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نظر مختار در ضمان نقود قسم دوم
لجل اص ثشسسی حىن ظوبى ًمَد لسن دٍم ،ایي ًىتِ سا تزوش دّین وِ پَلّبی اػتجبسی هحط ،هثلی
ّستٌذ ،لزا ظوبى آى ثِ هثل هیثبضذ ٍ اصالً هؼٌب ًذاسد وِ ثگَیین «پَل» لیوی است؛ صیشا «لیوی» چیضی
است وِ ظوبًص ثِ لیوت ثبضذ ٍ هشاد اص لیوت ّن ًمذ سایح است ٍ اگش ثگَیین ظوبىِ ًمذ سایح ثِ ًمذ
سایح است یؼٌی ّوبى ظوبى ثِ هثل است.
ثٌبثشایي پَل هثلی است ٍ هبًٌذ سبیش هثلیبت ،ظوبى آى ثِ هثل است؛ صیشا خَد پَل ثٌفسِ هَسد سغجت
لشاس هیگیشد ٍ ثوب َّ َّ هؽلَة است ٍ آىچِ وِ ثِ ػٌَاى پطتَاًِی پَل هؽشح هیضَد ،حیثیت تؼلیلِی
اسصش آى است ًِ حیثیت تمییذیِ ،لزا پَل ّن هیتَاًذ ًشخ داضتِ ثبضذ.
ثِ ّش حبل ؼجك هختبس هب وِ ظوبى توبم اضیبء ثِ هثل است إال هب خشج ثبلذلیل ،ظوبى پَل اػتجبسی
هحط ًیض ثِ هثل است ٍ ظبهي ثبیذ هثل سا ثپشداصد .اهّب سؤالی دس ایيخب هؽشح هیضَد وِ [اگش ساثؽِای
ثیي پَل ٍ پطتَاًِی آى ٍخَد ًذاسد] اسصش پَل چگًَِ تؼییي هیضَد؟
ػشض هیوٌین [اگش دس خبهؼِای دٍ یب چٌذ پَل سٍاج داضتِ ثبضذ وِ هستملّ اص یىذیگش ثبضٌذ ٍ ًسجت
هسبٍی ًذاضتِ ثبضٌذ ،لیوت ّش پَل سا هیتَاى ثِ ًسجت سبیش پَلّبی سایح دس آى خبهؼِ تؼییي وشد؛ هثالً
دس گزضتِ اسصش ّش دسّن ثِ ؼَس هتَسػ یه دّن دیٌبس ثَدُ است].
اهّب اگش دس خبهؼِای فمػ یه ًَع پَل سٍاج داضتِ ثبضذ ،دیگش ًویتَاى اسصش پَل سا ثب خَدش هؼیي
وشد ثلىِ ثبیذ اص سٍشّبی دیگشی استفبدُ وشد اص خولِ ثِ ٍسیلِی اسصّبی خبسخی ،ثِ ٍسیلِی تؼییي
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لذست خشیذ ػوَهی پَل ٍ . ...
ثِ ؼَس ولّیً ،شخ ٍ اسصش پَل ّوبًٌذ سبیش وبالّب هبًٌذ گٌذم ،خَ ،پَضبن ،ؼالً ،مشُ ٍ  ،...ثشاسبس
ثشآیٌذ ػشظِ ٍ تمبظب تؼییي هیضَد .ثِ تؼجیش دیگش اسصش پَل دس ثبصاس آصاد ،تبثؼی اص ػشظِ ٍ تمبظب است
ثِ گًَِای وِ اگش ػشظِی پَل سا سٍی یه هٌحٌی ٍ تمبظبی پَل سا سٍی هٌحٌی دیگش سسن وٌینً ،مؽِی
تاللی ایي دٍ هٌحٌی ،اسصش ٍ لیوت پَل است.
ثٌبثشایي ثب فشض ثجبت همذاس تمبظب ٍ ثجبت سشػت گشدش پَل ٍ ثشخی ػَاهل دیگشّ ،ش همذاس وِ
ػشظِی پَل ـ وِ اهشٍصُ اًحصبساً دس اختیبس دٍلتّبست ـ افضایص پیذا وٌذ ،ثِ ّوبى ًسجت اسصش پَل
وبّص پیذا هیوٌذ ٍ ّش چِ ػشظِی پَل وبّص پیذا وٌذ ثب فشض ثجبت تمبظب ،اسصش آى دس ثبصاس افضایص
پیذا هیوٌذ.
ّنچٌیي دس صَستی وِ ػشظِی پَل دس گشدش ثبثت ثبضذ ،ثِ ّش هیضاى وِ تمبظبی پَل افضایص پیذا
وٌذ ،9اسصش پَل ثبالتش هیسٍد ٍ ّش چِ تمبظبی پَل ووتش ضَد ،اسصش آى هبًٌذ ّش وبالی دیگشی وبّص
پیذا هیوٌذ .الجتِ ثِ ضشغ ایيوِ ػَاهل دیگشی وِ دخیل دس تؼییي اسصش پَل است ًیض ثبثت ثبضذ ،اص خولِ
سشػت گشدش پَل ٍ ضجِ پَل (اٍساق لشظِ ،هطبسوت  )...حبلت سٍاًی خبهؼِ ،هیل ثِ هصشف ٍ . ...
ثشای سٍضي ضذى ایي هؽلت ،هثبلی ثیبى هیوٌین :اگش فشظبً اهعبی فالى ضخص دس ًضد ػذُای اص هشدم
هؽلَثیت داضتِ ثبضذ ٍ ثِ ّش دلیل ػذُّای اص هشدم ،ؼبلتِ داضتي ًوًَِ اهعبی اٍ ثبضٌذ ـ هبًٌذ ایيوِ هشدم
سغجت ثِ داضتي ػىس ّوشاُ ثب افشاد هَسد ػاللِی خَد داسًذ ـ اگش ایي فشد تؼذادی اهعبء دس اختیبس هشدم
ثگزاسد ٍ افشادی وِ ٍاخذ ًوًَِ اهعبی اٍ ّستٌذ آى سا ثِ ؼشق هختلف ـ اػن اص ثیغّ ،جِ ٍ  ...ـ دس اختیبس
دیگشاى لشاس دٌّذ ،چَى تؼذاد ایي اهعبّب هحذٍد است لزا ثِ ّش هیضاى وِ افشاد ؼبلت آى افضایص پیذا وٌذ،
لیوت آى ّن دس ثبصاس افضایص پیذا هیوٌذ؛ هثالً اگش لیوت اٍلیِی آى صذ ّضاس تَهبى ثبضذ ،ثستگی ثِ همذاس
سغجت ٍ تمبظبی هشدم لیوت آى افضایص پیذا هیوٌذ ٍ فشظبً ثِ دٍیست ،سیصذ ٍ ًْبیتبً پبًصذ ّضاس تَهبى
هیسسذ تب خبیی وِ ثیص اص آى لیوت دس ًضد هشدم هؽلَثیت ًذاضتِ ثبضذ .ثٌبثشایي ثب فشض ثجبت همذاس ػشظِ،
ّش هیضاى وِ تمبظب افضایص پیذا وٌذ اسصش ٍ لیوت آى ّن افضایص پیذا هیوٌذّ[ .نچٌیي ثب فشض ثجبت تمبظب،
اگش تؼذادی اص ایي اهعبّب اص ثیي ثشٍد ٍ اهعبء خذیذی خبیگضیي ًطَد ،لیوت افضایص پیذا هیوٌذ].
ػىس ایي هؽلت ّن صبدق است؛ یؼٌی اگش تمبظب ثشای ایي اهعبّب وبّص پیذا وٌذ هثالً ثِ خبؼش ایيوِ
 .1افسایص تقاضای پَل علل هختلفی دارد ،از جولِ ایيکِ برخی از هردم هیل بِ داضتي ًقذیٌگی بیطتری دارًذ ٍ . ...
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هحجَثیت آى فشد دس ًضد هشدم ون ضذُ یب ثِ ّش دلیل دیگش ،وبّص تمبظب ثبػث افت لیوت آى اهعبّب
هیضَدّ .نچٌیي اگش تمبظب ثبثت ثبضذ اهّب ػشظِ افضایص پیذا وٌذ هثالً فشد اهعبّبی خذیذی دس اختیبس
هشدم ثگزاسد ،ثِ تٌبست افضایص ػشظِ ،لیوت آى وبّص پیذا هیوٌذ.
پس ّوبىؼَس وِ اهعبء ـ وِ یه ضیء اػتجبسی هحط است ٍ هب ثئصاء خبسخی آى اسصش راتی ًذاسد ـ
ثِ تٌبست ثشخَسد ػشظِ ٍ تمبظب اسصش آى تؼییي هیضَد ،پَل ّن وِ اسبس هجبدلِ است چٌیي هیثبضذ ٍ
ثِ تٌبست ػشظِ ٍ تمبظب ،لیوت آى هطخص هیضَد.
خالصهی آىچِ وِ ثیبى وشدین ایي ضذ وِ پَل اػتجبسی هحط ،خَدش اسصش داسد ٍ آىچِ وِ ثِ ػٌَاى
پطتَاًِی آى است ـ اػن اص ؼال ٍ ًمشُ ،لذست التصبدی ،لذست سیبسی ٍ اختوبػی ٍ ...ـ حیثیت تؼلیلِی
اسصش آى هیثبضذ ـ ووب ایيوِ اهعبء خَدش اسصش داسد ٍ هحجَثیت اهعبء وٌٌذُ حیثیت تؼلیلِی اسصش
آى است ـ ٍ چَى همذاس پَل دس خبهؼِ صیبد است ٍ دس دستشس ّوِ لشاس داسد ،لزا پَل هثلی هیثبضذ ٍ
ؼجك لبػذُی اٍلیِ ،ظوبى آى ثِ هثل است.
ثب تَخِ ثِ ایي ًىتِ هیگَیین:
اگش ًَسبًبت لیوت ـ چِ افضایص ٍ چِ وبّص لیوت ـ عادی ثبضذّ ،وبىؼَس وِ لجالً ثیبى وشدین ثِ حسـت
ادلِی ضشػی ٍ ًیض سیشُی ػمالءًَ ،سبًبت ػبدی لیوت هَسد ظوبى ًیست ٍ ظبهي ثبیذ هثل سا ثپشداصد.
اهّب اگش تفاوت قیمت فاحش ثبضذ ثِ گًَِای وِ ػـشف آى سا اخحـبف ٍ ظلـن ثـِ پشداخـت وٌٌـذُ یـب
دسیبفت وٌٌذُ ثذاًذ ،لجالً دس هَسد هثلّبی وبالیی ثیبى وشدین وِ دس صَست افت ضذیذ ،پشداخت هثل وبفی
ًیست ٍ دس صَست افضایص ضذیذ ًیض ظبهي هلضم ثِ أداء هثل ًویثبضذ ،اهّب دس هب ًحي فیِ دس هـَسد «پـَل»
لجل اص ایيوِ ًَسبًبت لیوت ثِ ایي هشحلِ ثشسذ ،اتفبلی هیافتذ وِ هیتَاى هلتضم ضذ پشداخت ًفس ّوـبى
همذاس پَل وبفی ًیست ٍ آى دس صَستی است وِ ػشف ثگَیذ ایي پَل دیگش ّوبى پَل سبثك ًیست.
توضیح مطلب
اگش وسی هثالً ّضاس تَهبى اص دیگشی تلف وٌذ وِ اسصش آى فشظبً دس صهبى تلف هسبٍی یه دالس ثَدُ ٍ
یب اگش هتَسػ لیوت وبالّب سا دس ًظش ثگیشین ،ثشاثش اسصش یه ٍاحذ وبال ثَدُ ،اهّب اآلى وِ هیخَاّذ ثؼـذ اص
هذتی خسبست سا أداء وٌذ ،لذست خشیذ ّضاس تَهبى وبّص پیذا وشدُ ٍ هثالً یه دّن دالس ضـذُ اسـت ،دس
چٌیي هَاسدی اگش ػشفبً ـ ًِ ػمالً ـ صبدق ثبضذ وِ ایي پَل دیگش هثل ّوبى پَل ًیست ،ظـبهي ًوـیتَاًـذ
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هثل سا پشداخت وٌذ ٍ دس صَست پشداخت ًیض ثشیء الزهِ ًویضَد؛ چشاوِ هثلیت دس هب ًحي فیـِ فمـػ ثـِ
صذق اسن ًیست ـ ٍ حتّی دس ثؼط وبالّب ّن هؽوئي ًیستین وِ صذق اسن وبفی دس هثلیـت ثبضـذ ـ ثلىـِ
ثبیذ خصَصیبت چیضی وِ ػٌَاى ثش آى هٌؽجك است هحفَؾ ثوبًذ.
ثِ تؼجیش دیگش ّوبى ؼَس وِ دس تؼشیف هثلی ثیبى وشدین ،ظبّشاً هطَْس خصَصیبت هصٌّفِ سا دس صـذق
هثل دخیل هیداًٌذ ،پس ّش چٌذ پَلِ لجل اص وبّص ضذیذ لیوت ثب پَل ثؼـذ اص وـبّص لیوـت اسـوبً یىـی
است ،اهّب ػشف آى دٍ سا حذالل اص یه صٌف ًویداًذ ـ چِ سسذ ثِ ایيوِ اص یه ًَع ًذاًذ ـ هبًٌذ ایيوـِ
وسی گٌذم خیّذ دیگشی سا تلف وٌذ ٍ ثخَاّذ ثِ ّوبى همذاس اص گٌذم سدیء ثِ اٍ ثذّذ وِ ػشف ایي دٍ سا
اص لحبؾ صٌف هختلف هیداًذ.
پس ّش خب وِ ًَسبًبت اسصش پَل ثِ گًَِای ثبضذ وِ ػشف پَل اهشٍص سا ّنصٌف ثب پَل لذین ًذاًذ،
دس ایي فشض دس صَست افت ضذیذ لیوت ،ظبهي ًویتَاًذ ثِ پشداخت هثل اوتفبء وٌذ ثلىِ هب ثِ التفـبٍت
سا ثبیذ ثب ًمذ سٍص خجشاى وٌذّ ،نچٌیي دس صَستی وِ اسصش پَل افضایص ضذیذی پیذا وٌذ ،ظبهي هلـضم ثـِ
سدّ هثل ًیست ٍ هعوَىلِ ّن حكّ الضام ظبهي ثِ ًمذ سٍص سا ًذاسد.
ثٌبثشایي صَست ًَسبًبت ضذیذ لیوت ،ثِ هٌضلِی فشض تؼزس هثل است ،لزا اگـش دس خبهؼـِای دٍ ًمـذ
سایح ثبضذ وِ یىی ایي هطىالت سا ًذاضتِ ثبضذ ،ثبیذ ظبهي ثب ًمذ دٍم ثذّىبسی خَد سا ثذّذ ٍ اگش یـه
ًمذ ٍخَد داضتِ ثبضذ ،دس ایي صَست ظبهي ثبیذ اسصش ٍ لذست خشیذ ًمذ سبثك سا ثب ّوـبى خصَصـیبتی
وِ داضت اسصیبثی وٌذ ٍ آى سا ثِ پَل اهشٍص ثپشداصد.
ایي هؽلت سا ّن تزوش دّین وِ وسی تَّن ًىٌذ اگش تغییش لیوت پَل ثـِ خـبؼش افـضایص ػشظـِی آى
تَسػ دٍلت ثبضذ ،حىوص هتفبٍت ثب صَستی است وِ ثِ خبؼش وبّص تمبظب ثبضذ؛ صیـشا ّوـبىؼـَس وـِ
تَظیح دادین تغییش اسصش پَل یب ًبضی اص ػشظِ ی ثیص اص حذّ پَل یب سشػت گشدش پَل ٍ ضجِ پَل است
ٍ یب ًبضی اص تغییش تمبظبی پَل است ٍ یب ًبضی اص ّـش دٍ ٍ ،ایـي خْـت ثبػـث تفـبٍت دس حىـن ظـوبى
ًویضَد؛ چِ دس ًَسبًبت ػبدی لیوت ٍ چِ دس ًَسبًبت ضذیذ ٍ غیش ػبدی لیوت.

9

ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي
 .1اگر عرف تَجِ بِ بعض ًکات داضتِ باضذ از جولِ ایيکِ ّر چِ حجن اسکٌاس در گردش افسایص پیذا کٌذ ،قذرت خریذ پَل کاّص پیدذا
هیکٌذ ٍ ایيکِ ایي ٍاقعِ اتفاق افتادُ است د ٍ ًیس بعض ًکات دیگر د در ایي صَرت عرف زٍدتر هیفْوذ کِ پَلِ بعذ از ًَساًات [ضذیذ] قیودت،
ّنصٌف با پَل قبل از ًَساى ًیست ٍ .اگر در هَردی ضک داضتین ،هرجع اصَل عولیِ است.
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