد ـ که با وجود احتمال خطا و اشتباه ـ که مورد ردع شارع قرار نگرفته
و به عنوان یک عرف خاص دارای اعتبار میباشد (صدر ،)243/4 ،1417 ،میتوان
در پذیرش عرف استفاده نمود.
همچنین برای احراز اعتبار عرف میتوان به بحث اجماع که از جمله دالیل ّلبی
ً
اســت و با ردع شــارع روبه رو نشــده (صدر ،)277/1 ،1418 ،استناد نمود .مضافا
اینکه ،سیرۀ عقال موارد ســکوت شارع را حمل بر امضای شارع میدانند ،در حالی
که در کنار این اعتماد ،احتمال تقیه و خالف آن نیز میرود (صدر)130/2 ،1418 ،؛
لذا میتوان گفت ســکوت شــارع در خصوص اعتبار عرف حمل بر امضای شارع
میباشد.
در مذهب حنفیه نیز سرخســی در خصوص عرف بر این باور اســت هر آنچه را
بتوان به توســط شــرع اثبات و احراز نمود ،از قابلیت احراز و اثبات به توســط عرف
برخوردار میباشد؛ مانند صدق عقد بر قرارداد که از طریق داللت عرفی قابل احراز
میباشــد (ولی قوته .)208/1 ،1997 ،مذهب مالکیه از این هم پیشتر رفته و بیش از
هر یک از مذاهب اســامی به عرف اعتنا نموده و تالش خود را در راستای تحکیم
و اعتبار بخشیدن به عرف صرف نموده است (ولی قوته )209/1 ،1997 ،تا جایی که
قاضی عبدالوهاب میگوید :اینکه بر این عقیده باشیم که عرف ناکارآمد است قابل
توجه نیســت بلکه عمل نمودن به عرف امری واجب میباشد .قاضی ابوبکر نیز در
این باره میگوید« :مصالح و عادات مخالف نیســت در آنچه که هست با شرائع».

همچنین قرافی بر این باور بوده آن دســته از احکامی که بر پایه و اســاس عادت بنا
نهاده شده ،با تغییر عادت نیز آن احکام دچار تغییر خواهند گردید (ولی قوته،1997 ،
 .)210/1ملحوظ و مســتقر داشــتن نقش عرف در موارد گوناگون حاکی از امکان
پذیرش فهم عرفی در تبیین مفهوم و ماهیت تعهد به ّرد ثمن پولی در فقه میباشد.
 .2-1بازتاب عرف در نظام حقوقی

عرف و عادت از جمله منابع حقوق در قوانین بشری میباشد (نجومیان،1348 ،
 ،)336به گونهای که عرف دقیق و مسلم در صورت تعارض با روح و مفاد قوانین ،بر
قوانین ترجیح پیدا میکند (کی نیا)174-173 ،1340 ،؛ چراکه عرف از اعتبار ذاتی
ّ
برخوردار بوده ،تحقق اعتبار آن منوط به تجویز قانون نمیباشــد (سلجوقی،1347 ،
 .)5ایــن ویژگی عرف به علت تحولپذیر بــودن عرف بوده که قوانین را تحت تأثیر
خود قرار میدهد (سلجوقی)13 ،1347 ،؛ لذا درخصوص قوانینی که بر اساس مبنای
عرفی وضع گردیدهاند ،الزم است در زمان تغییر آنها به عرف توجه گردد تا با تغییر
آن ،قوانین نیز مورد تغییر قرار گیرنــد (میرزا نژاد جویباری .)343 ،1388 ،همچون
حقوق تجارت که برگرفته از همان عرفهای گذشته است (نجومیان)133 ،1344 ،
و در قانون مدنی نیز میتوان به مواد  519 ،358 ،357 ،356 ،141و بند  3ماده 1312
ق.م .اشــاره نمود (ســلجوقی)140 ،1347 ،؛ بنابراین ،با پذیرش عرف برای یکی از
مهمتریــن منابع حقوق میتوان گفت فهم عرف برای تبیین مفهوم و ماهیت تعهد به
ّرد ثمن پولی در صورت انحالل و بطالن بیع قابل استناد میباشد.
ّ
 .2نقش عرف در تبیین تعهد به رد دین پولی در مصادیق مشابه
 .1-2خسارت تأخیر تأدیه

مواردی که دین مدیون از نوع وجه رایج بوده و در زمان سررسید کارسازی نشود،
موجبات برهم خوردن توازن و تعادل قرارداد را فراهم میآورد .به منظور عودت توازن
و تعادل ،الزم اســت خســارات وارده مورد جبران قرار گیرد (ژوردن.)219 ،1385 ،
جبران خسارت تأخیر تأدیه در برگیرنده تمامی دیونی است که موضوع آن از نوع وجه
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رایج بوده ،میباشــد (وحدتی شــبیری)98 ،1382 ،؛ لذا شامل دیون ناشی از اعمال
حقوقی ،وقایع حقوقی و دیونی که موضوع حکم قانونگذار بوده ،میباشد (شمس،
.)106/2 ،1386
در این راســتا قانونگذار در ماده  522ق.آ.د.م .مقرر میدارد« :در دعاوی که
موضــوع آن دیــن و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائــن و تمکن مدیون ،مدیون
امتناع از پرداخت نموده ،در صورت تغییر فاحش قیمت ســاالنه از زمان سررسید تا
هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ،دادگاه با رعایت تناسب شاخص ساالنه که
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین میگردد ،محاسبه و مورد حکم
قرار خواهد داد ،مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند» .بر اســاس ماده
ّ
مزبور الزم اســت چهار شرط احراز شــود :اول ،وجه رایج واحد ملی کشور مد نظر
بوده .دوم ،در صورتی دائن قادر به مطالبه خســارت میباشد که اقدام به مطالبه دین
از مدیون نموده باشد .سوم ،مدیون متمکن از پرداخت دین باشد .چهارم ،ارزش پول
دچار تغییر فاحش شده باشد (وحدتی شبیری)99 ،1382 ،؛ لذا قانونگذار فردی را
که به علت دســت نیافتن به پول خود در موعد مقرر محروم از منافع آن گشته است
(شکوه ،)104 ،1391 ،سزاوار جبران میداند.
مسئلهای که در اینجا مطرح میگردد این است ،نهاد خسارت تأخیر تأدیه به اصل
سرمایه ناظر است یا به فرع بر اصل سرمایه ناظر میباشد؟ بدین توضیح که به علت
کاهش اعتبار و قدرت خرید وجه رایج از اصل دین کاســته شده و الزم است مورد
جبران قرار گیرد یا اینکه صرفنظر از کاهش اعتبار و قدرت خرید پول الزم اســت به
منظور محروم بودن دائن از مال خود این خسارت جبران شود .در صورت ناظر بودن
به اصل ســرمایه دیگر مقید نمودن مطالبه آن به شروط مقرر در ماده  522ق.آ.د.م.
موجبی نخواهد داشــت؛ چراکه بر اســاس ماده فوق الذکر و آیه  280سوره بقره که
در آن خداوند متعال میفرمایند« :و اگر تنگدســت شود به او مهلت دهید تا توانگر
گــردد» ناظر بــه حالتی بوده که از مدیون غیرمتمکن به علــت تأخیر در ادای دین،
مطالبه مازاد بر اصل دین صورت نگیرد .اما درخصوص موردی که اصل دین به علت
کاهش اعتبار و قدرت خرید پولّ ،
تنزل یافته ،منوط نمودن مطالبه ارزش کاسته شده

از اصل سرمایه ،به تمکن یا عدم تمکن مدیون موجبی ندارد؛ امری که در باب مطالبه
مهریه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
 .2-2رأی وحدت رویه شماره 1393 /7 /15 -733

در معاملۀ فضولی که مبیع مستحق للغیر است و مالک معامله را ّرد میکند ،الزم
اســت در صورت قبض عوضین ،مبیع و ثمن استرداد گردد .در این گونه موارد ،در
صورت پولی بودن ثمن در زمان رد ،کاهش اعتبار و قدرت خرید زمینه بروز مسائل
حقوقــی را فراهم مینماید .با دامن گرفتن اختالفات حاصله و ورود آن در ســطح
محاکم دادگســتری ،نه تنها اختالفات حل نگردید ،بلکه موجب تشدید اختالفات
شــد؛ لذا این اختالفات از سطح محاکم تالی و عالی به صحن هیئت عمومی دیوان
عالی کشور نیز رسید و به صدور رأی وحدت رویه به شرح ذیل منتهی گردید« :رأی
وحدت رويه شــماره  ۷۳۳ـ  :۱۳۹۳ /۷ /۱۵به موجب ماده  ۳۶۵قانون مدنی ،بيع
فاســد اثری در تملک ندارد؛ يعنی مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشــتری
باقی میماند و حســب مواد  ۳۹۰و  ۳۹۱قانون مرقــوم ،اگر بعد از قبض ثمن ،مبيع
ً
ً
کال يا جزئا مســتحق للغير درآيد ،بايع ضامن اســت و بايد ثمن را مســترد دارد و در
صورت جهل مشتری به وجود فساد ،از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نيز برآيد
و چون ثمن در اختيار بايع بوده ،در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ،با توجه
بــه اطالق عنوان غرامــات در ماده  ۳۹۱قانون مدنی بايع بــه صورت قانونی ملزم به
جبران آن اســت؛ بنابراين ،دادنامه شــماره  ۳۶۰مورخ  ۱۳۸۹ /۳ /۳۱شعبه يازدهم
دادگاه تجديد نظر اســتان آذربايجان غربی در حــدی که با اين نظر انطباق دارد ،به
اکثريت آراء صحيح و قانونی تشخيص میگردد» 1.هیئت عمومی دیوان بدون آنکه
ً
وارد جزئیات قضیه شود ،صرفا به شناسایی و پذیرش امکان جبران کاهش ارزش ثمن
بسنده میکند (شکاریان.)159 ،1395 ،
به نظر میرسد با لحاظ رأی شعبه يازدهم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی
 .1شـــماره  ۱۳۹۳ /۹ /۵ - ۱۱۰ /۱۵۲ /۸۴۸۵روزنامه رســـمی کشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف  ۳۰ /۹۳هيئت
عمومی ديوان عالی کشور.
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به شماره دادنامه  ۱۳۸۹ /۳ /۳۱ - ۱۴۵۰۰۳۶۰که مقرر میدارد ...« :به موجب آن
حکم به بطالن بيع مورخ  ۱۳۸۳ /۱۲ /۵قرارداد شــماره  ۱۰۲۵و پرداخت ثمن مورد
معامله به نرخ روز صادر شده است ...،عين دادنامه بدوی تأييد میگردد » ....مبنای
اتخاذی هیئت دیوان عالی کشور دربارۀ شیوۀ جبران کاهش ارزش وجه رایج ،قیمت
روز مبیع است .مسئلۀ حائز اهمیت در اینجا چگونگی احراز کاهش ارزش ثمن پولی
میباشد که به نظر میرسد احراز آن به درک و فهم عرفی واگذار شده است.
 .3-2مطالبه مهریه موضوع تبصره ماده  1084قانون مدنی
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مواردی که مهریه از نوع وجه رایج بوده و با گذر زمان از اعتبار و قدرت خرید آن
کاسته میشود ،موجب گردیده زنان با مهریه ناچیزی مواجه شوند؛ لذا زنان خواهان
مطالبه مهریه با لحاظ اعتبار و قدرت خرید پول به نرخ روز میباشند .این مهم موجب
شد از فقها استفتائاتی در این زمینه انجام شود که در ذیل نظر آنان آورده میشود.
محمد تقی بهجت احتیاط واجب در مصالحه نمودن میدانند (معاونت آموزش
و تحقیقات قوه قضائیه.)30/4 ،1382 ،
میــرزا جواد تبریزی تأثیر افزایش و کاهش اعتبار و قدرت خرید پول را در میزان
دین بی اثر دانسته و قائلاند میزان دینی که در زمان ادا الزم است مورد تأدیه قرار گیرد
ّ
به همان میزانی میباشد که در زمان تحقق دین تعیین گشته است» (معاونت آموزش
و تحقیقات قوه قضائیه.)30/4 ،1382 ،
ســید علی خامنهای میفرمایند« :احوط مصالحه میباشد» (معاونت آموزش و
تحقیقات قوه قضائیه.)30/4 ،1382 ،
ســید علی سیســتانی درخصوص مواردی که ما بین قدرت خرید پول در زمان
ّ
تحقق و ادای دین تفاوت حاصل شــده ،قائل بر این هســتند که به همان مقدار الزم
اســت تأدیه گردد و زوجــه به همان مقدار طلب کار میباشــند (معاونت آموزش و
تحقیقات قوه قضائیه.)30/4 ،1382 ،
صافی گلپایگانی بر آن اســت که زوجه به همان مقدار از زوج طلب دارد .بهتر
این است زوجه اقدام به راضی نمودن زوجه بنمایند (معاونت آموزش و تحقیقات قوه

قضائیه.)30/4 ،1382 ،
فاضــل لنکرانی با این تحلیل کــه «تورم و کاهش ارزش تأثیــری در میزان دین
نداشــته» قائلاند «همان میزان مبلغ درج شــده الزم اســت مورد تأدیه قرار بگیرد»
(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه.)31/4 ،1382 ،
ناصر مکارم شیرازی در صورتی مطالبه مهریه با لحاظ کاهش ارزش وجه رایج را
جایز میدانند که «تورم از نوع فاحش بوده باشد» (معاونت آموزش و تحقیقات قوه
قضائیه.)31/4 ،1382 ،
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی بر آن است که مهریه به نرخ روز مورد تأدیه قرار
گیرد (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه.)31/4 ،1382 ،
نوری همدانی بر آن است که قیمت فعلی مهریه مورد لحاظ قرار بگیرد (معاونت
آموزش و تحقیقات قوه قضائیه.)31/4 ،1382 ،
محمد فاضل لنکرانی با ارائه این توضیح که «پول دارای ارزش اعتباری مســتقل
بوده و اینکه محاسبه قیمت پول با قدرت خرید صورت نمیپذیرد ،قائلاند همان مبلغ
تعیین شده الزم است مورد تأدیه قرار بگیرد .وی اضافه مینمایند :مقصود و هدف از
کاهش یا افزایش این بوده که در برخی حاالت میزان دینی به فرض یک صد تومان
بوده به علت افزایش ارزش ،نود تومان بشــود و در حالتی دیگر که با کاهش مواجه
شــده قائل بر این باشیم که میزان دین مبلغ یکصد و ده تومان گردد و حالتی که در
آن میــزان دین مورد افزایش و کاهش قرار نگرفتــه به همان میزان صد تومان قائل به
پرداخت باشیم .وی چنین تحلیلی را موجبی برای مورد پذیرش قرار دادن نمیدانند
(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه.)34/4 ،1382 ،
وحید خراســانی احتیاط واجب در مصالحــه میدانند که طرفین با تراضی اقدام
ّ
بــه اختیار متوســط ارزش پول در زمان تحقــق دین و زمان ادای دیــن نمایند و اگر
طرفین مصالحه ننمودند ،آن وقت از طریق حاکم الزام میگردند (معاونت آموزش و
تحقیقات قوه قضائیه.)36/4 ،1382 ،
نظریههای ارائه شــده از ســوی فقها موجبات ورود قانونگذار را در این عرصه
ســهلتر نمود؛ در نتیجه ،قانونگذار با افزودن تبصــرهای به ماده  1084ق.م .چنین
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مقرر داشت« :چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه
زمان تأدیه نســبت به سال اجرای عقد که توســط بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران تعیین میگردد ،محاســبه و پرداخت خواهد شــد مگــر اینکه زوجین در حین
اجــرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشــند» .با توجه به اطالق تبصره ،چنین
به نظر میرســد تبصره شــامل مهریه اعم از عندالمطالبه و عنداالستطاعه است؛ لذا
عنداالســتطاعه بودن مهریه ولو در حالتی که زوج متمکــن از پرداخت نبوده ،نباید
مانع از مطالبه کاهش اعتبار و قدرت خرید وجه رایج باشد ،در صورتی که بر اساس
ماده  522ق.آ.د.م .عدم تمکن مدیون مانع از مطالبه خســارت تأخیر تأدیه میباشد.
همچنیــن در تبصره مزبور برخالف ماده  522ق.آ.د.م .قانونگذار مطالبه مدیون را
شــرط ندانسته است (ساردوئی نسب .)207 ،1388 ،از بررسی مصادیق مشابه چنین
ً
مستفاد میگردد که قانونگذار با کاهش ارزش وجه رایج نسبتا آشنا بوده ،اما نسبت
به موضوع واحد اقدام به تصویب حکم واحد ننموده است.
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ّ
.3نقشعرفدرتبیینتعهدبهردثمنپولیدرنظریههایفقهاوحقوقدانان

از اصل قابلیت جبران کلیه خســارات میتوان تحت عنوان یک قاعده عرفی نام
برد که موجبات تجویز مطالبه خســاراتی را فراهــم مینماید که از طریق فهم عرفی
قابل تشــخیص است (سلطانی نژاد؛ ســربخش .)26 ،1392 ،از آن جا که شناسایی
ایــن قاعده به احقاق حق زیاندیده منجر میشــود ،نفی ضرر از اجتماع و موجبات
برقــراری امنیت را بیش از پیش آن را مطلوب و مقبول جلوه داده اســت .اما این به
معنای تجویز اعمال بیقید و بند قاعده نیست (صفایی؛ رحیمی.)318 ،1391 ،
باید به این نکته توجه داشت ،مسئولیت مدنی بر آن است تا از طریق جبران کامل
خســارت بتواند تعادل الزم را برقرار نماید (صفایی؛ رحیمی .)318 ،1391 ،برقراری
این تعادل از طریق لزوم جبران کلیه خســارات وارده میســور است .اصلی که اعتبار
آن نزد حقوقدانان مسلم بوده ،از جایگاه خاصی برخوردار میباشد (بابایی،1384 ،
 .)46اعمــال این اصل موجب ممانعت از تجاوز در آینــده (باریکلو،)41 ،1385 ،
جبران ضرر زیان دیــده (بادینی )55 ،1383 ،و تنبیه مرتکب فعل زیانبار (باریکلو،

 )40 ،1385میباشد که با مورد حکم ضمان قرار دادن جبران کامل خسارت (بادینی،
 )64 ،1383منتهی به جلب رضایت زیاندیده میگردد.
در همین راســتا قانونگذار در اصــل  22 ،20و 40ق.ا .و ماده  132ق.م .ضرر
رســاندن به غیر را مورد نفی قرار داده است .الزمه این نفی ،مورد حکم ضمان قرار
دادن ضرر وارده میباشــد .همان گونه که قانونگذار دربارۀ تحدید حقوق مالکیت
(امیــری قائم مقامــی )202/1 ،1378 ،در ماده  30ق.م .تجــاوز به مال غیر را مورد
تحریم قرار میدهد ،در صورت تجاوز از حد و مرز قانونی ممانعت فرد الزم میآید
(دل وکیو.)54 ،1386 ،
برای تأیید اصل قابلیت جبران کلیۀ خســارات از فقه نیز میتوان یاری جست از
جمله قاعدۀ الضرر و الضرار (حســينى مراغى 304/1 ،1417 ،و )317که در ابواب
مختلف فقه به کار رفته است (سیوطی .)84-83/1 ،1990 ،این قاعده بر نفی ضرر
داللــت میکند و نفی ضرر بــا مورد حکم ضمان قرار دادن ضرر از طریق میســور
میگردد (عراقى .)140-139 ،1418 ،حق این اســت که این قاعده تمامی مصادیق
ضرر (اعم از مادی و غیرمادی) را شــامل گردد تا ضرری جبران نشــده باقی نماند
(حسينى مراغى.)311-309/1 ،1417 ،
این ایراد که الضرر ناظر به حکم تکلیفی است و نه وضعی ،به نظر وارد نمیباشد.
برای مثال زمانی که شــارع امر مینماید در این ماه جنگ نکنید و فســق نکنید ،آیا
ً
صرفا مراد و مقصود شــارع حکم تکلیفی بوده یا همــراه با آن ،حکم وضعی را هم
اراده نموده است؛ یعنی در برگیرنده حکم تکلیفی و وضعی توأمان میباشد (مكارم
شــيرازى .)62-61/1 ،1411 ،در فقه عامه اعتبار عرف تا حدی بوده که برای احراز
ّ
اعتبار آن تأیید معصوم را نیاز ندانسته ،آن را از منابع احکام به شمار میآورند (محقق
داماد)155/2 ،1362 ،؛ بنابراین ،به نظر میرسد فقها در تحلیلشان از مفهوم ضرر ،آن
را از نوع مفهوم عرفی دانسته و به منظور تشخیص اینکه ضرری به وجود آمده یا خیر
به فهم عرف توجه مینمایند.
در مقابــل ،برخی با این اســتدالل که اصل بر برائت ذمــه زیانزننده بوده ،قائل
به عدم لزوم جبران کامل خســارت میباشند ،مگر در خصوص مواردی که شرایط
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انتقال مســئولیت از فردی به فرد دیگر به موجب قانون تجویز شــده باشــد (بادینی،
)211 ،1392؛ لذا مواردی را که انتقال مســئولیت به موجب قانون به رسمیت شناخته
نشده است ،تحت عنوان واقعه طبیعی یاد مینمایند .چنین دیدگاهی ناشی از پذیرش
اصل تحمل ضرر از ســوی زیان دیده میباشد .بدین توضیح که اگر زیانی به فردی
وارد گردد ،آن زیان در جای خود ابقا میگردد مگر آنکه از ســوی قدرت عمومی،
انتقــال ضرر از جای خود به زیانزننده تجویز گــردد (بادینی .)216 ،1392 ،اگر به
موضوعاتــی چون عدم النفع ،لطمه به زیبایی ،فوت فرصت ،خســارات مازاد بر دیه
و ...توجه گردد ،روشن میشود که پذیرش این موارد در سابق اختالفی بوده است،
ّ
لکــن از آنجایی کــه این قبیل موارد از منظر فهم عرفی ضرر تلقی میگشــت ،وارد
عرصه قانونگذاری گردید .حال اگر عرف چنین اموری را ضرر نمیپنداشت ،شاهد
تصویــب قانونی موارد فوق نمیبودیم؛ چنانکــه قبل از آنکه عرف این قبیل موارد را
ِ
برای ضرر درک نماید ،تحت پوشش قانون قرار نگرفته بود.
همچنین بررسی مواد  391 ،331 ،328 ،221 ،112-109 ،35 ،30 ،17 ،13قانون
مدنی ،مواد  10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،2 ،1قانون مســئولیت مدنی ،مواد ،521 ،520 ،519 ،3
 522و تبصــره  2ماده  515قانون آیین دادرســی مدنی ،ایــن نتیجه را در پی دارد که
قانونگذار در مقام نفی ضرر به دیگری میباشــد و تشــخیص ضرر را به فهم عرفی
واگذار نموده اســت .فقه نیز بــا تحریم ضرر زدن به دیگری درصــدد اتخاذ تدابیر
الزم به منظور دفع وقوع ضرر برآمده اســت؛ همانند کندن درخت خرمای ســمره یا
خراب کردن مســجد ضرار تا بدین گونه حمایتهای قضایی الزم از فرد زیان دیده
به عمل آمده باشــد (حسینی سیستانی .)143 ،1389 ،استنباط از مصادیق مزبور آن
اســت که ضرر وارده الزم اســت مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی ضرری که احراز آن با
توجه به نحوۀ برخورد عرف با آنکه چه عکس العملی را از خود نشان میدهد ،قابل
تشخیص و تعیین میباشد (صفایی؛ رحیمی)101 ،1391 ،؛ بنابراین ،به منظور اجتناب
از جمع شــدن عناوین فرد زیاندیده و مســئول در یک فرد الزم است از طریق فهم
عرفی انتســاب یا عدم انتســاب ضرر به زیانزننده مورد توجه قرار گیرد تا ضرر وارد
شــده جبران گردد .با پذیرفتن اعتبار عرف برای یک منبع استنادی میتوان از آن در

تبیین تعهد به ّرد ثمن پولی در صورت انحالل و بطالن بیع نیز بهره برد .با لحاظ این
مهم ،نقش عرف را در سه حالت مختلف مورد بررسی قرار میدهیم تا مشخص شود
در کــدام یک از حــاالت ،از فهم عرفی امکان جبران کاهش ارزش وجه رایج قابل
برداشت میباشد.
 .1-3ضرر خفیف

در برههای از زمان برخی از انواع پول همانند طال و نقره دارای ارزش ذاتی بوده
و ارزش آن فی نفســه موضوعیت داشــته اســت .این نوع پول به علت این ویژگی و
برخــورداری از ویژگی مصرفی آن در تبادالت کمتر دچار کاهش ارزش میگردید.
امروزه به علت پیچیده و گسترده شدن روابط تجاری و قراردادی پول نیز از نوع مادی
بودن تغییر ماهیت داده و دارای ماهیتی اعتباری شــده است .این مهم موجب شده
ارزش اسکناس فی نفسه دارای موضوعیت نباشد ،بلکه ارزش آن به اعتبار و قدرت
خرید آن وابســته باشــد .اگر ارزش اعتباری و قدرت خرید پول دارای ثبات باشد،
ً
به علت عدم وقوع ضرر ،متقابال عرف نیز واکنشــی از خود نشان نمیدهد .ولی در
مــواردی که ارزش اعتباری پول دچار نوســان گردد ،به منظور جبران کاهش ارزش
وارده الزم هست واکنش فهم عرف را در مواجه با ضرری که در پی دارد ،مورد توجه
قرار داد؛ لذا الزم است میزان واکنش عرف در این حالت مشخص شود که آیا عرف
در چنین حالتی ضرر وارده را قابل تحمل میداند یا خیر؟
برخی بر این باورند در چنین حالتی ّرد ثمن پولی به میزان ارزش اســمی ،موجب
برائــت ذمه مدیون میگردد؛ برای مثال ،اگر قرارداد بیعی منعقد گردد و ثمن در آن
به میزان یکصد میلیون تومان تعیین شود ،لکن بنا به دلیلی قرارداد منعقده با سرنوشت
انحــال یا بطالن مواجه گــردد و از آنجایی که ثمن قراردادی از نوع وجه رایج بوده
و در زمان استرداد ارزش اعتباری آن به دو یا سه درصد کاهش یافته ،به علت اینکه
عرف در چنین حالتی با بی اعتنایی از جبران آن صرف نظر میکندّ ،رد ثمن قراردادی
را به میزان ارزش اسمی ،موجب برائت ذمه مدیون میدانند؛ چراکه صدق ّرد عوض
ّ
ّ
یک حقیقت شرعیه نیست تا تحقق یا عدم تحقق آن از طریق عرف قابل احراز نباشد،
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ّ
بلکه صدق ّرد عوض امری موضوعی اســت که تشخیص و تحقق آن به فهم عرفی
واگذار شده است .موضع عرف در چنین فرضی مبتنی بر مسامحه و عدم اعتناست
و لزوم جبــران را الزم نمیداند (مکارم شــیرازی)376-375 ،1380 ،؛ لذا کاهش
ارزشی که عرف به آن اعتنا نمیکند ،جایز نیست (یوسفی.)211 ،1381 ،
 .2-3ضرر متوسط
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چنان که گذشــت ،کاهــش ارزش اعتبار و قدرت خرید پــول علی القاعده به
ّ
صــورت تدریجی تحقق مییابد .در بدو شــروع به علت خفیف بودن با بی اعتنایی
عرف روبهرو میشود .اگر این ّ
تنزل تداوم داشته باشد ،به گونهای که ضرر از حالت
خفیف به ســمت حالت شدید جریان یابد ،متقارن با آن واکنش عرف نیز نسبت به
مــورد حکم ضمان قرار دادن ضرر نیز تغییــر میکند و کمکم از حالت بی اعتنایی
نمودن خارج میگردد .تشخیص نوع ضرر از لحاظ خفیف ،متوسط و شدید بودن به
عاملهای گوناگون بستگی دارد؛ برای مثال ،ممکن است ضرر ناشی از یک میلیون
تومان از نوع خفیف باشــد و با بی اعتنایی عرف مواجه شــود ،اما اگر ضرر ناشی از
یکصد میلیون تومان باشد یا در خصوص مواردی که ضرر در فاصله زمانی یک سال
رخ دهد ،عرف یک نوع واکنش از خود نشــان میدهد ،ولی نســبت به همین نوع
ضرر با این تفاوت که مجموع آن پس از ده سال مورد محاسبه قرار میگیرد واکنش
متفاوتی از خود نشان دهد .پس الزم است در تشخیص ،مدت زمان و میزان مبلغ نیز
مورد توجه قرار گیرد (نوری کرمانی.)223 ،1381 ،
بنابراین ،اگر با بررسیهای به عمل آمده مشخص گردد که ضرر از نوع خفیف
بوده یا شــدید ،تکلیف تا حدودی روشن است ،ولی اگر عرف در خصوص کاهش
ارزش وجه رایج به صورت قاطع نتواند موضع خود را آشــکار نماید ،در حالتی بین
بین قرار گرفته که از آن به ضرر متوســط یاد میگردد .در این حالت واکنش عرف
ّ
ّ
نســبت به تحقق یا عدم تحقق ضرر و در نتیجه نســبت به قابل جبران بودن یا نبودن
ضرر از شــفافیت الزم برخوردار نمیباشد ،لکن شفاف نبودن موضع عرف موجب
رفع تکلیف نســبت به حل اختالف نمیگردد؛ لذا به نظر میرسد در چنین حالتی

با متوســل شــدن به اصول عملیه الزم است بر اســاس اصل (اصل عدم) ،حکم به
عدم پرداخت زیادتی داده شــود؛ چراکه اصل بر عدم مســئولیت است و برائت ذمه
ً
ّ
با پرداخت مبلغ اسمی ،عرفا ّرد عوض تلقی میگردد .البته اختیار این حکم مانع از
اختیار احتیاط یا فیصله نمودن قضیه از طریق مصالحه نمیباشــد (یوســفی،1381 ،
212-213؛ المصلح.)123 ،1427 ،
 .3-3ضرر شدید

کاهــش ارزش اعتبار و قدرت خرید پول اگر به گونهای رشــد یابد که از منظر
ّ
فهم عرفی ضرر وارده محرز و مبرهن باشد و عرف با قاطعیت ضرر را محقق بداند،
از آن به ضرر شــدید یاد میشــود .عرف در این حالت نسبت به ضرر وارده از خود
واکنش شدید نشان میدهد و خواهان جبران ضرر وارده میباشد؛ لذا از آنجایی که
ثمن پولی در صورت انحالل یا بطالن عقد بیع الزم بوده ،مسترد گردد .این استرداد
ّ
با ّرد مبلغ اســمی تحقق نمییابد ،بلکه ّرد عوض با لحاظ قرار دادن اعتبار و قدرت
ّ
خرید فعلی پول قابل تحقق میباشــد؛ زیرا عرف ،کاهــش ارزش پول را در حالت
شــدید محرز دانســته و از خود واکنش نشان داده ،پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین
ّ
نمیداند (صالحی مازندرانی)45/9 ،1416 ،؛ لذا ّرد عوض زمانی تحقق مییابد که
مالیت حقیقی عوض نیز برگردانده شده باشد ،حال آنکه با کاهش ارزش پول ماهیت
حقیقی پول دچار نقصان شده است (مکارم شیرازی.)78/6-5 ،1417 ،
ّ
برای تشــخیص نقصان مالیت حقیقی پول فاصله زمانی مابین تحقق دین تا زمان
ّ
ادای دین را مــد نظر قرار میدهند .اگر مابین این فاصله کاهش ارزش وجه رایج به
میزانی باشد که عرف عام غیر مسامحهای نسبت به آن بیاعتنایی نمینماید ،به منظور
صدق ادای دین الزم اســت ضرر جبران شــود؛ بنابراین ،در خصوص کاهش اعتبار
و قدرت خرید پول با مراجعه به فهم عرفی باید تشــخیص داد که کاهش ارزش در
حدی بوده که موجبات نقصان در مالیت حقیقی پول را به وجود آورده است؛ در این
صورت ،بر جبران کاهش ارزش ،اخذ زیادتی صدق نمیکند ،اما اگر کاهش اعتبار
و قدرت خرید در حدی نبوده که موجبات ّ
تنزل مالیت حقیقی پول را فراهم نماید ،در
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این صورت جبران کاهش ارزش پول جایز نمیباشد (حائری.)77/20-19 ،1416 ،
مسئله ممکن در این باره این است که چگونه فهم عرفی درباره احراز ضرر مورد
توجه قرار بگیرد .در پاســخ میتوان گفت از طریق بررســی میدانی میتوان به فهم
عرفی دســت یافت؛ چنانکه در تحقیقی که دربارۀ مسئلۀ کاهش ارزش وجه رایج از
ســه گروه حوزوی ،دانشگاهی و عموم به عمل آمد ،غالب افراد بر این باور بودهاند
اگر پول دچار کاهش ارزش فاحش شــده باشــد ،باید جبران شود؛ زیرا به باور اینان
قدرت خرید پول از جمله اوصاف اصلی پول اســت که در صورت ّ
تنزل الزم است
ً
جبران شود(موســایی .)224 ،1383 ،مضافا اینکه رجوع بیش از حد افراد به محاکم
مبنی بر مطالبه اخذ قیمت روز مبیع از واکنش شدید عرف به کاهش ارزش ثمن پولی
در حالت شدید حکایت دارد.
ّ
 .4نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در رویه قضایی
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در مباحــث قبل بــه نقش عرف در تبیین تعهد به ّرد ثمــن پولی از لحاظ تئوری
پرداخته شــد .در این بخش از پژوهش درصدد شناسایی وضعیت موضوع از لحاظ
عملی میباشیم تا مشخص گردد در عمل محاکم از فهم عرفی در صدور آرای خود
تا چه حد بهره بردهاند .قبل از پرداختن به نظریههای ارائه شده در رویه قضایی الزم
اســت اشارهای مختصر به مانع موجود بر سر راه شناسایی جبران کاهش ارزش وجه
رایج گردد تا مشخص شود به چه دالیلی محاکم در عمل دچار اختالف نظر بوده و
با احتیاط گام برمیدارند.
مهمترین دلیل در امکان یا عدم امکان به رسمیت شناختن جبران کاهش ارزش
ّ
وجه رایج ،احتمال تحقق ربا میباشد .اعم از آنکه اخذ زیادتی عینی یا حکمی باشد،
دارای حرمت میباشــد (خمينى)639/2 ،1425 ،؛ لذا این مســئله مطرح میگردد
کــه در صورت کاهش ارزش پول ،مطالبه ما به التفاوت داخل در رباســت یا خیر؟
برای رفع این شــبهه الزم اســت توجه شود که پول مال اعتباری بوده و اعتبار خود را
به موجب قانون کســب مینماید (توسلی ،)107 ،1391 ،ولی امکان دخل و تصرف
در میزان اعتبار آن از طریق عواملی مانند جنگ ،قحطی و ...وجود دارد (توســلی،

 .)147 ،1384حال اگر کاهش ارزش پول رخ داده باشــد و محاکم در صدد مورد
ّ
حکم ضمان قرار دادن آن بر آیند ،با احتمال تحقق ربا مواجه هستند؛ چراکه اخذ هر
ّ
مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی میتواند اخذ زیادتی تلقی گردد (موسایی.)154 ،1383 ،
این احتمال با شناسایی دقیق ماهیت پول قابل رفع میباشد .همان گونه که در مباحث
ً
قبل گذشت ،پول یک نوع مال اعتباری است که تبعا مالیت آن نیز اعتباری میباشد
و عوامل تشکیلدهنده مالیت آن همانا اعتبار و قدرت خرید پول میباشد .با پذیرش
این مهم ،این نتیجه به دســت میآید که نه تنها مورد حکم ضمان قرار دادن کاهش
ارزش ثمن ،در صورت انحالل یا بطالن عقد بیع با شبهه ربا مواجه نیست ،بلکه عدم
مورد حکم ضمان قرار دادن ضرر وارده دارای حرمت میباشد .حال به رویه موجود
در سطح سیستم قضایی اشاره میشود تا روشن گردد که محاکم در اتخاذ نظریههای
خود تا چه حد تحت تأثیر فهم عرفی قرار گرفتهاند.
نظریه  7 /6747مورخ  1382 /8 /13اداره کل حقوقی قوه قضائیه (فومشــی،
 )344 ،1385و نظریه  7 /1650مورخ « :1386 /3 /13در صورت مســتحق للغیر
در آمــدن مبیع ،آیا خریدار میتواند عالوه بر ثمن ،مــا به التفاوت قیمت زمین را از
زمان انجام معامله تا زمان اســترداد مبیع از فروشــنده مطالبه نماید؟ پاسخ این سؤال
منفی اســت؛ زیرا مورد اســتعالم از مصادیق ضمان درک اســت و مطابق ماده 391
قانون مدنی در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع ،بایع باید ثمن مبیع
را مسترد دارد و منظور از ثمن همان مبلغی است که مشتری پرداخت نموده است....
» (شهری و همکاران.)297 ،1388 ،
نظریــه  7 /8252مورخ  ...« :1386 /12 /8بایع باید ثمن مبیع را مســترد دارد
و منظور از ثمن همان مبلغی اســت که مشتری پرداخت نموده و قیمت روز مالک
نمیباشد( »...شهری و همکاران.)406 ،1388 ،
نظریــه  7 /8511مورخ ( 1386 /12 /20شــهری و همــکاران )407 ،1388 ،و
نظریه  7 /179مورخ  ...« :1381 /2 /5در صورت مســتحق للغیر در آمدن کل یا
بعض از مبیع بایع باید عالوه بر ّرد ثمن چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد،
غرامت وارده به او را نیز بپردازد( »....فومشی.)333 ،1385 ،
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نظریــه  7 /8375مورخ « :1382 /10 /16غرامات در ماده  391ق.م .شــامل
هزینههایــی از قبیل مخارج ایاب و ذهاب و نگهداری مبیع و هزینه دادرســی و ّ
حق
الوکاله وکیل و امثال آن اســت که خریدار تا زمان استرداد ثمن متحمل شده است»
(فومشی.)332 ،1385 ،
نظریه  7 /852مورخ  ...« :1383 /2 /14خریدار نمیتواند در صورت افزایش
قیمت ملک ،بهای روز آن را مطالبه نماید( »...فومشی.)344 ،1385 ،
در نظریههای اصداری از ناحیه اداره کل حقوقی قوه قضائیه روشن است که این
اداره در نظریههای خود قائل به پرداخت قیمت روز ادای ملک نمیباشد (اصغرزاده
بنــاب .)342 ،1393 ،برخــی از محاکم نیز با تحت تأثیر قرار گرفتن این نظریهها بر
این روال عمل نمودهاند .در مقابل ،نظریاتی نیز در شــعب دیوان عالی کشور صادر
شــده که در آن به امکان جبران کاهش اعتبار و قدرت خرید پول توجه شده است.
در دادنامه شماره  568 /22مورخ  1369 /8 /5شعبه  22دیوان عالی کشور که آمده
اســت« :ضمان قیمــت روز ادای ملک بر ذمه خوانده ثابت میباشــد» (اصغرزاده
بناب .)342 ،1393 ،در دادنامه شــماره  1373 /3 /2 – 90 /8شــعبه  8دیوان عالی
کشور «نظر به پذیرش قیمت روز مبیع با نقض رأی» (اصغرزاده بناب)343 ،1393 ،
موافقت شــده است .محاکم بدوی زیادی نیز تحت تأثیر چنین آرایی بوده و مطابق
آن رأی صادر نمودهاند.
استنباطی که از آرا و نظریههای صادره در این زمینه با توجه به رأی وحدت رویه
شــماره  733دیوان عالی کشــور که مطالبه کاهش ارزش ثمن را با این استدالل که
«چون ثمن در اختيار بايع بوده ،در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ،با توجه به
اطالق عنوان غرامات در ماده  ۳۹۱قانون مدنی بايع به صورت قانونی ملزم به جبران
آن اســت» میتوان کرد ،این اســت که قضات محترم محاکم در صدور آرای خود
ً
تحت تأثیر فهم عرفی قرار گرفتهاند .مضافا اینکه طرح دعاوی گوناگون به تعداد زیاد
در این زمینه حاکی از واکنش عرف به عدم تحمل کاهش ارزش ثمن بوده و پذیرش
و مورد حکم ضمان قرار دادن کاهش ارزش ثمن از سوی محاکم نیز بالتبع ناشی از
تحت تأثیر عرف قرار گرفتن محاکم بوده است.

نتیجهگیری

اســتفاده از عرف در قانونگذاری امری متداول و رایج بوده اســت؛ به گونهای
که موارد متعددی را میتوان نام برد که قانونگذار تشــخیص امر را به عرف محول
نموده اســت؛ مانند ماده  132ق.م .درباره حدود تصرفات و ماده  417ق.م .درباره
ّ
تشخیص غبن فاحش و موضوع ماده  369ق.م .درباره تسلیم مبیع که تحقق هر یک
از این امور را به فهم عرفی واگذار نموده اســت .با توجه به این مهم از مشــروعیت
اســتفاده از عرف بر مبنای فهم عرفی میتوان گفت که کاهش ارزش ثمن پولی در
ً
صورتی که از نوع شــدید باشد ،موجب ضمان بایع میباشد اعم از آنکه بایع مباشرتا
یا به تســبیب باعث کاهش ارزش پول مشتری شده باشد؛ چراکه بایع با حائل شدن
مابین مشتری و مال او موجبات از بین رفتن مال مشتری و سلب فرصت حفظ ارزش
پول را از او فراهم نموده اســت؛ لذا هر چند عامل کاهش ارزش ثمن پولی ناشی از
سیاستهای تورمی و ّ
جو روانی ـ که موجب شدت تورم بوده یا در مواقعی که دولت
برای پوشش کســری بودجه اقدام به انتشــار پول مینمایدـ بوده باشد ،موجب رفع
مسئولیت بایع نمیباشد.
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