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  مقدمه
با این توصیف .  ملک متعاملین باشد،یکی از شرایط صحت قرارداد این است که عوضین

اگر مورد معامله متعلق به طرفین نبوده و عناوینی مانند والیت، وصایت، وکالت و یا 
 با رد معامله )قانون مدني ٢٤٧ماده (. قیمومت در بین نباشد، معامله غیر نافذ خواهد بود

 ،لک و تبعاً بطالن آن، عهده شخص فضولي نسبت به آنچه دریافت کردهاز سوی ما
مشغول و وی با تحقق شرایطی در مورد غرامات و خسارات وارده به طرف مقابل نیز 

 ]١١٠، ص٢، ج١ [.ن خواهد بودضام
گاهی خسارت به عوضي . هاي گوناگونی دارد صورت،خسارات وارد شده به اصیل

به عنوان مثال ثمن دریافتي یک دستگاه . است دریافت شدهشود که از اصیل وارد می
همچنین ممکن است اصیل به دلیل انجام . است اتومبیل بوده و فضول به آن صدمه زده

مثالً اصیل با خرید زمین از فضولي، اقدام به احداث بنا در آن . اقداماتی زیان ببیند
المثل ایام تصرف را از او  یا اجرتنموده و مالک با ردّ معامله، مستحدثات را تخریب و

 .      کننده فضولي استتردیدی نیست که این خسارات بر عهده معامله. کندمطالبه می
برخی از خسارات نیز ناشي از ماهیت عوض قرارداد است که باید به اصیل مسترد 

زش ثمن گردد و آن در فرضی است که ثمن قرارداد، پول باشد که براثر افزایش تورّم، ار
 ١٣٩٠به عنوان مثال شخصي زمیني را در سال . در قبال قیمت فعلي مثمن ناچیز است

شود مشخص می ١٣٩٥در سال  به قیمت ده میلیون تومان خریداري کرده است و
در حال حاضر .  مالک زمین نبوده و مورد معامله مستحق للغیر در آمده است،فروشنده

، یکصد میلیون تومان است و ارزش ثمن خریدار ارزش زمیني که در تصرف خریدار است
  . کاهش یافته است

در این مقاله مسئولیت فروشنده فضول در قبال درك مبیع و مباني فقهي و حقوقي 
جبران خسارات وارده بر مشتري با نگاه ویژه به وضعیتی که ثمن پرداختی، پول است، 

از کاهش ارزش پول یا افزایش گیرد تا معلوم شود خسارت ناشي  مورد بررسي قرار مي
توان قیمت مبیع به چه ترتیب باید جبران شود و با استناد به کدام اصول و مباني می

حکم به پرداخت خسارت و تدارک آن را توصیه نمود؟ بنابراین نخست مفهوم ضمان 
هاي جبران درك تبیین شده و سپس انواع خسارات وارده بر اصیل و در نهایت راه

ارده بر مشتري براثر کاهش ارزش و اعتبار پول کاغذي و افزایش قیمت مبیع خسارات و
 .و مباني آن بررسی خواهد شد
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  مفهوم ضمان درك
 از جمله التزام ی مختلفی احاطه و شمول است و به معانیان بی ضمن برایشه از رضمان

، ٢[.  آمده استی و امریزیو کفالت، بر عهده گرفتن، پناه دادن و ملزم شدن به چ
 در لغت به معناي پیوستن، رفع نیاز، یز درك ن]٣٦٤ص ،٢ج ،٢٢؛ ٢٥٧ ، ص١٣ج

؛ ٤١٩  ص،١٠ج، ٢[.  عمل بد استیژه و نیز پیامد عمل به ویزترین جاي یک چ عمیق
، ٤، ج١٣[و در عبارات فقها گاه به معنای خسارت ] ٢٦٤ص ،٥ج ،١٦؛ ١٥٨٢ ، ص٤، ج٦

، ١٣ج، ٩ ؛ ٤١٤، ص١٦، ج١٧[ی تدارک  و گاه به معنا]٤٦٦، ص١٦ج، ١٧ ؛ ٢٠٤ص
 .  آمده است]٣٤٩ص

 به امر این و است عهده ضمان از دیگری ضمان درک در عبارات فقهای امامیه تعبیر
هرگاه «: گوید می خصوص این حلّی در عالمه. است شده بیان فقها عبارات در صراحت

ست که ثمن را به للغیر درآید، بایع متعهد ا شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق
مشتری رد کند و نیازی به اشتراط این التزام در قرارداد نیست و هرگاه شخصی از ثمن 
ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مشتری بتواند برای دریافت ثمن به 

. »شود او مراجعه کند، این ضمان صحیح است و به آن ضمان عهده یا ضمان درک گفته می
مورد ضمان عهده، با این وجود در تعابیر برخی فقها آمده است که ] ٣٢٩، ص١٤، ج١٨[

للغیر درآمدن مبیع نیست؛ بلکه تخلف از شروط بیع یا مشروط شدن بیع به همیشه مستحق
داند و نیز معیوب شدن مبیع، همه از مواردی شرط فاسد بنابر نظری که آن را مبطل می

این در حالی است که  ]٣٦، ص ٢، ج٤[ .دق خواهد بوداست که ضمانت از عهده در آنها صا
عالمه حلّی ضمانت از عهده ثمن را در فرض مبیع معیوب و نیز فساد بیع به جهتی غیر از 

  ]١٥٨، ص٢، ج١٩[. داندللغیر بودن مبیع، صحیح نمیمستحق
 آن از بعد و ٣٩٠ ماده در جمله از مختلف مقررات در را اصطالح این مدنی قانون

. آید می در للغیر مستحق جزئاً یا کالً مبیع ثمن ازقبض بعد که برده کار به موردی ایبر
 ردّ به فروشنده تعهد: گذار ضمان درک را اینگونه تعریف کرده است بیان دیگر، قانون به

 است معلوم. اوست عهده به مبیع آمدن در للغیر مستحق صورت در که غراماتی و ثمن
 فقه در واژه این مفهوم از غیر درک، ضمان از مدنی قانون گاننویسند نظر مورد مفهوم
 دقت عدم از ناشی مدنی قانون نویسندگان اقدام این شاید. است) عهده ضمان (اسالمی

 و ثمن ردّ به فروشنده تعهد مفهوم را در درک ضمان که است فقهی تعابیر انطباق در
 . اند برده کار به مبیع آمدن در للغیر مستحق فرض در حاصله غرامات
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  مسئولیت فروشنده فضولی در خصوص ثمن معامله
فروشنده فضولی کسی است که  مال دیگری را بدون اینکه از مالک اذن داشته باشد، 

انجام معامله برای مالک مانند آنچه که  ]٣٨٧  ص،١٨ج، ٤[ .برای خود یا مالک بفروشد
ام معامله برای خود، مشمول احکام یا انج ]٥٥٩  ص،٣ج، ٥[در روایت عروه بارقی آمده 

روشن است که با ردّ معامله فضولی توسط مالک، معامله صورت . و آثار بیع فضولی است
تواند عین مال شود و در این وضعیت مالک میگرفته که وصف غیرنافذ داشته، باطل می

د از توانخود را در صورت وجود، مسترد نماید و در صورت تلف مال یا مصرف آن، می
  ص،٥ج، ٢٠[. را حسب مورد تقاضا نمایدمشتری یا فروشنده فضولی قیمت یا مثل آن

در موردی که مال تلف شده، قیمی است، در این خصوص که مالک مستحق قیمت ] ٥٥
 فقهاالغصب به مشهور  قیمت یوم.   اختالف نظر وجود داردفقهاچه زمانی است، میان 

را معتبر  التلف ابن براج قیمت یوم] ٢٤٠ ص،٣ج، ٢٥[ .امامیه نسبت داده شده است
االداء   و محقق حلی و شهید ثانی معتقدند که قمیت یوم]٤٣٦ص، ١ج، ١[. داند می
  ]٢٣٣ص، ٢ج، ١٢؛ ٢٥٦ص، ٢ج، ٢٦[. بایست مالک عمل باشد می

 عمل و شود می قطع کامالً عقد این با مالک نسبت مالک توسط فضولی معامله رد با
گردد و به یک عقد فاسد مبدّل  می زایل و اثر بی او مال مورد در اصیل و فضولی حقوقی

با توجه . تواند برای استرداد ثمن به بایع فضولی مراجعه کند  مییرو، مشتر از این. شود می
به اینکه فقها در مورد ثمن معامله بین ثمن موجود و همچنین بین آگاهی مشتری از 

 :فرض قابل تصور است ٤اند،  هو تفاوت گذاشتفضولی بودن بایع و عدم آگاهی ا
بقای ثمن و جهل مشتری؛ تلف ثمن و جهل مشتری؛ بقای ثمن و علم مشتری؛ تلف 

 . ثمن و علم مشتری
تواند در دو فرض نخست که مشتری نسبت به فضولی بودن قرارداد جاهل است، می

 بقا یا تلف ثمن در .پس از رد مالک جهت استرداد ثمن به فروشنده فضولی مراجعه کند
 اما در صورتی که مشتری نسبت به فضولی ]٣٧٣ ص،٢ج، ٢٧[این حکم تاثیری ندارد، 

در صورت . اند  بین صورت بقا یا تلف ثمن تفاوت گذاشتهفقهابودن قرارداد آگاه باشد، 
تواند برای استرداد ثمن به  می مشتری  بر این است کهفقهابقای ثمن اعتقاد اکثر 

؛ و ١٩٣ص، ٣ج، ١١؛ ٤١٨ص، ١ج، ٢١؛ ١٩ص، ٢ج، ١٩[ .مراجعه کند ولی فروشنده فض
ایشان سبب ناقل شرعی جهت انتقال  اعتقاد  به]٥٢ص، ٢ج، ٣؛ و ١٦٠ص، ٣ج، ١٣

 موجب ثمن، بر فضولی بایع کردن مسلط صرف و ثمن به فروشنده فضولی وجود ندارد
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 اثری در تملک ندارد و معلوم است که بیع فاسد. شودنمی فضولی بایع به آن انتقال
 )قانون مدنی ٣٦٥ماده . (توان بایع فضولی را در فرض مورد نظر مالک ثمن دانستنمی

در فرض چهارم که مشتری به فضولی بودن جاهل بوده و ثمن نیز تلف شده است، 
، ٢٤؛ ١٦٠ص، ٣ج، ١٣[. شناسند حقی برای مشتری جهت مراجعه نمیفقهابرخی از 

 آگاهانه فروشنده ،مشتری:  در تعلیل این نظریه گفته اند]٥٣ص، ٢ج، ٣؛ و ٧٠ص، ٤ج
گونه تسلیط مانع رجوع وی به این فضولی را بدون عوض بر مال خود مسلط کرده است و

 با نقد این نظریه بر این باورند که در فرض فقها گروهی از ]٥٣ص، ٢ج، ٣[ .فضولی است
زیرا درست . بل مشتری ضامن استتلف ثمن و علم مشتری نیز فروشنده فضولی در مقا

است که مشتری، فضول را بر مال خود مسلط کرده، اما این تسلیط و اباحه به نحو 
مشتری ثمن را با این توقع به بایع فضولی داده که مالک، معامله  مطلق نبوده است؛

از سوی دیگر تلف ثمن ناشی از تصرف غیر قانونی بایع فضولی . فضولی را تنفیذ کند
 ]٢٧٨ص، ١ج، ١٢[. ه و بر این اساس بایع ضامن ثمن خواهد بودبود

در قانون مدنی ایران نیز به پیروی از نظریه فقها، رجوع مشتری به بایع فضولی برای عین 
 قانون ٢٦٢ماده . (یا بدل آن به طور مطلق مقرر شده و به جهل مشتری مقید نشده است

داد بیشتر از قیمت مبیع باشد و به عبارت در صورتی که ثمن معامله در زمان استر) مدنی
دیگر بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد نیز فروشنده 

 )قانون مدنی ٢٩٢ماده  (.فضولی ملزم به استرداد تمام ثمن به مشتری است
 

 مسئولیت فروشنده فضولی در خصوص غرامات
شود، غرامات وارده بر ی و بایع فضولی مطرح میموضوع دیگری که در رابطه بین مشتر

 :اند امامیه این غرامات را در سه دسته مورد تحلیل و بررسی قرار دادهفقها. مشتری است
این وضعیت در جایی است . دهدنخست؛ غرامتی که مشتری در برابر عین مبیع می

یش از ثمن شده خود را که بکه مالک به مشتری مراجعه نموده و قیمت مال تلف
در فرض  :زیادی قیمت در دو فرض قابل تصور است. کندقراردادی است، دریافت می

نخست، زیادی قیمت در زمان عقد وجود داشته و ثمن قراردادی کمتر از قیمت بازاری 
 ١٠تومان بوده ولی مشتری مبیع را به مبلغ  ٢٠ازاری ببه عنوان مثال قیمت . است

در فرض دوم، قیمت مبیع پس از عقد افزایش یافته و  .تومان خریداری نموده است
 . استمالک قیمت افرایش یافته را از مشتری دریافت کرده
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. پردازد چه که از مبیع استیفاء کرده به مالک می دوم؛ غراماتی که مشتری در مقابل آن
جمله های درختان از برداری از میوهسکونت در منزل و استفاده از وسیله نقلیه و بهره

 . کند ها توسط مشتری از وی مطالبه میمواردی است که مالک بعد از استیفای آن
مانند هزینه . هایی که مشتری انجام داده ولی در برابر آن نفعی نبرده است هزینه سوم؛

که در صورت استرداد ] ٥٣، ص٢، ج٣[نگهداری و تعمیر مبیع، کاشتن درختان و حفر چاه 
 . بردهای پرداختی نمیمتضرّر شده و هیچ نفعی از هزینهعین توسط مالک، مشتری 

 و یا نسبت به موضوع در این موارد ممکن است مشتری از فضولی بودن اطالع داشته
.  امامیه بر اسقاط حق رجوع اتفاق نظر دارندفقهادر صورت اطالع مشتری، . آگاه باشدنا
ای مسئولیت فروشنده فضول  در واقع به دلیل قاعده اقدام سببی بر]٥٣ص، ٢ج، ٣[

سخن اصلی مربوط به مشتری جاهل . نسبت به غرامات وارده بر مشتری وجود ندارد
است که آیا حق مراجعه به فروشنده فضولی نسبت به غرامات مزبور را دارد؟ بحث را در 

 . گانه مذکور به تفکیک بیان خواهیم نمودفروض سه
اق رجوع مشتری به فروشنده فضولی را  به اتففقهادر خصوص غرامات دسته سوم، 

 شیخ انصاري ]٣٤٠ص، ١٧ج، ٨: نکـ [ .است نیز مؤید نظریه یاد شدهی روایات.اندپذیرفته
 امامیه همانگونه که فقهادر صورت جهل مشتری، مشهور بین «: داردباره اظهار میدراین

ل به فروشنده در کتاب ریاض المسائل و کفایۀ االحکام آمده است، رجوع مشتري جاه
است و ظاهر این است که در این مساله به دلیل قاعده غرور، اختالفي نیست، زیرا 

. های ناشی از ضمان قرار داده استفروشنده مشتري را فریب داده و او را در معرض زیان
فروشنده فضولی مانند شاهد دروغین است که در صورت رجوع از شهادت به او رجوع 

 ]٥٣ص، ٢ج، ٣[. »نیز ممکن است» الضرر«وص استناد به قاعده در این خص. شودمي
 فقهادر مورد غرامات دسته دوم که مشتری از منافع و نمائات استیفاء کرده است، 

اندیشمندانی همچون شیخ طوسي، محقق حلّي، عالمه حلّي، شهید . نظر یکسانی ندارند
در . د به فضول رجوع کندتواناول، شهید ثاني و شیخ انصاري معتقدند که مشتري می

؛ ١٩٩ص، ٤ج، ١٧[ .استناد شده است» الضرر«این خصوص نیز به قاعده غرور و قاعده 
، ٢ج، ٣؛ ٢٧٨ص، ١ج، ١٢؛ و ١١٥ص، ٣ج، ١١؛ ١٢ص، ١ج، ١٩؛ ٩٤ص، ٢ج، ٢٥
قاعده غرور در صورتی قابل استناد است که با :  مخالفان این دیدگاه معتقدند]٦١ص

بیان مطلب . اشد؛ در حالی که در محل بحث ضرر منتفي استهمراه ب» الضرر«قاعده 
این است که عوض و ما به ازای ثمن که همان منافع و نمائات است، به مشتري رسیده و 
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. به همین جهت او ضرري نکرده است، تا گفته شود توسط فروشنده مغرور شده است
ری را مغرور کرده و او را در این استدالل مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا اگر کسی دیگ

مسیر اتالف مال دیگری بدون عوض و به طور مجانی قرار دهد و در مقابل، به حق 
. کننده حکم نشود، این امر ضرر بزرگی به شخص مغرور خواهد بودرجوع وی به مغرور

 ]٣٧٥ص، ٢ج، ٢٧[
ورند که گروهی براین با.  اختالف نظر دارندفقهادر مورد دسته نخست غرامات نیز 

مشتری به دلیل قاعده غرور حق مراجعه به بایع فضولی را دارد، زیرا افزایش قیمتي که 
کند، غرامتي است که از اظهار خالف  خریدار در صورت تلف مبیع به مالک پرداخت می
ای که ادعای مالکیت بر مبیع را داشته، واقع فروشنده فضولی ناشي شده است، فروشنده

رو، غرور حاصل شده است و بر مبنای قاعده غرور مشتری از این. ستاما مالک نبوده ا
 شیخ انصاري جریان قاعده غرور در این قسم از .تواند به بایع فضولی مراجعه کندمی

 .داند تر ميقوی غرامات را از جریان آن در نوع دوم که مربوط به استیفاي منفعت است،
 ]٦١ص، ٢ج، ٣[

لی در صورت افزایش قیمت مبیع نسبت به مشتري در با این توصیف، فروشنده فضو
. مورد مازاد بر ثمن، ضامن است و دلیل این ضمانت نیز دو قاعده غرور و الضرر است

مشتري بابت «: داردضمان را پذیرفته و اظهار میشهید ثاني نیز همانند شهید اول این
دي قیمت از ثمن در کند، حتي به زیا چه به مالک داده است به بایع مراجعه ميآن

این دیدگاه . تلف شده و مالک آن قیمت را از مشتري دریافت کرده باشد حالتي که مبیع
تر است، زیرا مشتري با این فرض اقدام به معامله کرده تا آن زیاده براي او به قوی

 با نقد این نظر، بر این باورند که فقها برخی از ]٢٧٨ص، ١ج، ١٢[. »صورت مجاني باشد
ری حق گرفتن قیمت مبیع را که به مالک پرداخته است و حتی زیادی قیمت مشت

پرداختی به او را ندارد؛ زیرا مشتری بر این مبنا اقدام کرده که عین مبیع در ضمان او 
به اعتقاد اینان، . باشد و در صورت تلف مبیع نیز از کسی غرامت و خسارت نگیرد

رسد  به نظر می.همین دیدگاه است »سدهما یضمن بصحیحه یضمن بفا«مقتضای قاعده 
این دیدگاه قابل انتقاد باشد، زیرا مقایسه ضمانت نسبت به مثل یا قیمت مبیع با ضمانت 

ضامن بودن مشتری نسبت به مثل یا قیمت مبیع . در صورت تلف مبیع قیاسی نابجاست
فروشنده . با تلف خود مبیع که مشتری اقدام به ضمان آن کرده دو امر متفاوت است

فضولی با فریب مشتری با وی معامله کرده و مشتری بر اساس این فریب اقدام به خرید 
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کرده است تا مجموع مبیع در مقابل ثمن از آن او شود و زیادتر از آن، از وی گرفته 
مشتری فریب خورده و بر این اساس اقدام به معامله کرده تا افزایش قیمت برای  نشود و

 ]٢٧٨ص، ١ج، ١٢[ .نکه عوض بدهداو باشد بدون ای
 

 مسئولیت فروشنده در خصوص خسارات ناشی از کاهش ارزش پول
در حال حاضر پول رایج هر کشوری وسیله تبادل کاال و خدمات است که خود ارزش 

پرسش  . شود، با اموال دیگر متفاوت استذاتی ندارد و نوع خسارتی که به آن وارد می
ارت وارده به مشتری در این صورت چگونه خواهد بود؟ این است که نحوه جبران خس

گویی به این پرسش نخست باید ماهیت اسکناس شناخته شود و مفاهیمی برای پاسخ
 . مانند تورم و شاخص تورم مورد بحث قرار گیرد و سپس پاسخ مقتضی ارائه شود

. رد شناخت ماهیت پول، باید تاریخچه استفاده انسان از پول را بررسی کبرای
 : دوره را پشت سر گذاشته است ها چهارمبادالت میان انسان

نخست؛ دوره مبادالت پایاپای که به موجب آن کاالیی در مقابل کاالی دیگر مورد 
 .گرفتمبادله قرار می

 .مثل نمک، صدف، ماهی خشک و پوست) غیرفلزی(دوم؛ دوره پول کاالیی 
 . د و پول به معنای واقعی کلمه رواج یافتسوم؛ دوران پول فلزی که شامل طال و نقره بو

این دوره خود دارای دو مرحله . دشچهارم؛ دوره اخیر که اسکناس وارد مبادالت 
گردد مرحله اول آن به ابتدای زمان چاپ و انتشار اسکناس تا قرن نوزدهم بر می. است

شد، چاپ  میای که از ذخیره طال و نقره حاصلها اسکناس را براساس پشتوانهکه دولت
کردند و بیش از آن مجاز به چاپ آن نبودند و مرحله دوم که از قرن نوزدهم براساس می

شکل گرفته است که طبق آن، هیچ  »جان استوارت میل«نظریه اقتصاددان مشهور، 
نیازی به پشتوانه طال و نقره برای اسکناس نیست و حجم اسکناس در گردش تنها باید 

 ]٧ـ١ص، ٣٢[. اد باشدمتناسب با نیاز اقتص
تسهیل داد و ستد کاال و خدمات و  ر همه ادوار هدفی واحد داشته است؛پول د

های مختلف اما شکی نیست که ماهیت پول در دوره، تبدیل و حفظ دسترنج و عمل
در دوره پول کاالیی، اقالمی مثل نمک و صدف ارزش ذاتی داشته . یکسان نبوده است

ی طال و نقره ضمن حفظ اهداف و خصوصیات دوره گذشته هادر دوره سوم سکه. است
از این امتیاز برخوردار بودند که به راحتی قابلیت جابجایی را داشته و در مقیاس 
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های مناسبی واحدبندی شده بودند و بدین ترتیب کاالها و خدمات براساس سکه
 . شدندگذاری میمضروب ارزش

ای سابق پول را حفظ کرده و امتیاز کاهش هاسکناسی که در ابتدا رایج شد، ویژگی
در این دوره چون چاپ اسکناس به . حجم پول و تسهیل تبادل آن را به همراه داشت

  ـذخیره طال در خزانه متکی بود، در عمل شی ارزشمندی که در گذشته وجود داشت
در . مودهای افراد حفظ ننقش خود را به عنوان نماینده دارائی ، ـ پول کاالئی یا فلزی

های اشخاص که خود نماینده دارائی دهنده کاالیی بودواقع در این دوره اسکناس نشان
 اسکناس فعلی که بدون تکیه بر طال و نقره و صرفاً با توجه به نیاز اقتصادی .بوده است

گیرد، نماینده دارائی اشخاص است و فی نفسه ارزشی جامعه چاپ و در گردش قرار می
های رایج گذشته دارد، این است که که اسکناس رایج فعلی با همه پولتفاوتی . ندارد

شود مستقیماً داللت بر تحصیل دارائی دارد، به تعبیر دیگر وقتی اسکناس پرداخت می
که چیز ارزشمندی ارائه شود و پس از آن دارائی شخص مورد تأیید قرار گرفته و در 

کند ن که اسکناس صرفاً بر این امر داللت میبا توجه به ای.  گرددهمان قالب ارزیابی می
که شخص بر اساس واحدهای آن، میزانی دارائی دارد، تبادالت مالی آینده به سمت 

کننده و استفاده از ابزار اثباتی دیگر در حرکت است، که به آن پول حذف این داللت
  ]٩ص، ٣٢[. شودگفته می الکترونیکی

های در جریان اصالً پول نیست؛ بلکه نماینده ناساسکبه عقیده نویسندگان حقوقی   
های معینی هرزمان که بانک مرکزی اسکانس«:  استدالل ایشان این است که.پول است

ها دیگر نماینده پول نیست و تبدیل به قطعاتی از کند، آن اسکناسرا از جریان خارج می
ن این امر، باید اعتقاد  با پذیرفت.دهدشود و ارزش تبعی خود را از دست میکاغذ می

ای است که در واحد اسکناس انعکاس داشت که پول عبارت از ارزش اقتصادی و مبادله
   ]٢٨١ص، ١٤[ .»دارد

. بایست از تورم و کاهش ارزش پول سخن گفتپس از بررسی ماهیت پول، می
صد  معموالً نرخ تورم به صورت در.نامندها را تورم میافزایش در سطح عمومی قیمت

البته گاهی برای . شودشاخص قیمت در سال مورد نظر نسبت به سال قبل محاسبه می
  ]٥٣٧، ص٣١؛ ٣٥٨ص، ١٠[ .گرددیک ماه نسبت به ماه قبل نیز محاسبه می

،   های رایج فعلی باشداگر ثمن پرداختی از پولگفته، لب پیشابا توجه به مط
ه سنتی که مربوط به اموال عینی است، توان نوع خسارات وارده به آن را با دیدگا نمی

بایست با به کارگیری معیارهای فقهی و حقوقی روش منطقی و تعیین کرد؛ بلکه می
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گفته شد که واحدهای . گرفتبه کار ای را برای تشخیص زیان وارده بر مشتری منصفانه
 های یک شخص است که با ارایهای برای سنجش دارایی فعلی در حقیقت وسیلهپول

ای از  های شخص در هر معامله  با این توصیف دارایی.کاال یا خدمات تحصیل کرده است
 سال ١٠  اگربه طور مثال. گردد کند، تبدیل می پول به کاال یا خدماتی که دریافت می

ای مشابه هر یک زمینی را به مبلغ  ده میلیون در معامله» ب«و » الف«پیش دو شخص 
با . اند، در واقع بخشی از دارایی خود را به زمین تبدیل کردهتومان خریداری کرده باشند

با اصیل بوده و صحیح باشد؛ در حال حاضر در صورت » الف«فرض این که معامله 
 تومان، دارایی او به همین میزان ٥٠،٠٠٠،٠٠٠افزایش قیمت زمین مزبور به مبلغ 

غیر درآید و با رد آن از با فرض این که مبیع مستحق لل» ب« اما در خصوص .خواهد بود
سوی مالک معامله باطل گردد، این سوال مطرح است که چه چیزی باید به وی داده 

توان او را صرفاً به پذیرش  گردد؟ مسلماً نمی» الف«شود تا وضعیت او همانند شخص 
 .همان ده میلیون تومان پرداختی ده سال پیش متقاعد نمود

 : دو راه متفاوت در پیش گرفته است» ب«ده بر رویه قضایی برای جبران خسارت وار
بر اساس شاخص تورم بانک شیوه نخست، الزام فضول به پرداخت ثمن معامله 

. آید که از متوسط تغییر قیمت سبدی از کاالها و خدمات به دست می استمرکزی
 اشکالی که این راه حل دارد، آن است که به هیچ وجه کاالهای سبدی ارائه شده،
ارتباطی با مالی که مشتری در صدد تحصیل آن بوده و عمالً به آن اقدام کرده است، 

آن است که موضوع راه دوم نیز . دهدندارد و معموالً وضعیت مورد نظر او را پوشش نمي
که با اقدامي مشابه، وضعیت » الف« و در مقایسه با شدهبه صورت شخصي نگریسته 
 .جبران شود» ب«، خسارت وارده بر هآوردتمناسبي از دارا بودن را به دس

مقتضي دارا شدن به میزان » الف«همانند » ب«تردیدي نیست که در این فرض، براي 
ایست که  تومان ایجاد شده است و چون ماهیت ثمن پرداختي به گونه٥٠،٠٠٠،٠٠٠

 را در توان اوشود با روش سنتي خسارت وارده را جبران نمود، از طریق یاد شده مينمي
 . تومان، قرار داد٥٠،٠٠٠،٠٠٠دارا بودن  وضعیتي که شایستگي آن را داشته است، یعنی

در واقع هر دو نظریه از لحاظ تغییر ماهیت ثمن با هدف جبران خسارت وارده روش 
اي نیز جز این نیست؛ اما تفاوتي که بین دو راه حل اند و چارهمشابهی را در پیش گرفته

شود که ست که در راه حل دوم موضوع به صورت شخصي لحاظ ميوجود دارد، این ا
واقع بینانه است، زیرا مشتري در عمل زمین خریداري کرده است و زمین خریداري 
شده نیز مال کلي نیست، بلکه در جاي معین و مشخص قرار گرفته است که همه 
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 که با غرور او مقتضیات براي دارا شدن آن وجود داشته است، جز عدم مالکیت فروشنده
 .و در برخی موارد همراه با تدلیس، خریدار از آن محروم شده است

را که خریدار اقدامي کاالها و خدماتي طرفداران راه حل نخست، افزایش قیمت 
جهت خرید آن نکرده است، لحاظ کرده و معیاري براي جبران خسارت وارده بر مشتري 

ارد و اگر این اتفاق نظر وجود دارد که براي دهند که با واقعیت انطباق ندبه دست مي
جبران خسارات وارده بر مشتري باید به افزایش قیمت نظر داشت، چرا باید افزایش 
! قیمت اموري مد نظر قرار گیرد که ارتباطي با اقدام او و معامله انجام شده اش ندارد؟

اخت و خسارت وارده بر بینانه و منصفانه این نیست که به قضیه نگاه شخصي اندآیا واقع
مشتري را از این طریق جبران کرد؟ به نظر پاسخ مسأله روشن است؛ زیرا صرفاً با نگاه 

 .توان از ورود زیان به خریدار جلوگیری نمودشخصی به موضوع است که می
النفع است، به همین دلیل مشتری ممکن است گفته شود موضوع از مصادیق عدم

 شود که در پاسخ گفته می. التفاوت نداردبهرای گرفتن این ماحق مراجعه به فضول را ب
ها نخست؛ منافعی که حصول آن: تفویت منافع را باید در دو فرض مورد توجه قرار داد

احتمالی است، مثل اینکه شخصی متعهد به تحویل گندم شود و به تعهد خود عمل 
به موقع به آرد تبدیل کرده و بدین را نکند و در اثر عدم ایفای تعهد، متعهدله نتواند آن
 . ترتیب از سودی که انتظارش را داشت، محروم شود

 به شکوفه مانند اینکه درختیها حاصل شده است، دوم؛ منافعی که مقتضی وجود آن
در این وضعیت اگرچه محتمل است که براثر عوامل . را تلف کندرسیده و کسی آن

ها به ثمردهی نرسند، اما از  سالی این شکوفهمتعددی مثل سرما، تگرگ، آفت یا خشک
دهد گونه امور از اتفاقات احتمالی است، عرف و قانون به آن ترتیب اثر نمیجا که اینآن

 . داندو میوه را در حکم موجود می
الحصول در این است که هر چند در هر دو النفع و تفویت منافع ممکنتفاوت عدم

شود و النفع این منافع عرفاً و عادتاً حاصل نمی در عدممقتضی منفعت موجود است، اما
ای که عرف آن منافع را در حکم در واقع موانع حصول منفعت قابل اعتنا است، به گونه

الحصول، عرف و عادت به موانعی که وجود ندارد و در منافع ممکن. داندمال موجود نمی
را در حکم مال دم حصول منفعت، آنرغم عکند و بهممکن است بروز نماید، اعتنا نمی

  فقهاداند که توسط عامل تلف شده است و همانطور که گذشت، گروهی از موجودی می
 .اندبا توسعه معنای موجود، ضمانت را در این خصوص پذیرفته
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التفاوت قیمت و زیاده آن نسبت به ثمن معامله از کدام نوع است، به حال در اینکه ما
چه را  که ه نباید در درستی نوع دوم تردیدی کرد؛ زیرا مشتری آنرسد کبه نظر می

انجام داده است و اراده او، با این اقدام ) ٩٠معامله در سال (مقتضی تحصیل دارایی است 
چه در گذشته خریداری کرده متعلق به او باشد و حال که مشتری از بر آن است که آن

د باور داشت که همه مبیع در مقابل ثمنی جانب فروشنده فضول فریب خورده است، بای
الحصول است،  مؤید این که زیاده قیمت مبیع از نوع منافع ممکن. که داده برای اوست
که زیاده قیمت مبیع مانند ثمره درختان و حیوان است و دارای  نظر شهید ثانی است

ن مراجعه ائات درخت وحیواتواند به ثمرات ونمو همانطور که مشتری میحکم واحدند 
 پس با فرض افزایش ]٢٧٨، ص١، ج١٢[. ره زیاده قیمت هم حق مراجعه داردباکند، در

تواند اصل ثمن به عالوه ارزش آن را بر قیمت مبیع در زمان کشف فساد، مشتری می
التفاوت مجموع آن با قیمت مبیع به نرخ روز که جمع اساس شاخص تورم و نیز ما به

دهد، مطالبه کند و کسانی که تنها به خ روز را تشکیل میها قیمت مبیع را به نرآن
دهند، از اعمال قاعده غرور و پرداخت ثمن معامله با در نظر گرفتن شاخص تورم نظر می

نسبت به فروشنده فضول تخطی کرده و مشتری را از جبران خسارت » ال ضرر«قاعده 
 .اندعظیمی که بر او وارد شده است، محروم ساخته

 
  دیوان عالی کشور ٧٣٣ رأی وحدت رویه شماره بررسی

دادرسان که در عمل مجری قوانین هستند، در برخورد با مسأله غرامات وارده بر 
مشتری در جایی که ثمن پرداختی از نوع اسکناس است و تورم یکی از عوارض نامطلوب 

 این ٧٣٣،١رغم صدور رأی وحدت رویه شماره آن است، دچار دو دستگی بودند که به

                                                                                                                                                                             
 بیع یعنی ندارد، لکتم در اثری فاسد بیع مدنی، قانون ٣٦٥ ماده موجب به: ١٥/٧/١٣٩٣ـ٧٣٣رأی شماره . ١

 از بعد اگر مرقوم، قانون ٣٩١ و ٣٩٠ مواد حسب و ماند می باقی مشتری و بایع مالکیت در کماکان ثمن و
 صورت در و دارد مسترد را ثمن باید و است ضامن بایع درآید، للغیر مستحق جزئاً یا کال مبیع ثمن، قبض
 بایع اختیار در ثمن چون و برآید نیز مشتری بر شده وارد غرامات عهده از فساد، وجود به مشتری جهل
 قانون ٣٩١ ماده در غرامات عنوان اطالق به توجه با آن، اثبات و ثمن ارزش کاهش صورت در است بوده
 یازدهم شعبه ٣١/٣/١٣٨٩ مورخ ٣٦٠ شماره دادنامه بنابراین است؛ آن جبران به ملزم قانوناً بایع مدنی
 و صحیح آراء اکثریت به دارد انطباق نظر این با که رحدی د غربی یجانآذربا استان تجدیدنظر دادگاه
 امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون ٢٧٠ ماده طبق رأی این. گردد می تشخیص قانونی
 .است االتباع الزم ها دادگاه و کشور عالی دیوان شعب برای مشابه موارد در ١٣٧٨ مصوب کیفری



  ١٥٧ ضمان دركخصوص   در ٧٣٣ي وحدت رویه شماره  أ تحلیل مباني نظري ر

قبل از صدور رای وحدت رویه، اکثریت قضات با . اختالف نظر همچنان ادامه یافته است
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور  ٥٢٢اتخاذ مالک از ماده 

که شرائط آن فراهم است یا خیر،  فروشنده فضولی را به مدنی و صرف نظر از این
ساب شاخص تورم بانک مرکزی از زمان انعقاد قرارداد محکوم استرداد ثمن معامله با احت

ای دسته. کردند و حکم به این میزان قدر متیقن بود و تردیدی در آن وجود نداشتمی
دیگر صرف پرداخت ثمن بر اساس شاخص تورم را کافی ندانسته و با توجه به اطالق 

و با لحاظ  ری بودن پولغرامت در فقه و قانون مدنی و مستحدثه بودن موضوع اعتبا
اصل عدالت و انصاف فروشنده فضولی را به پرداخت قیمت مبیع به نرخ روز محکوم 

 ٤/٢/١٣٨٩مورخ  ٨٩٠٩٩٧٢٥١٠٠٠٢٢شماره توان به دادنامه در این مورد می.کردند می
 و نیز  ٨٨٠٩٩٨٢٥١٢٣٠٠٢٤١شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قم در پرونده کالسه 

 شعبه ١١/٩/١٣٨٨مورخ  ٨٨\٩٥٠ و شماره ٣٠/٨/١٣٨٨مورخ  ٨٨\٩١٤دادنامه شماره 
 . دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو اشاره کرد

که اغلب محاکم تجدیدنظر برخي استانها مانند  استان قم، آرای صادره  رغم این به
کردند، محاکم تجدیدنظر استان دائر به پرداخت قیمت ملک به نرخ روز را  تأیید می

آذربایجان غربی در این مورد دچار اختالف شده بودند، به طوری که رأی اخیر دادگاه 
مورد تأیید شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان ) ٨٨\٩٥٠شماره (عمومی ماکو 

آذربایجان قرار گرفت، اما شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر آن استان رأی دیگر صادره از 
را نقض نمود و حکم بر بی حقی خواهان در ) ٨٨\٩١٤(شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو 

این مبلغ به عنوان ... « : قسمت مربوط به افزایش قیمت صادر کرد؛ با این استدالل که
هایی است که مربوط به معامله  افزایش قیمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزینه

ود در جامعه که موجب شود و تورم موجشود و از انجام معامله به خریدار وارد میمی
 .»...تواند داخل در غرامت تلقی گردد شود، نمیافزایش قیمت می

خود با پذیرش  ٧٣٣هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 
چون ثمن در اختیار بایع بوده ... « : اجمالی نظر شعبه یازدهم چنین استدالل کرده است

ثبات آن، با توجه به اطالق عنوان غرامات در ماده است، در صورت کاهش ارزش ثمن و ا
مورخ  ٣٦٠قانون مدنی، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره  ٣٩١
 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی درحدی که با این ٣١/٣/١٣٨٩

 .»گردد مینظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص 
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رأی وحدت رویه که باید تفسیر روشن و بدون ابهامی از قوانین به دست دهد، خود 
توضیح . ای از آن صورت گیرد های دوگانهدارای ابهام است و موجب شده تا برداشت

 صادره از شعبه دوم ماکو در صدد حکم به پرداخت قیمت مطلب آنکه هر دو دادنامه
ه میزان ثمن قراردادي و مبلغ معین شده به عنوان غرامت مالحظ. ملک به نرخ روز است

چه مورد نظر آن دادگاه بوده، سازد، آندر آراي دوگانه شعبه دوم دادگاه ماکو معلوم مي
 .اما تعابیر به کار رفته در راي وحدت رویه قابل تامل است. قیمت ملک به نرخ روز است

 است، عبارتی شده استفاده »ثمن زشار کاهش«عبارت  از سویي از رویه وحدت راي در
 آن از »تورم نرخ با ثمن قیمت« معناي به صراحت به کشور کل دادستان نظریه در که
 را غربي آذربایجان استان تجدیدنظر یازدهم شعبه دادنامه دیگر، سوي از و است شده یاد

 بدوي مهمحک دوم شعبه از صادره رأي اخیرالذکر دادنامه شک بدون که است کرده تایید
  .است نموده ابرام را روز نرخ به ملک قیمت محاسبه بر مبني ماکو
عبارت  که نمود مرتفع چنین را ابهام توانمي صادره آراي مجموع از توضیح این با

 معامله مورد ملک ثمن و معامله همان ثمن به رویه، وحدت راي در »ثمن ارزش کاهش«
 بنابراین به نظر .نیست روز نرخ به ملک یمتق محاسبه جز چیزي واقع در که دارد توجه
نظر رأی وحدت رویه بوده است و اشاره به ، مد»افزایش قیمت«رسد که همان می

منافاتی با این برداشت ندارد؛ زیرا منظور از ثمن، ثمن همان معامله » کاهش ارزش ثمن«
یش قیمت همان افزا«و ملک مورد نظر است، زیرا در رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر از 

بنابر این اگر چه منظور از ثمن، . تعبیر شده است» غرامت وارده به ثمن«به عنوان » ملک
شود و ممکن بهای مال یا خدماتی است که به صورت مشخص و جزئی پرداخت می

است معادل یا متفاوت با قیمت مبیع باشد، اما به دلیل ارتباطی که بین آنها وجود دارد، 
در واقع منظور از افزایش قیمت یا تورم، افزایش قیمت . شودن تعبیر میاز قیمت به ثم

متوسط سبد کاال و خدمات نیست، بلکه منظور رأی وحدت رویه، افزایش قیمت این 
 مورخ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٧٠٠٠٦٩٣مؤید این استنباط رأی شماره . معامله به خصوص است

رأی وحدت رویه ... «: گویدعالی کشور است که می  شعبه دهم دیوان٢١/١١/١٣٩٣
ای را پذیرفته که غرامت  کشور نظر شعبه عالی هیأت عمومی دیوان ١٥/٧/٩٣ـ٧٣٣شماره 

به عبارت دیگر غرامات . را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است
للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و  همان خسارتی است که از قِبَل مستحق

توان ارزش ثمن که  تساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمیمالک اح
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 لحاظ کرد و الّا اگر نظر عنوان وجهی انتزاعی از آن معاملهموقعیت خاص حقوقی دارد، 
قانون  ٥٢٢اعضای هیأت عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 

شده  اشعاری استناد می ٥٢٢ه ماده آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رأی مذکور ب
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 

مضافاً اینکه اگر منظور رأی وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای . یده استلحاظ گرد
گانه مندرج در این ماده اصوالً شامل مسئله  ٥بوده باشد، با توجه به شرایط  ٥٢٢ماده 

 ٧٣٣نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویه شماره . موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد
خاصیت در منابع حقوقی  عمالً یک رأی بیهیأت عمومی را به نحوی تفسیر کرد که 

کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی 
 صادره از ٩٥٠٩٩٧٨٧١٦٤٠٠٧٤٨در دادنامه شماره . »...کشور نبوده است عالی دیوان

نظر استان کردستان نیز با همین استدالل حکم به پرداخت شعبه دوم دادگاه تجدید
البته صدور رای وحدت رویه نیز از صدور آرای متهافت در . روز مبیع شده استبهای 

ها در تفسیر این رای دیدگاه متفاوتی دارند، چه آنکه در نظریه محاکم را نگرفته و دادگاه
 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، محاسبه ١٩/٢/١٣٩٤ مورخ ٤٠٦/٩٤/٧مشورتی شماره 

 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای شاخص بانک ٥٢٢کاهش ارزش پول مطابق با ماده 
 . مرکزی مورد نظر قرار گرفته است که به نظر این دیدگاه موجه نیست

ی وحدت رویه به مواد أمطلب دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که در ر
 قانون مدنی استناد شده و به نظر مبنای پذیرفته شده از سوی دیوان ٣٩١ و ٣٩٠، ٣٦٥
ی کشور در این خصوص، ضمان قهری است، هرچند در استدالل نهایی با به کار عال

اثبات  و ثمن ارزش کاهش صورت در است بوده بایع اختیار در ثمن چون«بردن عبارت 
به این بیان که دو راه حل برای شیوه . ، به نظر از مبنای رای خود دور گشته است»آن

ر گرفتن قدرت خرید عام که بر اساس نرخ محاسبه کاهش ارزش پول ارائه شد؛ در نظ
شود و در نظر گرفتن قدرت خرید خاص که بر این اساس شاخص تورم محاسبه می

ی وحدت رویه ضمان ناشی از أدر صورتی که ر. شودبهای روز مبیع در نظر گرفته می
دانست، در نظر گرفتن قدرت خرید مستحق للغیر درآمدن مبیع را ضمان قراردادی می

زیرا بر این اساس می بایست فروشنده فضول را به استرداد ثمن از .  توجیه داشتعام
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گیرد،  باب تعهد قراردادی محکوم نمود که با فرض کاهش ارزش ثمن، ایفای تعهد صورت نمی
اما همانگونه که بیان . مگر آنکه با اعمال نرخ شاخص تورم این کاهش ارزش ثمن جبران شود

یه، مسئولیت مبتنی بر ضمان قهری است، چنان چه از مستندات شد، مبنای رأی وحدت رو
با این توصیف، . شود در متن رای استنباط می» اطالق غرامات«قانونی ذکر شده و عبارت 

فروشنده فضول که با اقدامات خود مشتری را متحمل خسارت کرده،  باید از عهده خسارات 
سخنرانی دکتر عباس . (ص ممکن استبرآید که جبران آن فقط با معیار قدرت خرید خا

 .)موسسه چتر دانش در ٧٣٣کریمی در خصوص رأی وحدت رویه شماره 
نکته قابل توجه دیگر که قبالً به آن اشاره شد، این است که پرداخت ثمن معامله به نرخ 

شود تا در مورد اینکه از روز در واقع معادل ثمن دریافتی است و غرامت محسوب نمی
عالوه بر این، اصل عدالت به عنوان اصل حاکم در . مات است یا خیر، بحث شودمصادیق غرا

کند که حکم به پرداخت قیمت روز مبیع صادر شود و فقه اسالمی و حقوق ایران اقتضا می
ای که پرداخت حتی با فرض عدم وجود ادله. غیر از آن متضمن ظلم و بی عدالتی است

. وان مبتنی بر اصل مزبور، چنین حکمی را توجیه نمودتقیمت روز مبیع را توجیه کند، می
ای جز جریان عدالت و نفی بی عدالتی در این مصداق خاص نیز نباید اندیشه] ٣٥٩، ص١٥[

بعید است که قضات محترم دیوان عالی کشور نیز . در سر پروراند و بر اساس آن مشی نمود
م که همیشه شجاعت در استنباط بر اساس این را از یاد نبری. از این مسیر دور افتاده باشند
 .های بارز جریان عدالت استمبانی پذیرفته شده، از ویژگی

 
 نتیجه

در وضعیتی که اقتصاد دچار بیماری است و تورم و رکود بر آن سایه انداخته است، 
اثر این پدیده در معامالت مردم نیز . شودهای فراوانی به بیشتر افراد جامعه وارد می زیان

در صورتی که قراردادی باطل شود، مشهور فقها با نگرش سنتی به ثمن . مشهود است
معامله، معتقدند طرفین مکلف به استرداد همان چیزی هستند که در زمان انعقاد قرارداد 

ها و معیارهای سابق سازگاری اند و تصور ورود خسارت به ثمن چندان با مالکتوافق کرده
ارت به ثمنی که از نوع پول رایج اعصار مختلف باشد، قابل تصور در واقع ورود خس. ندارد

بدیهی است این امر به جهت مستحدثه بودن پول اعتباری با مبانی فقهی و . نبوده است
برای کم کردن اثر بی عدالتی چنین . حقوقی و نیز با اصل عدالت و انصاف سازگاری ندارد

د ثمن با لحاظ نرخ تورم و پرداخت قیمت مبیع استردا. هایی ارائه گردیداعتقادی، راه حل



  ١٦١ ضمان دركخصوص   در ٧٣٣ي وحدت رویه شماره  أ تحلیل مباني نظري ر

مورخ  ٧٣٣رأی وحدت رویه شماره . شوندها تلقی میبه نرخ روز از مهمترین راه حل
 با عدول از نظریه فقهی در مفهوم مضیق غرامات، این واژه را توسعه داده و ١٥/٧/١٣٩٣

ال در مورد این که کدام اثر تورم را در مورد غرامات مورد توجه قرار داده است؛ با این ح
در این تحقیق روشن شد که با . تر است، نظر صریحی نداده استراه حل به عدالت نزدیک

و اصل عدالت و نیز نگاه شخصی » غرور«و » الضرر«توجه به مبانی مسئولیت قهری و قواعد 
 .به تورم ثمن پرداختی، قیمت مبیع به نرخ روز بهترین راه حل خواهد بود
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