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  چکیده

اقتصادي است که در  -کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقیتعدیل قضایی قرارداد در اثر 
بـا توجـه بـه مبـانی حقـوقی، فلسـفی و       . نتیجه نوسانات اقتصادي قرن اخیر حادث شـده اسـت  

رسـد دارا شـدن   اقتصادي ارائه شده براي تعـدیل قـرارداد و کـاهش ارزش پـول، بـه نظـر مـی       
بـه نظـر   . تر پذیراي آن استحقوقی، کمعادالنه، مبناي مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام نا

  .کننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته استرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلمی
اما نکتـه حـائز   . آور و قابل جبران استکاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمان

اد با همـان شـکل و بـا توجـه بـه      اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارد
به این ترتیب در برخی شقوق کـاهش ارزش پـول، تعـدیل    . نمایندگی ارزش پول وجود دارد

همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هـر دو معنـاي لـزوم قـراردادي     . فاقد توجیه خواهد بود
ظر که افراطـی  انتخاب این ن. هماهنگ است» ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق«

  .سازدها را مسدود نمیحل نیست، این فایده را دارد که مجراي سایر راه
  
  .قرارداد، تعدیل، پول، عسر و حرج، نماینده ارزش :گانواژکلید

                                                                                                                       
دانشیار گروه حقوق دانشگاه خوارزمی  
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی  
نویسنده مسئول(دانشجوي دکتري حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك(  

Email: soheilzolfaghari@yahoo.com
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  مقدمه
ها بر اساس اهداف مـد  حقوق به عنوان علمی که هدف آن تنظیم روابط اجتماعی انسان

داند که ا، همواره خود را محتاج ایجاد قواعد نوینی میباشد، به دنبال همین نیازهنظر آن می
در همـین راسـتا، عوامـل    . دهـی کنـد  حوادث جدید را بر اساس مبانی و منـابع خـود سـامان   

اینده آن خود بایست با توجه به سرعت فزاقتصادي از جمله موضوعاتی است که حقوق می
. کـت کنـد کـه پیشـرو باشـد     اي حرچه مطلوب آن است که به گونـه گر. را هماهنگ سازد

ت      کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قراردادي می تواند از ایـن دیـد بسـیار حـائز اهمیـ
هــا و کــاهش و افــزایش قــدرت خریــد واحــدهاي پــولی  باشــد کــه تغییــرات ســطح قیمــت
هـاي کالسـیک   هاي جهانی و داخلی، در مقابله بـا قاعـده  کشورهاي مختلف نسبت به تنش

  .گیرددها قرار میلزوم قراردا
اوضــاع و احــوالی کــه در عصــر حاضــر پدیــد آمــد، مــوجبی بــراي آن شــده اســت تــا  

هاي متعـدد بـراي بازگردانـدن وضـعیت در     گذاران در کشورهاي گوناگون و با روشقانون
عنوان عامل مهـم توزیـع ثـروت و عـدالت اقتصـادي کـه از کـاهش        هم ریخته قراردادها، به
ها بسـته بـه احسـاس نیـاز و تـأثیر پـذیري از       این تالش. تالش نمایندقدرت پول ناشی شده، 

در برخـی کشـورها بـا توجـه بـه مبـانی       . بین الملل کم رنگ و پـر رنـگ بـوده اسـت    جهان
گذار اقدام مستقیم نموده، در برخی دیگر رویه قضـایی  حقوقی، فلسفی و یا اقتصادي، قانون

ده و در مواردي دیگر دکترین در مسیر تالش براي ها دست به تعدیل زبا استفاده از پتانسیل
مبانی حقوقی و فرا حقوقی تعدیل در کنار مبانی فقهـی  . نشان دادن ضرورت موضوع هستند

و اندیشه هاي اندیشمندان در مـورد کـاهش ارزش پـول و ضـمان آن موضـوعی اسـت کـه        
تـدا مفـاهیم را   بنـابراین، اب  .برآنیم تا با پردازشی مختصر تبیین کنیم و راه حل نهایی را بیـابیم 

 نظر تبیین خـواهیم کـرد، سـپس بنـا بـه اهمیـت موضـوع از مبـانی سـخن         بر اساس معانی مد
اي مختصـر بـا   گوییم، آن گاه تعـدیل قضـایی قـرارداد را در حقـوق ایـران و در مقایسـه      می

  .حقوق برخی کشورها مورد بررسی قرار خواهیم داد
  

  مفاهیم -1
ک تأثیر عمیقی بر فهم موضوع دارد؛ چرا که اگـر اختالفـات   روشن شدن مفاهیم بی ش

تـر  پیرامون تعریف حل شود و از پرده ابهـام خـارج گـردد، درك ماهیـت و چیسـتی آسـان      
  .نماید و از برخی اشتباهات جلوگیري خواهد کردها بهتر رخ میحلشده، بنابراین راه
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  مفهوم تعدیل قرارداد -1-1
آبسـتن حـوادث و تغییـرات مختلـف اسـت، بنـابراین تـأثیر        از آن جا که زمـان همـواره   

از این رو تالش میشود . عوارض ناشی از تغییرات بر قرارداد و تعهدات، امري محتمل است
در قراردادهایی که از حیث زمان، طوالنی است و یا از حیث مبلغ قرارداد رقم قابل توجهی 

رّر وجـود دارد، متعاقـدین بـا درج شـرط     باشد یا امکان عدم تـأمین اعتبـار در موعـد مقـ    می
گذار با وضع مقررات و قاضی در صورت طرح در محکمـه دسـت بـه تعـدیل     تعدیل، قانون
هـاي حقـوقی کشـورهاي    تعدیل قرارداد یک مفهوم قانونی است کـه در نظـام  . قرارداد زنند

اري نیست؛ بلکـه  البتّه این تفاوت صرفاً در نام گذ. شودهاي متفاوت نامیده میمختلف با نام
ایـن مفهـوم در صـدد    . تفاوت در برداشت را نیز به دنبال داشـته یـا از آن متـأثّر بـوده اسـت     

پاسخگویی به این پرسش است که در صورت تغییر در اوضاع و احوال حاکم بـر قـرارداد،   
 بار سازد، آیا امکان تغییر در مفاد عقد وجودکه اجراي آن را براي یکی از متعاقدین مشقّت

  دارد یا خیر؟
اي موقعیت قراردادي چنان بر هـم  تعدیل قرارداد یعنی اگر در اثر حادثه پیش بینی نشده

بخورد که اجراي آن نا ممکن نشود اما این اجرا، متعهد را به دشواري افکند، بتوان به طریق 
رطـرف  قانونی، قضایی و یا قراردادي مفاد آن را به شکلی متعادل ساخت تا ایـن دشـواري ب  

هـا بـا   موضوع تعدیل قراردادها به اعتبار وسیله انطباق مفـاد آن . گردد و قرارداد منحل نشود
هاي اقتصادي و شرایط حـادث بـه سـه دسـته تعـدیل قـراردادي، تعـدیل قـانونی و         ضرورت

تعدیل قراردادي، ناظر به موردي است که متعاقدین بنـا بـه   . تعدیل قضایی تقسیم شده است
کننـد؛ ایـن   نده نگري خود در ضمن قرارداد مبادرت به درج شرط تعدیل مـی بینی و آیپیش

تـوان  براي الزم االجرا بودن این شرط نیـز مـی  . شروط به شروط تعدیل کننده شهرت دارند
گونه کـه آن را  طرفین قرارداد همان. قانون مدنی استناد کرد 10به اصل آزادي اراده و ماده 

بینـی کننـد و مـادامی کـه ایـن      رایط مورد نظر خود را نیز پـیش توانند شسازند، میمنعقد می
گـاهی متعاقـدین   . االتّبـاع اسـت  قرارداد و شروط با قواعد امري برخورد نداشته باشـند، الزم 

اي باشد که پـس از حـدوث ایـن شـرایط بـاز سرنوشـت       ترجیح می دهند که شرط به گونه
  .کار شرایط پیش بینی شده جریان یابدقرارداد به اراده مجدد وابسته شود یا به طور خود

گـذار نیـز نسـبت بـه ایـن امـر       عقد به منزله قانون طرفین است و منطقی است کـه قـانون  
مقنّن غالباً تمایلی به دست بردن در قرارداد منعقده طرفین ندارد؛ بنابراین بـر  . احترام بگذارد
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ر در مواردي مقنّن مصلحت را اما اگ. کندافزاید و از آن چیزي کم نمیمفاد آن شرطی نمی
بر آن ببیند می تواند دامنه قرارداد را محـدود کنـد، اراده را قیـد بزنـد و قـرارداد بـا شـرایط        

گاهی قانون گـذار بـه طـور مسـتقیم     .این نوع از تعدیل، قانونی است. دشوار را متعادل سازد
ه در ایـن وضـعیت قـرار    بینی شرایط، قراردادي را کـ کند؛ یعنی با پیشقرارداد را تعدیل می

گـذار بـه قاضـی بـراي     برخی اعتقاد دارنـد اجـازه قـانون   . سازدگیرد، به اجبار متعادل میمی
ا بـه نظـر    ). 79ص: 3، ج1383کاتوزیـان،  . (تعدیل قرارداد، نوعی از تعدیل قـانونی اسـت   امـ

، تعدیل رسد این که مبناي اختیار قاضی، قانون است، نباید موجب شود که تعدیل مزبورمی
  .قانونی تلقّی شود

گذار نسبت به تعدیل قرارداد در صورت برهم خوردن شرایط عادالنه ساکت اگر قانون
باشد و طرفین نیز نسبت به آن توافقی نکرده باشند یا پس از حدوث شرایط توافقی حاصـل  

را  جاست که باید بتوان عـدالت معاوضـی  در این. آیدنشود، بحث تعدیل قضایی به میان می
که در طول زمان یا با تغییر اوضاع و احوال کم رنگ گشته است بـا شـرایط جدیـد منطبـق     

این عمل تعدیل قرارداد است و به اعتبار دخالت دادرس و در پی درخواسـت طـرف   . نمود
تعدیل قضایی چارچوب و ارکان عقد را مورد باز بینی قرار . متضرّر، تعدیل قضایی نام دارد

ر آن منطقاً فقط مربوط به تعهدات قـراردادي اسـت؛ ایـن شـکل از تعـدیل      دهد، بلکه اثنمی
کننـده، مطلـوب را بـرآورده    حائز این ویژگی هست که اگر به نظر قضـایی مقـام رسـیدگی   

هـاي دیگـر، چـون انحـالل را در صـورت وجـود شـرایط بـاز         نساخت امکان استفاده بـه راه 
ایی، قانونی و قـراردادي نیـز روشـن و محـل     با این بیانات تفاوت میان تعدیل قض.گذاردمی

  .شوداجراي هر کدام مشخّص می
  

  شرایط تعدیل قضایی -1-2
  :شودشرایط اساسی تعدیل قضایی در سه شرط خالصه می

بدین معنا کـه ایـن دگرگـونی از رونـد عـادي و      : بینی بودن دگرگونیغیر قابل پیش -1
ایـن  . کم بر جامعه قابل حدس زدن نباشدمتعارف تبادالت اقتصادي بین طرفین و اوضاع حا

تکلیف به شناسایی اوضاع یک مفهوم عرفی است که باید دید آیا یـک انسـان متعـارف در    
این شرایط قادر به تشخیص این دگرگونی خاص هسـت یـا خیـر؟ بـراي مثـال، در تجـارت       

گیـرد نـه   فرش وضعیت یک تاجر در آن صنف مـورد توجـه و مـالك تشـخیص قـرار مـی      
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کنـد؛ در ایـن   ی که براي نخستین بار و براي نیاز شخصـی اقـدام بـه خریـد فـرش مـی      شخص
  .شرایط عرف خاص مد نظر است

از دیگـر ارکـان و شـرایط قابـل مالحظـه تعـدیل قضـایی        : دشواري نامتعـارف اجـرا   -2
هنگامی که متعهد با اجراي قرارداد در شرایط جدید دچار وضعیتی گردد که . قرارداد است

توانـد خـارج از   ر عرف قابل اجرا ولی دشوار است، تحمیل این تعهدات بر او حتّی میاز نظ
خواهد خود را در شرایطی واقع سازد که بـا انجـام   کس نمیهیچ. اراده قراردادي تلقّی شود

این اصل هم چنین از اصول عدالت و اخالق ملهم است کـه  . آن با ضرر نا روا برخورد کند
  .داردرا روا نمیتکلیف به ماالیطاق 

این شرط که مقدمه سایر شروط است در حقیقت بـدان معناسـت   : دگرگونی اوضاع -3
که اوضاع حاکم چنان تغییر کند که شخص را در شرایطی غیر از آن چه در زمان انعقاد یـا  

دگرگونی شرایط الزاماً ماهیت تعهد را عوض . در جریان عادي قرارداد بوده است قرار دهد
بـا  . د، تا بگوییم این دیگـر آن چیـزي نیسـت کـه شـخص بـه آن متعهـد بـوده اسـت         کننمی

توانـد از بـار تعهـد خالصـی یابـد نـه آن کـه درخواسـت         حدوث چنین شرایطی شخص می
  .تعدیل تعهدات موجود را نماید

  
  مفهوم کاهش ارزش پول -1-3

نقطـه عطـف هـر    حقوقی از مباحث حائز اهمیت و  -پول به عنوان یک ماهیت اقتصادي
این وسیله مبادله با مباحث فراوانی که پیرامون ماهیـت و آثـار خـود    . دو رشته مذکور است

دارد و فــارغ از ایــن مباحثــات در ســیر رو بــه رشــد تحــوالت جهــانی نقــش مهمــی را ایفــا  
بـودن از سـایرین   » ذخیـره ارزش «هـاي متفـاوت پـول، ایفـاي وظیفـه      در میان نقـش . کندمی

هـا را بـه دنبـال خـود     ها و البتّه دیدگاهاین وظیفه است که سایر نقش. رسدنظر میتر به مهم
کاهش ارزش پول در حقیقت یعنی کـم شـدن قـدرت ایـن وسـیله مبادلـه بـراي        . کشاندمی

سازي ارزش نسبت به قبل، با وجود عدم منتفی شدن توانـایی خریـد و از دور خـارج    ذخیره
  . شدن

آور حد ذاته ضمانشود که آیا کاهش ارزش فیسؤال مطرح میبه این ترتیب است که این 
حـل چیسـت و بـا تعـدیل قـرارداد چـه       است یا خیر؟ و در صـورت مثبـت بـودن پاسـخ، راه    

  .گویی به آنیمارتباطی دارد؟ سؤالی که درصدد پاسخ
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  مبانی تعدیل قرارداد –2
ردادي و همسـان  تعدیل قضایی قرارداد به عنوان یک راه حل براي حفـظ نهادهـاي قـرا   

بایست در چارچوب مبـانی حقـوقی و اسـتوار بـر منـابع آن      میسازي آنان با شرایط موجود
در بررسی مبانی تعدیل قضایی در دو کاوش، نخست مبانی را در وجـه عـام بررسـی    . باشند

  .نموده و سپس این مبانی را در بحث کاهش ارزش پول مورد بازبینی قرار خواهیم داد
  

  فرا حقوقیمبانی  -2-1
چـرا کـه   . موضوع بحث در عین حال به یک دسته از مبانی غیر حقوقی نیز نیازمند است

اصوالً علوم مختلف در زمینه هاي متفاوتی با یک دیگر بستگی و پیوند دارند که این امر به 
در این گفتار نظر بر دو مبنـاي غیـر   . سازدخوبی ضرورت بررسی با سایر مبانی را روشن می

اول آن کـه بحـث کـاهش    . دهـد داریم که دو جنبه متفاوت موضوع را پوشش مـی حقوقی 
شک یک مسئله اقتصادي نیز هست و دیگر آن که در پـی آنـیم تـا در مسـیر     ارزش پول بی

اراده ثابت طرفین کند و کاوي انجام دهیم که در برخی موارد آن را تغییر دهد، بنابراین بـه  
  .استبیان فلسفی پیرامون اراده نیاز 

  
  مبانی اقتصادي -2-1-1

در عقود معاوضی، قصد مشترك طرفین حقیقتاً و بر مبنـاي غلبـه کسـب سـود از ایجـاد      
این امر از مسائل بدیهی قراردادهایی است که در آن دو عوض در مقابل هـم  . قرارداد است

انـد تـا   هنامیـد » ايمغابنـه «شوند؛ به همین دلیل برخی ایـن عقـود را   و با یک دیگر مبادله می
اي از نقـاط پیونـد مشـترك    با این بیان عقـود معـوض نقطـه   . گر هدف کسب سود باشدبیان

حال باید بدانیم که تعدیل قرارداد که بـه ظـاهر مخـالف اصـل لـزوم      . حقوق و اقتصاد است
به لحاظ منطقی، اصـل لـزوم در   . قراردادي است، از این جهت در علم اقتصاد چگونه است

چـرا کـه هـدف از قاعـده لـزوم مبادلـه امـوال و        . اه اقتصاد نیز وجود داردمعامالت از دیدگ
آنچـه  ). 183-132و  96-81، صـص  1، ج1385کاتوزیـان،  (اجراي عدالت معاوضی اسـت  

گونـه اسـت   درباره قرارداد معوض از زاویه دید علم حقوق بیان شد، در علم اقتصاد بـه ایـن  
چـون دوره معاملـه   «بـا ایـن بیـان کـه     . شـوند که عوض و معوض به ارزش و قیمت تعبیر می

شود و ارزش مبادلـه همـه کاالهـا بـا     ستد میوپذیرد، پول وسیله متداول دادپایاپاي پایان می
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تر و گاهی شود، به نحوي که این کاالها گاهی ارزانگیري میاندازه) در اغلب موارد(پول 
توانـد معیـار دقیقـی بـراي سـنجیدن      کند هرگز نمیترند و چون ارزش کاالها تغییر میگران
  ).87-85، ج، صص 1358اسمیت، . (»باشد

گر میزان ارزشی اسـت کـه   بنابراین و بر مبناي علم اقتصاد، پول یک وسیله مبادله است و بیان
طرفین بر آن توافق دارند، بدین لحاظ است کـه از دیـدگاه اقتصـادي طـرفین از لـزوم قراردادهـا       

دهد و آنچه به دست ه هر یک بر مبناي ارزش واقعی آن چه از دست میکند؛ چرا کاستقبال می
الـزام   ،کند، حال اگر در اثر بروز عوامـل ایـن تعـادل بـر هـم بخـورد      آورد تعادلی احساس میمی

بـا توجیـه اقتصـادي    . مدیون به همان میزان توجیه اقتصادي ندارد و این ارزش از دست رفته است
ا، تعدیل قضایی قرارداد خواهد توانسـت در عـین حفـظ ایـن قاعـده      قاعده حقوقی لزوم قرارداده

ه بـه عناصـر سـازنده تـوان         حقوقی نگاهی به حفظ تعادل اقتصادي قرارداد داشته باشـد و بـا توجـ
  ).88، ص 1378کروستین، (اقتصادي معامله توازنی معقول برقرار سازد 

  
  مبانی فلسفی -2-1-2

طور کلّـی  تا بدانیم هدف از وضع قواعد حقوقی به در بررسی مبانی فلسفی بر آن هستیم
مبانی التزام اشخاص به قواعـد  ). 27، ص 1378خوئینی، : براي بررسی بیشتر، رك(چیست؟ 

اي اسـت یـا اینکـه    گذار مجاز به وضع هـر مقـرّره  حقوقی کدام است و بر این مبنا آیا قانون
ها در علم فلسفه پاسخ به این پرسشمقنّن نیز ملزم به تبعیت از یک سري اصول است؟ براي 

تـرین  از جملـه مهـم  . حقوق، آراي مختلف بر اساس مکاتب مورد اعتقـاد ارائـه شـده اسـت    
این نکتـه کـه پـذیرش یـا عـدم      . ها، مکاتب اصالت فرد و در مقابل اصالت اجتماع استآن

سـت کـه   پذیرش تعدیل قضایی قرارداد به لحاظ فلسفی چه توجیهـاتی دارد وابسـته بـه آن ا   
اما بر اساس روح کلّی حاکم بر نظام حقوقی ما به . نظر کدام یک از مکاتب مورد قبول افتد

رسد که نه باید یکسره با رویکرد اجتماعی مبانی اصالت فرد را در هم ریخـت و نـه   نظر می
باید در محوریت اراده تا آنجا پیش رفت که گویی این قرارداد در فضایی خـالی از تـأثیر و   

این مصلحت را حقوق امروز نیز در بسـیاري  . ثّرات به هم تنیده اجتماعی ایجاد شده استتأ
از موارد پذیرفته و با حفظ و احترام بـه مبـانی آزادي اراده فـرد، بـر آن قیـود بسـیار افـزوده        

» گرایـی عدالت«تعدیل قضایی قرارداد نیز از جمله یکی از آن قیود است که با هدف . است
  .پیدا کند حقوق هماهنگی
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  مبانی تعدیل قضایی بر وجه عام -2-2
تعدیل قضایی قراردادي گذشته از علّت حدوث این شـرایط تنهـا یـک عنـوان حقـوقی      

در ایـن  . هایش با علم اقتصاد با مبانی فلسفی نیز بیگانه نیسـت عالوه بر بستگی. صرف نیست
ه رو است و با شناسایی هایی رو بمسیر است که حرکت ذهن به سوي نتیجه، گاه با دشواري

هایی کـه در  نظریه. مبانی در صدد است تا گره از این مشکالت بگشاید تا مطلوب را دریابد
انـد در بیشـتر مواقـع داراي فصـل     ها، شکل گرفتـه جهان حقوق صرف نظر از محل تولّد آن

عقالسـت  باشند که نشان گر ابتناي آنها بر منابعی چون بناي تر میهاي جزئیمشترك نظریه
  .باشدکه از منابع مورد اعتقاد ما در نظام حقوقی می

  
  اراده مشترك -2-2-1

این دیدگاه بر آن است تا امکان تعدیل را مرتبط با ساختمانی بداند که حاصل خواست 
با توجه به گستردگی شقوق حاصل شده از این دیدگاه، مناسب است . اطراف قرارداد است

رسـد از اصـول   در ایـن مبنـا کـه بـه نظـر مـی      . بدانیم» اساس اراده نظریه تعدیل بر«که آن را 
بـه نقـل از    416ش: 1االلتـزام بوجـه عـام، ج    یـه نظر(حقوقی یکسـانی اسـتنباط شـده باشـد،     

اي که در هنگام عقـد  شود که دو طرف قرارداد در اراده، بیان می)131، ص1386بیگدلی، 
توان به استناد اند که میتراضی حاصل نموده کنند، امري نهفته دارند و به عناصرياعالم می

آن اوضاع و احوال دشوار شده را آسان ساخت و آن را با همان خواست موجود ولی بیـان  
اي اراده باطنی را حائز اهمیت بیشتري شمرد و بر آن مبنـا  یعنی به گونه. نشده هماهنگ کرد

ی از شقوق آن در کشـورهایی ماننـد   گذار برخاین مبنا بنیان. امکان تعدیل را استوار ساخت
بر این نظریه ایراداتی ). 112، ص3،ج1383کاتوزیان، (بوده است  1942ایتالیا تا قبل از سال 
مهم ترین آنان، این مطلب است که روند غالب امور حاکی از آن است . نیز وارد شده است

ه امکـان تغییـر آن در طـول    که اراده طرفین غالباً به حفظ اوضاع قراردادي تعلّق دارد و نه بـ 
به عالوه هرگاه بتوان از اراده صریح یا ضمنی طرفین یا تفسیر قـرارداد امکـان تعـدیل    . زمان

ایـن ایـرادات و   . آن را استنباط کرد، این نظر نخواهد توانست تعدیل قضایی را اثبـات کنـد  
ی توفیـق  هاي حقوقی و عملی این نظریه باعـث شـد تـا در زمینـه حقـوق مـدن      سایر بن بست

هـر چنـد   ). 130-137، 1386بیگـدلی،  : براي بررسی سایر ایرادات، رك(چندانی پیدا نکند 
توان گفت که امکان تفسیر قرارداد و یا امکان استفاده از اراده صریح تعدیل قضایی را با می



119   تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

سازد و لذا اشکال وارده با منطق حقـوقی سـازگاري نخواهـد    پذیر میپشتوانه حقوقی امکان
  .داشت
  

  )عادالنهدارا شدن نا(بال جهت  استفاده -2–2–2
چـرا کـه در تعریـف    . این نظریه در بدو امر تعریف خود، با ایرادات بسیاري مواجه بـود 

ملحـوظ اسـت در حـالی    » نبود علّت قانونی یا قراردادي«دارا شدن نا عادالنه، عنصر اساسی 
باشـد کـه اجـراي    و معتبر می که موضوع مورد بحث، دقیقاً موضوع بر سر قراردادي صحیح
هر چند این نظریـه بـا مبـانی    . قانونی و صحیح آن با دشواري نا متعارفی رو به رو شده است

ریـزي دیـدگاهی شـود کـه بـا هـدف حمایـت از        سنّتی خود این قابلیت را دارد تا مبناي پی
د را نیـز از  در برخـی مـوارد قـراردا   ) و غالباً در وضع نـا متعـادل اقتصـادي   (طرف زیان دیده 

لکـن ایـن امـر    . گاهی جدیـد بنگـرد  جدا سـازد و آن را بـا دیـد   ) عادالنه بودن(عنوان مطلق 
هـاي حقـوقی امـروز از مبـانی فلسـفی چـون       شک نیازمند پذیرش فاصـله گـرفتن اندیشـه   بی

مانند عادالنه بـودن در روابـط طـرفین بـه علّـت      (قید و شرط آن و آثار بی» حاکمیت اراده«
هـا و  امري که در سـایر زمینـه  . در مکاتب مربوطه حقوقی است) ق و صحت آنآزادي تواف

آثار این اصل امروزه دستخوش تحوالت بسیاري شده و ذهن روشـن فکـران حقـوقی را بـه     
براي آگاهی از مبانی نظریه دارا شـدن نـا عادالنـه بـه سـبب      (این سمت هدایت نموده است 

اي طوالنی داشـته  چند در نظام حقوقی ما سابقههر ). 370، ص1375صفایی، : قرارداد، رك
  ).به بعد 364، ص3ق، .ه1418شیخ انصاري، : رك(و در موارد فراوانی به آن استناد شده است 

  
  سوء استفاده از حق -3-2-2

طـور کلّـی بـه سـببی مشـروع حقّـی       هنگامی که شخص به موجب قانون یا قرارداد و بـه 
. حق عمل کرده و از جهـات مختلـف از آن انتفـاع ببـرد     تواند بر اساس اینداشته باشد، می

. گـذار اسـت  این حقوق عالوه بر حقوق طبیعی، در حقوق موضوعه نیز مورد حمایت قانون
اما این امر . ها در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مشهود استهایی از این حمایتنمونه

گذاشـتن آن و بـه خصـوص در مقابـل     بدان معنا نیسـت کـه در اسـتفاده از حـق و بـه اجـرا       
نیاز یک جامعه به منظور تأمین آرامش و نظم، . دیگران، هیچ محدوده و مرزي وجود ندارد

بایستی که در عین حمایت از اجراي می در این راستا مقنّن. ان حقوق استجمع منافع صاحب
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نیـز بـه حمایـت    وري از منافع آن اصول این اجرا را نیـز مشـخّص کـرده و از آن    حق و بهره
  1.در حقوق سایر کشورها نیز به این امر تصریح شده است. برخیزد

هر چند که در یک قرارداد صحیح و الزم االجرا طرف قرارداد حق دارد کـه مطالبـات   
خود بر مبناي آن را درخواست کند، اما این مسئله نمی بایست تحت عنوان استفاده نـاروا از  

اي از آن چه بیـان شـد، خالصـه   . ط براي طرف مقابل گرددحق باعث تضییق بی مورد شرای
اما باید دانست که براي قابلیت استناد به نهاد سوء استفاده . نظرات طرفداران این دیدگاه بود

طور بارزي در اصل چهل قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نیز مورد توجـه  از حق که به
ها قابلیت استناد و ضرر حادث شـده  ترین آنمهم بوده است، ارکانی الزم است که از جمله

در حالی که در این شرایط، غالباً عامل اصـلی حـوادث   . باشدبه اجراي حق صاحب حق می
تا  88، صص1377بهرامی احمدي، : براي تفصیل بیشتر، رك(خارجی است نه صاحب حق 

اسالمی، به قاعـده  الضـرر   غالباً در مقایسه قاعده سوء استفاده از حق با قواعد حقوق ). 118
رغم اختالفاتی که در خصوص مفاد و آثار این قاعده میـان فقهـا وجـود    علی. شودتوجه می

توانـد مبنـایی بـراي    رسد قاعده مزبـور مـی  ، به نظر می)به بعد 35، ص 1378پیک، ره(دارد، 
قـرآن نیـز    ممنوعیت سوء استفاده از حق در حقوق اسالمی قرار بگیرد، به عالوه کـه آیـات  

  2.مؤیدي بر این امر هستند
  

  مبانی تعدیل قضایی قرارداد در فقه و حقوق ایران  -2-3
با بررسی مبانی ارائه شده در حقوق ایران و فقه در صدد هستیم تا ببینیم که این نهـاد تـا   

  .اي استوار شده استچه حد در نظام حقوقی ما پایگاه و ریشه دارد و بر چه پایه
  

  تردیدها -دگاه هادی -2-3-1
هاي کهن با توجه به این که در نظام حقوقی ما حاکمیت اراده، هم چون بسیاري از نظام

اي قوي برخوردار است، امکـان بررسـی مبـانی و ارائـه نظریـه در ایـن       دار از پشتوانهو ریشه
زد و از پـردا از سویی قاعده لزوم به حمایت از عدم امکان تعدیل مـی . نمایدزمینه دشوار می

سویی دیگر نیازهاي اجتماعی و به خصوص اقتصادي نظریات حقوقی را به عنوان یک امـر  
                                                                                                                       

هر کس وظیفه دارد حقوق و تعهدات خویش را بر طبق قواعد مربوط به «: قانون مدنی آلمان 226ماده .1
.»استفاده آشکار از حق، مورد حمایت قانون نیستنیت انجام دهد؛ سوءحسن

.نساءسوره24و  12آیات و  طالقسوره6و  2، آیات سوره بقره 232و  231، 229، 180آیات .2
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هـا بـه   حقوقدانان ایرانی با توجه به همـین مسـائل و واقعیـت   . واقعی به دنبال خود می کشاند
اند که هر کـدام  دنبال یافتن راه حلّی براي برون رفت از این مشکل به ارائه نظریاتی پرداخته

کـه بـدان خـواهیم    -در زمینـه مسـئله کـاهش ارزش پـول     . در جاي خود قابل بررسی اسـت 
  .نیز چنین است -پرداخت

ــرده    ــروي ک ــمنی پی ــرط ض ــه ش ــدانان از نظری ــی از حقوق ــد گروه ــت، (ان ، 1364حکم
این نظریه، خود از شقوق نظریه اراده مشترك طرفین اسـت کـه پـیش از آن    ). 37-39صص

ین دیدگاه، معتقدین به این باورند که طرفین قـرارداد و بـا اسـتنباط    در ا. به اختصار بیان شد
اند که بر هم خوردن شرایط، از دالیـل  ها یا عرف، چنین خواستهقضایی از مدلول الفاظ آن

هر چند پایبندي به شروط ضمنی، به عنـوان یـک قاعـده کلّـی، مـورد      . و مبانی تعدیل باشد
ل آزادي شروط، هماننـد آزادي قـرارداد در صـحت    تأیید است و حقوق اسالمی نظر به اص

بـه بعـد؛ محقّـق دامـاد،      190، ص23، ج1367صاحب جواهر، (کند چنین شرطی تردید نمی
ا در ایـن مـورد    )15-18، صـص  3ق، ج.ه1419و علّامـه حلّـی،    211-205، صص 1388 امـ ،

. مشترك گفتیم دلیل نیز همان است که در بحث نظریه اراده. خاص به نظر قابل اجرا نیست
ایـن غیـر معقـول اسـت کـه طـرفین       . شـود چنین چیزي از اراده مشترك طرفین استنباط نمی

تر قابـل دریافـت   آنها نیز تغییر کند؛ بلکه عکس آن راحتبخواهند با تغییر اوضاع قرارداد،
  .است

بنیـادي   عدم وقوع تغییـرات «اند که اند و بیان داشتهبرخی این نظریه را به فقه استناد داده
در اوضاع و احوال حاکم بر عقد، مورد توافق ضمنی طـرفین بـراي التـزام بـه مفـاد عقـد بـه        

با کمک گـرفتن از  «: اند کهاي، چنین استدالل کردهسپس و بعد از بیان نتیجه» آیدشمار می
عرف تجارتی، تعهدات قراردادي، اوضاع و احوال حاکم، قراین و شواهد میزان ضرري که 

شـوند بایـد ثابـت کـرد کـه      ز طرفین از وقوع تغییرات بنیادین و اساسی متحمل میهر یک ا
هاي زمان عقد با اند که ارزشطرفین در صورتی بناي التزام به مفاد چنین قراردادي را داشته

تغییرات بنیادي دچار دگرگونی نشده باشد و از این جهت ضـرر یـا حرجـی متوجـه متعهـد      
رسد ایـن اسـتدالل در بیـان مقصـود هـر      به نظر می). 142، ص1386صادقی مقدم، (» نگردد

اي از موارد نا تمـام  چند داراي مبانی ارزشمند و نقاط قوت قابل توجهی است، لکن در پاره
است؛ چرا که قصد استخراج اصلی بوده است که بر تمام موارد حاکم باشـد در حـالی کـه    

گـذاري  د به مورد متفاوت است و قادر به بنیاندر متن استدالل، شرایطی اشاره شده که مور
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از طرفـی صـرف پـذیرش شـرط ضـمنی در معـامالت البتّـه بـا اختالفـات          . یک اصل نیست
، دلیلـی اتّفـاقی و قطعـی بـر صـحت نظریـه       )به بعد 197صاحب جواهر، همان، ص(فراوان، 

اگـر پذیرفتـه   نهایت این که ایـن دیـدگاه حتّـی    . شرط ضمنی در تعدیل قرارداد نخواهد بود
؛ یعنـی آنچـه کـه مطلـوب ایـن      انجامـد و نـه تعـدیل قضـایی    شود، به تعدیل قـراردادي مـی  

  .هاستدیدگاه
هاي مطرح شده در حقوق ایران که نگاهی به حق و در خور تأمل است، از جمله تئوري

، 3،ج 1383کاتوزیـان،  (نظریه بر هم خوردن تعادل در عوض و ایجاد غبن حادث می باشد 
این دیدگاه نهاد شناخته شده غبن را لباس زرین پوشانیده و محـل اجـراي   ). 99-102صص 

مهمـی کـه در ایـن بـاره بـه چشـم        نکته بسیار. آن را از ابتدا به انتهاي عقد تسرّي داده است
خورد، آن است که مطابق دیدگاه طرفداران این نظریه، الضرر مبناي خیار غبن اسـت و  می

لکـن از  ). همـان (مغبون بنـابراین دایـره زمـانی محـدودي نـدارد      هدف آن، جبران خسارت 
یـابیم کـه ایـن قاعـده زمـانی محـل       سوي برخی بیان شده که از مبانی قاعده الضـرر در مـی  

یابد که ضرر ناشی از حکم شارع باشد، در حالی که ضرر در این حالت ناشی از جریان می
  ).235، ص17ق، ج.ه1412روحانی، (فعل طرف قرارداد و یا تغییر اوضاع و احوال است 

توان گفت عالوه بر اشکال قطعی بر این استدالل که در منابع معتبـر بـه آن   در پاسخ می
. پرداخته شده است، بخش دوم قاعده الضرر، یعنی بحث الضرار مرتفع کننده این ایراد است

از اجراي حق الضرار الزاماً مربوط به حکم شارع نیست و برطرف کننده حکم ضرري ناشی 
با . هاي مکتب حقوقی اسالم پذیرفته شودعنوان یکی از نوآوريتواند بهباشد و این امر میمی

اجـراي غـبن، اختیـار    این حال دو ایراد بر نظریه غبن حادث وارد است؛ اول آن که ضمانت
؛ در حـالی کـه فسـخ، غیـر از تعـدیل      )265ق، ج، ص.ه1410موسوي خمینی، (فسخ است؛ 

گذشته از ضمانت اجراي » الضرار«دوم آن که بنا به فرض پذیرش مبنا بودن . دي استقراردا
هماهنـگ بـا   . شود و حاوي همان ایرادات اسـت آن، موضوع سوء استفاده از حق مطرح می

اند و برخی هاي عام، برخی در حقوق ایران نظریه سوء استفاده از حق را نیز مطرح کردهنظریه
  ).138، ص1376-77حسین آبادي، (ت متمایل شده اند نیز به استفاده بالجه

از دیگر نظریات مطرح شده به عنوان مبناي تعـدیل قضـایی قـرارداد، بحـث دگرگـونی      
این نظریه در نظام کشـورهاي کـامن ال خصوصـاً انگلـیس مطـرح شـده       . طبیعت تعهد است

ق قرارداد به عهده است و در این حالت آن چه متعهد باید انجام دهد، چیزي نیست که مطاب
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دارد اگـر حـدوث وقـایعی    ایـن نظریـه بیـان مـی    ). 91، ص3، ج1383کاتوزیان، (گرفته بود 
موجب شود که تفاوت ماهوي میان آن چه بر عهده متعهد قرار گرفته بود و آن چـه اکنـون   

این نظریه در حقیقت تعـدیل قضـایی   . شودباید انجام دهد، حاصل گردد، قرارداد منتفی می
کاهش ارزش پول نیز حتّی اگر بتوانـد شـرایط اجـراي    . رداد نیست و نوعی انحالل استقرا

ایـن نظریـه در حقـوق ایـران از     . شـود این نظر را فراهم آورد، باز به همین نتیجه منتهـی مـی  
گیـري آثـار تفـاوت مـاهوي تعهـد را بایـد در قواعـد دیگـر         محبوبیت برخوردار نیست و ره

  ).221، ص5، ج1386شهیدي، (جست و جو کرد 
  

  مبانی فقهی تعدیل قضایی -2-3-2
طرح موضوع کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قضایی قرارداد، پس آمد سـرعت  

در . تحوالت و رخدادهاي اقتصادي، اجتماعی، علمـی و تکنولوژیـک دوران جدیـد اسـت    
ختلف حاکم بـر  دوران قدیم، وضعیت شخص به لحاظ عدم وقوع اتفاقات عصر ما و ابعاد م

بنابراین جاي شگفتی نیست کـه در متـون فقهـی عنـوان     . آن، از ثبات بیشتري برخوردار بود
ویژه اي درباره تغییر غیر قابل پیش بینی اوضـاع و احـوال، بـه طـور عـام و بـه طـور خـاص         
کاهش ارزش پول مطرح نشده است؛ زیرا در آن روزگار طرح چنین مباحث حقوقی بـراي  

با وجود این مسئله ارتباط اوضاع و احوال با تعهـدات ناشـی از عقـد و    . ودهفقها محسوس نب
بـه  . هم چنین تأثیر وقایع مستحدثه بر ایفاي تعهدات قرارداد از چشم فقها دور نمانـده اسـت  

چه تحت تـأثیر کـاهش ارزش پـول و چـه عنـاوین      (طور کلّی مسأله تعدیل قضایی قرارداد 
ایـن امـور در فقـه تحـت     . لیه و ثانویه مورد بررسی قـرار گیـرد  باید در پرتو احکام او) دیگر

و » نظریـه شـرط ضـمنی   «، »عسر و حـرج «، »قاعده تعذّر وفاي به مدلول عقد«عناوینی چون 
  .بررسی شده است» ضرري شدن اجراي تعهد«

هاي فقهی در زمینه این عناوین و در بسیاري از موارد براي استنباط یک اگر چه دیدگاه
در زمینه تعدیل قضـایی در اثـر کـاهش ارزش پـول مفیـد خواهـد بـود، امـا ضـمانت          قاعده 

بـراي  . شـود را غالبـاً در نظـر ندارنـد    مـی ر فقه آن هدفی که از تعدیل دنبال اجراهاي مقرّر د
بطالن کل عقد بتعذّر الوفـاء  «: شودگونه بیان میمثال، در قاعده تعذّر وفا به مدلول عقد، این

البتّـه بایـد دانسـت کـه     . کننـد در همان ابتدا ضمانت اجراي بطالن را بار مییعنی » بمضمونه
نهایت این کـه در  . باشدهاي مختلف نسبت به انعقاد عقد متفاوت میتأثیر تعذّر وفا در زمان
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بعضی موارد به انفساخ و در برخی شرایط دیگر به بطالن و گاهی به حقّ فسـخ مـی انجامـد    
یعنی بطالن به معناي عام آن در متن قاعـده بـه   ). 132-144صص ،2، ج1388محقّق داماد، (

  .کار رفته است
بــراي بررســی (در مــورد قواعــدي چــون شــرط ضــمنی و ضــرري شــدن اجــراي تعهــد  

، 1، ج1386محقّق داماد، : هاي فقهی پیرامون نظریه ضرري شدن اجراي تعهد، ركدیدگاه
عقیده بر این اسـت کـه قاعـده عسـر و     برخی را . پیش تر از این صحبت شد) به بعد 142ص

یا همان تعـدیل  (حرج در فقه اسالمی شباهت بسیار زیادي با نظریه حوادث پیش بینی نشده 
ت        ). 106، ص2همان ، ج(دارد ) قرارداد حال باید دیـد ایـن مبنـا بـراي موضـوع بحـث قابلیـ

گـاهی  . اسـت  بررسی این موضوع مترتّب بر شناسـایی درجـات عسـر   . استناد را دارد یا خیر
در بعضـی مـوارد نیـز    . شودرسد و از آن به سعه و سهولت تعبیر میتکلیف به حد عسر نمی

رابطه میان عسر و حرج، تساوي . (رسدتکلیف شدید و دشواري است ولی به حد ضیق نمی
رسـد و  رسد ولی به مرحله ماالیطاق نمـی گاهی نیز تکلیف هر چند به حد ضیق نمی). است

شود و در بعضـی مـوارد تکلیـف مـا     گاهی از آن به حرج نیز یاد می. اقت نیستخارج از ط
  ).60ق، ص.ه1408نراقی، (فوق طاقت است 

. در مورد سقوط تکلیف ماالیطاق بحثی نیست و از موضوع تعدیل قرارداد خارج اسـت 
صـادقی مقـدم،   (همین ترتیب در وضعیتی که تکلیف به حد ضیق و عسر نرسد جاري است 

شود باید دید این اما در موردي که اجراي تکلیف با دشواري رو به رو می). 119، ص1386
در این زمینه گفته شده است که نظریه عسر و حرج لزوم . قاعده تا چه حد قابل استناد است

سازد و اصوالً براي از میان بردن تکـالیف سـخت و مشـقّت بـار وضـع      قرارداد را منتفی نمی
شود، انتظار براي از میان رفـتن شـرایط حـرج    چه از این نظریه استنباط می شده، بنابراین آن

تواند بـا ارائـه پیشـنهادهایی بـراي     آمیز است و اگر تعهد امکان اجرا نداشته باشد، متعهد می
اي جز فسخ عقد باقی اجراي عقد، عسر و حرج را منتفی سازد؛ در صورت عدم توافق چاره

. راي قاضـی اختیـاري در دسـت بـردن بـه مفـاد قـرارداد نیسـت        ماند و در هر صـورت بـ  نمی
  :در مورد این نظریه چند نکته وجود دارد). 193-199، صص1386بیگدلی، (

آمیز و اصـوالً امکـان داشـتن وجـود     اول آن که انتظار براي بر طرف شدن شرایط حرج
کند؛ چـرا کـه   میچنین انتظاري به معناي خروج از وضعیت تعدیل است و نتیجه آن را نفی 

اصوالً اگر شخصی بر آن باشد کـه اجـراي تعهـد بـا همـان شـرایط بـراي متعهـد در آینـده          
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تعـدیل  ) وحـدت مطلـوب  (پذیر است و زمان نیز از قیود اجراي تعهـد نباشـد   نزدیک امکان
دوم، اگر اجراي مفاد تعهد نا ممکن شده باشـد، بحـث از تعـدیل بـی معنـی      . مفهومی ندارد

که محل اصلی اجراي نظریه تعدیل قراردادي در جایی است که قرارداد قابلیـت   است؛ چرا
سـوم، اگـر تعـدیل بـا پیشـنهاد یکـی از       . اجرا دارد ولی دشواري نا متعارفی همراه آن اسـت 

طرفین و قبول طرف دیگر و بدون دخالت مقام قضایی انجام گیرد، این عنوان دیگر تعـدیل  
در این زمینه تفاوتی بـین تعـدیل بـه عنـوان یـک      . نام دارد قضایی نیست و تعدیل قراردادي

شرط در هنگام انعقاد یا توافـق بعـدي و پـس از حـدوث شـرایط دشـوار از جهـت ماهیـت         
  .قراردادي بودن نیست
هاي ذکر شده باید دانست که مطابق قواعد فقهی در صورت کـاهش  با توجه به دیدگاه

دشواري خـارج از طـاقتی بـراي طـرفین یـا یکـی از       ناگهانی ارزش پول اگر اجراي قرارداد 
هایی براي رهایی از این وضـعیت وجـود دارد ولـی هـیچ     ها تحمیل کند، هر چند که راهآن

انتخاب مبنا بـراي  . کدام از این دستاویزهاي فقهی تعدیل قرارداد به معناي حقیقی آن نیست
گونه کـه دیـدیم، بـا    ائه شده، آناز سویی مبانی ار. تعدیل قضایی قرارداد، امر مشکلی است

دارا شـدن نـا   «. ناپذیر استایرادات اساسی رو به رو هستند و از سوي دیگر انتخاب اجتناب
اگر چه با انتقادات شدید رو به رو شده است، اما اگر تعریـف دارا  » عادالنه به سبب قرارداد

هـیم، خواهـد توانسـت مبنـاي     شدن نا عادالنه را تغییر داده و آن را با شرایط جدید تطبیـق د 
البتّه در برخی موارد قانون گذار . امري که در حال حاضر مورد پذیرش نیست. مناسبی باشد

از موارد امکان تعدیل پذیرفته اسـت کـه    یا عسر و حرج را صراحتاً» نگ دستیعسرت و ت«
ردادي از سـایر  اگر نتیجه این مبنا تعدیل قضایی باشد و نه قرا. شودبه زودي به آن اشاره می

  .تر استمبانی به نظر قانون نزدیک
در نتیجه مفاد تعدیل قضایی قرارداد بـه عنـوان یـک راه حـل بـراي خـروج از وضـعیت        

به . شود، در فقه مورد پذیرش قرار گرفته استاي که توافق طرفین به آن منجر مینامنصفانه
سازد کـه مبـانی   شد، آشکار میعبارت دیگر، وجود قواعدي مانند آن چه پیش از این بیان 

اجراهـا  رسد تفاوت ضمانتحفظ تعادل قراردادي در حقوق اسالمی وجود دارد؛ به نظر می
در این خصوص ایراد مهمی نباشد و بتوان با استناد به سایر مبـانی، مشـکل مزبـور را مرتفـع     

بـراي  که در صورت وجود شرایط اساسی صحت، ) اصل لزوم(لزوم حفظ قرارداد . ساخت
و  243، ص2، ج1372موسوي بجنـوردي، (نگاه داشتن توافق در این زمینه قابل استناد است 
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رسد اصل لزوم، قادر است به اثبات برساند که به نظر می). 93، ص 3،ج1371میرزاي قمی، 
حفظ عقد به عنوان یک پیکره واحد مد نظر شارع است و نه اجزاي آن به طـور جداگانـه،   

اي کـه دیگـر نتـوان آن را عقـدي     محتوا نسـازد؛ بـه گونـه   که مفاد توافق را بیالبتّه تا جایی 
  .منتسب به این دو اراده دانست

  
  تأثیر کاهش ارزش پول بر تعدیل قضایی قرارداد -3

طور خاص مفهوم تعدیل قضـایی، دریـافتیم کـه دگرگـونی اوضـاع و      در بررسی مفاهیم و به
طـور نـا متعـارف دشـوار سـازد،      ه اجـراي قـرارداد را بـه   اي کاحوال فرعی حاکم بر عقد به گونه

حال باید دید کاهش ارزش پـول بـا وجـود ایـن     . شودموجب تحقّق شرایط الزم براي تعدیل می
در بررسـی ایـن موضـوع در حقـوق ایـران ابتـدا بایـد        . اي منتهی خواهـد شـد  شرایط به چه نتیجه

د مقتضیات و فقدان موانع وجـود دارد یـا   دانست که اصوالً امکان تعدیل قرارداد، به محض وجو
خیر؛ سپس کاهش ارزش پول را به عنوان یکی از این شرایط احتمالی مورد بررسی قـرار دهـیم؛   

  .هاي حقوقی نیز آشنا شویمدر نهایت با بررسی تطبیقی موضوع تعدیل با راه حل سایر نظام
  

  تعدیل قضایی قرارداد؛ امکانات و موانع -3-1
عدم تصریح مقنّن در مورد امکان تعدیل قضایی قرارداد به صورت جداگانـه  با توجه به 

و به عنوان یک قاعده می بایست مواد مختلف قانونی به عنوان اجـزاي مـرتبط یـک جامعـه     
گذار نسبت به منع یـا جـواز ایـن موضـوع     منسجم حقوقی در نظر گرفته شوند تا اراده قانون

  .استنباط شود
  

  موانع قانونی -3-1-1
شاید در نگاه اول بتوان گفت موادي از قانون مدنی مخالف بـا تعـدیل هسـتند و اجـراي     

عقودي که «: داردقانون مدنی که بیان می 219براي مثال ماده . سازندآن را با مانع مواجه می
ها الزم االتّباع است؛ مگر این که بر طبق قانون واقع شده باشند، بین متعاملین و قائم مقام آن

االتّبـاع  و تمـامی حقوقـدانان از آن الزم  » ه رضاي طرفین اقاله یا به علّت قانونی فسـخ شـود  ب
به این معنا که هر آنچه موضوع عقـود و متعلّـق توافـق قـرار     . اندبودن عقد را استنباط نموده

به این صورت تعدیل که دقیقـاً تغییـر یکـی از    . بایست پا بر جا بماند و اجرا شودگرفت، می
خواهد با کاستن یـا افـزودن یکـی از عوضـین، شـرایط      گیرد و مین عقد را هدف میعوضی
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این ادعا را نباید پذیرفت؛ چرا که ایـن  . گیردعقد را متعادل کند، در مقابل این ماده قرار می
از جملـه  . عنوان یک اصـل در خـود قـانون هـم دچـار اسـتثنائاتی شـده اسـت        ماده قانونی به

پس از این ماده به . یرش تعدیل قانونی و قراردادي در مقرّرات ما استاستثنائات مرتبط، پذ
توانیم منع را اثبات کنیم؛ چرا که مطلق نیست و اگر بتوان بـا مـواد دیگـر قـانون     تنهایی نمی

  .کندامکان تعدیل قضایی قرارداد را اثبات نمود، وجود این ماده خللی بر موضوع وارد نمی
تواند دلیلـی بـراي مخالفـت بـا امکـان      قانون مدنی نیز می 229و 227عالوه بر این، مواد 

. رسد این دو ماده موضوعاً از بحث مـا خـارج هسـتند   به نظر می1.تعدیل قرارداد تلقّی شوند
اي معاف از خواهیم متعهدي را که به تعهد خود عمل نکرده، به گونهچرا که در این جا می

وضوع ما معافیت از جبـران خسـارت نیسـت، بلکـه بـا      جبران خسارت بدانیم؛ در حالی که م
کاهش ارزش پول موضوع بحث یا هر دلیل دیگر تعدیل کننده، هنوز امکان اجراي قرارداد 

اي کـه قابـل ذکـر اسـت،     نکتـه . وجود دارد، اما این اجرا براي متعهد سخت و دشوار اسـت 
 219مـاده  (قراردادهاسـت   مخالفت با بحث تعدیل قضایی به طور کلّی به علّـت اصـل لـزوم   

عالوه بر آن چه پیش از این گفتیم، باید به مفهـوم اصـل لـزوم قـراردادي نیـز      ). قانون مدنی
به آن اشاره شده است، بر هم نخوردن قرارداد است؛ یعنـی   219آن چه در ماده . توجه کرد

قـوق منشـأ   موجود اعتباري قرارداد پس از حیات یـافتن در عـالم ح  . بقاي آن و عدم انحالل
بایسـت جـز در مـوارد اسـتثنایی از     آثاري است که به خواست طرفین و حمایت قانونی نمی

. تعدیل، برهم زدن قرارداد نیست؛ بلکه متعادل ساختن آن نسبت به شـرایط اسـت  . بین برود
تواند مخالف اصل لزوم باشد ولی این امر از البتّه پیش از این نیز گفتیم که تغییر مفاد نیز می

  .پیش بینی نموده متفاوت است» انحالل«تحت عنوان  219آن چه ماده 
قانون مدنی، تعدیل وجه التـزام را ممنـوع    230عالوه بر آن مقنّن ایرانی صراحتاً در ماده 

گذار ما که حکم قانون) 1: درباره این ماده چند نکته قابل توجه ذکر شده است. کرده است
طـور کامـل انجـام نـداده     رانسه اتخاذ نموده، این اقتبـاس را بـه  وجه التزام را از قانون مدنی ف

هـر  ) 1975قبـل از اصـالح در سـال    (قانون مدنی فرانسه  1152با این توضیح که ماده . است
داشت که اگر بخشی از تعهد اصلی اجـرا  پذیرفت، اما بیان میچند تعدیل وجه التزام را نمی

                                                                                                                       
شود که نتواند ثابت متخلّف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه خسارت می«: قانون مدنی 227ماده .1

  .»توان مربوط به او نمودنماید که عدم انجام، به واسطه  علّت خارجی بوده است که نمی
اوست، نتواند از  اي که دفع آن خارج از حیطه اقتداراگر متعهد به واسطه حادثه«: قانون مدنی 229ماده 

.»عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود
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قانون ایران در این زمینه پا را از مـتن مـادر   . را داردشده باشد، قاضی حق تعدیل وجه التزام 
البتّـه  ). 155، ص1388شـعاریان،  (نیز فرا تر نهاده است و در هیچ شرایطی تعدیل را نپذیرفته 

این اقدام قانون مدنی کشورمان با توجه به نظر مشهور در فقه امامیه است که به عنـوان منبـع   
انـد و از ایـن رو   ضـمن عقـد، آن را مطـرح سـاخته    باشد که در مباحـث شـرط   حقوق ما می

هایی برداشته شـده اسـت کـه اثـر     در زمینه تعدیل وجه التزام، گام. ایرادي به آن وارد نیست
مصـوب هیـأت   (آن را در دستورالعمل معامالت آتی سهام در بـورس اوراق بهـادار تهـران    

  .شاهده نمودتوان ممی) 1389مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 
قانون مدنی در صورتی قابلیـت اجرایـی دارد کـه خسـارت وارده از سـوي       230ماده ) 2

. اي داخـل در محـدوده تراضـی باشـد    طرفین، قابلیت پیش بینی را داشته باشد؛ یعنی به گونه
خسارتی که در این محدوده قرار نگیرد به نوعی هیچ توافقی بر آن صورت نگرفته تـا وجـه   

خسـارات عمـدي از ایـن قسـم     . را پوشش دهد و امکـان تغییـر در آن بـاره نباشـد     التزام آن
با این دید، البتّه تعدیل محل نخواهد داشت و موضوع به بحث خسارات و اثبـات  . خساراتند

بینـی مقـرّرات مناسـب    سازد که با عـدم پـیش  ولی این نکته را روشن می. گرددها باز میآن
تـر از  گمـان مطلـوب  ف مفاد اراده طرفین هستیم؛ امري که بـی براي تعدیل گاه ناچار به حذ

  .تعدیل نیست
  

  امکانات قانونی -3-1-2
هاي قانونی را که بر اسـاس آن  در این گفتار با ذکر مصادیقی از قانون بر آنیم تا توانایی

  :از جمله این مواد عبارتند از. توان مطلوب را استنباط نمود، بررسی کنیممی
در این ماده، دادن مهلت صرفاً ناشی از اعسار مدیون نیست و 1قانون مدنی؛ 277ماده ) 1

مقنّن با به کار بردن . هاي دیگري اعطاي چنین ارفاقی را ایجاب نمایداحتمال دارد ضرورت
این اختیار را به دادگاه داده تا بـه مـدیون مهلـت عادلـه یـا      » وضعیت مدیون«عبارت مجمل 

اي تصمیم دادگاه، تنها ناتوانی مادي در تأدیه نیست؛ چیـزي برتـر   پس مبن. قرار اقساط بدهد
). 56، ص4، ج1383کاتوزیـان،  (تر از آن، یعنی رعایت عـدالت و انصـاف اسـت    و شکننده

این امر می تواند مثبِت این موضوع باشد که در حقوق ایران، قانونگذار حقّ تعـدیل قضـایی   
                                                                                                                       

تواند متعهد لَه را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید؛ ولی متعهد نمی«: قانون مدنی 277ماده .1
.»تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهدحاکم می
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چون تعدیل در معناي اصلی خود مستلزم دست بـردن  البتّه . قرارداد را پیش بینی کرده است
توان گفت که این ماده چون عوضین را به طور مستقیم تغییـر  در عوضین قرارداد است، نمی

دهد، تعدیل نیست؛ چرا که دادن مهلت، بی شک خصوصاً با توجه به تغییرات ارزشـی  نمی
  .تواند تلقّی شودپول، نوعی تغییر عوضین می

این ماده نسبت به اثبات بحث تعدیل حائز امکانـات بـیش    1قانون مدنی؛ 652ماده ي ) 2
  .مالك است نه صرفاً وضعیت مدیون» اوضاع و احوال«تري است؛ چرا که در آن 

قانون روابط مـوجر و مسـتأجر    5ماده  6قانون مدنی و نیز بند  501و  494مطابق مواد ) 3
یافتن مهلـت اجـاره، ملـک اسـتیجاري را      ، مستأجر موظّف است با پایان1362مصوب سال 

در مواردي که دادگـاه، تخلیـه ملـک مـورد     «همان قانون،  9اما به موجب ماده . تخلیه نماید
اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسـر و حـرج مسـتأجر بدانـد و معـارض بـا عسـر و        

بـه   28/6/1364در تـاریخ  . »توانـد مهلتـی بـراي مسـتأجر قـرار بدهـد      حرج موجر نباشد، مـی 
الحاقی به این ماده، حکم مـذکور بـر سـاکنین امـاکن آموزشـی، دولتـی و        1موجب تبصره 

پـس مقـنّن، خـروج از وضـعیت     . مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان تعمیم داده شـد 
  .عسر و حرج را به عنوان یکی از ابزارهاي تعدیل قضایی تعهدات پذیرفته است

مـتن مـاده راجـع بـه الزامـات خـارج از قـرارداد         2ئولیت مدنی؛قانون مس 4ماده  2بند ) 4
است؛ اما توجه قانونگذار به لزوم رعایت انصاف در تعیین خسارت با توجه به میزان خطاي 

توانـد منـاط   مدیون و هم چنین عسرت و تنگ دستی آتی مـدیون قابـل توجـه اسـت و مـی     
  .اعتبار در موارد مشابه باشد

کـه در رابطـه بـا کمـک و      1343قانون دریـایی مصـوب سـال     11صل از ف 179ماده ) 5
، گویاي این واقعیت است که مقـنّن، اختیـار تعـدیل را بـه قاضـی اعطـا       3نجات در دریاست

                                                                                                                       
اي مقتـرض مهلـت یـا اقسـاطی قـرار      در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضـاع و احـوال بـر   «: نون مدنیقا 652ماده .1

.»دهدمی
 -2... -1: تواند میزان خسارت را در موارد زیـر تخفیـف دهـد   دادگاه می«: قانون مسئولیت مدنی 4ماده .2

ان آن نیـز موجـب عسـرت و    هرگاه وقوع خسارت، ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشـد و جبـر  
.»...-3. تنگ دستی وارد کننده زیان شود

هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده باشد و شرایط آن به تشخیص دادگاه، .3
  .غیر عادالنه باشد، ممکن است به تقاضاي هر یک از طرفین، به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود

کلّیه موارد چنان چه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلـب شـده   در 
العـاده زیـاد و یـا کـم اسـت،      یافته فوقانجام است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت

.»را اعالم کندتواند تقاضاي یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده یا بطالن آن دادگاه می
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هر چند موضوع این ماده منصرف به موارد تغییر اوضاع و احـوال و دگرگـونی   . کرده است
گذار در عادالنه کردن قرارداد و حفـظ  شرایط حاکم در زمان عقد نیست؛ اما رویکرد قانون

  .تواند به عنوان یک مبنا قرار گیردمنافع طرفین در این ماده می
دهد که در بعضـی مـوارد   سایر مواد؛ استقرایی در سایر قوانین و مواد قانون مدنی نشان می) 6

د راه کـار  هـر چنـد در برخـی مـوا    . قانون گذار تمایل به بازگرداندن تعادل قراردادي داشته است
) قانون مـدنی  1130ماده (مقنّن در قراردادي که دچار شرایط دشوار شده است، انحالل آن است 

خصوص آن کـه  به. و این امر در مورد تعدیل منتفی است؛ اما دریافت مبنا از آن ها دشوار نیست
  ).ون اعساربه بعد قان 22مواد (تواند از مؤیدات ادعاي مذکور باشد تأثیر اعسار مدیون می

  
  تطبیق مبانی و امکانات با موضوع کاهش ارزش پول -3-1-3

طور کلّی دانسته شد تعدیل قضایی قرارداد از منظر حقوقی در صورت وجـود شـرایط   به
اي اسـت کـه طبعـاً    اما کاهش ارزش پول موضـوع ویـژه  . بیان شده با ایرادي رو به رو نیست

ویژگـی  «در این بحث به دنبال آن هستیم تـا بـدانیم    .اي نیز به دنبال خواهد داشتآثار ویژه
  .است» ايموضوع ویژه«در مورد کاهش ارزش پول مطرح است یا این مسئله » موضوع

  
  وجود شرایط تعدیل قضایی قرارداد -3-2

  :گونه که بیان شد، شرایط الزم براي تعدیل قرارداد عبارتند ازهمان
  دگرگونی اوضاع و احوال حاکم برعقد؛ -1
دشواري نا متعارف اجرا؛ -2
غیرقابل پیش بینی بودن این وضعیت -3

البتّه در . شودکاهش ارزش پول غالباً باعث دگرگونی اوضاع و احوال حاکم بر عقد می
صورتی که طرفین تنها به زمـان حاضـر و شـرایط حـاکم بـر آن زمـان نظـر داشـته باشـند و          

اي که ییرات حادث انجام نداده باشد به گونههیچگونه پیش بینی و آینده نگري نسبت به تغ
بتوان گفت اوضاع و احوال حاکم بر عقد، کامالً منطبق بر زمان خودش بوده و با این تغییـر  

سؤال اصلی این اسـت  . و کاهش ارزش پول این اوضاع و احوال کامالً دگرگون شده است
توان ال رفتن نرخ تورم را میبینی است و بااي غیر قابل پیشکه آیا کاهش ارزش پول حادثه

  یکی از موارد اعمال قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال دانست یا خیر؟
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اي مانند کشور هاي بارز اقتصاد قرن اخیر به ویژه در کشورهاي درحال توسعهاز ویژگی
 در تطبیق این مصداق با. ما، وجود نرخ تورم هاي دو رقمی در مقاطع زمانی بلندمدت است

قاعده تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد باید این نکته را در نظر قرار دهیم که باال رفتن 
طور مداوم در کشور ما براي عموم مردم تا حدي قابل پیش بینی و عادي اسـت  نرخ تورم به

و این موضوع هر چند از لحاظ علمی و تئوري موضوعی بسـیار پیچیـده و دقیـق اسـت، امـا      
کنـد و هـر   به طور مستقیم در زندگی و معیشت روزمرّه افراد جامعه نمـود پیـدا مـی    آثار آن

افزایش . کنندکدام از اعضاي جامعه با هر سن و میزان تحصیالت به راحتی آن را درك می
گونـه کـه در   و کاهش مداوم آن نیز امري است قابل پذیرش و بسیار نزدیک به ذهن؛ همان

 1322بـراي مثـال، در سـال    . ایـم یرات ناگهانی و افزایش آن بـوده گذشته نیز بارها شاهد تغی
کـرد، در ایـن سـال از    نرخ تورم که تا پیش از آن، تغییرات درصد بسیار نازلی را تجربه مـی 

نیـز  ) جنگ تحمیلـی (60هاي آغازین دهه در سال. درصد افزایش یافت 54درصد به  25/0
شـدت و ضـعف ادامـه یافتـه اسـت؛ هـر چنـد        ایـن رویـه تـا کنـون بـا      . این وضعیت رخ داد
  .هاي اصولی، روند نزولی تا مرحله ثبات تداوم یابدامیدواریم با سیاست

رود ایـن  توان گفت که نه تنها فعالین اقتصادي بلکه از توده مردم نیـز انتظـار مـی   در نتیجه می
اي اي آن چـاره تغییرات را علی الخصوص در قراردادهاي طوالنی مدت خود لحاظ کـرده و بـر  

و الزم الرّعایـه فـرد   ) قـانون مـدنی   220مـاده  (بیندیشند و این مسـئله را بـه نـوعی تکلیـف عرفـی      
در ایـن صـورت حتّـی بـا بـر هـم       . پس سکوت طرفین در قرارداد، منصرف بر آن اسـت . دانست

خوردن تعادل قرارداد، طرف متضرّر نخواهد توانست به استناد وجود شرایط تعـدیل درخواسـت   
کی قـرار داده و        ستَمسـمتعادل نمودن عوضین را بنماید و عدم رعایـت تکلیـف عرفـی خـود را م
برطرف دیگر که به اعتماد وجود یک قرارداد وضعیت اقتصادي خود را نسبت به آینده تضـمین  

اما در جایی که شاخص تورم به حدي تغییـر کنـد   . شده فرض کرده است، خسارت تحمیل کند
بینی آن حتّی براي متخصصین علـم اقتصـاد هـم مقـدور     ه حدي کم شود که پیشو ارزش پول ب

رسـد کـه عامـل غیـر     نباشد و دلیل آن عوامل غیر معمول و غیر قابل پیش بینی هستند، به نظر مـی 
قابل پیش بینی بودن نیز فراهم است؛ چرا که نهایت این امر آن است که طرفین به حالت افزایش 

ا ایـن مقـدار     تا کنون معمول بوده و یا اندکی افزودن بر آن نظـر داشـته  تورم در حدي که  انـد؛ امـ
بینی این وضعیت نیز قصـور از  ها منسوب کرد و عدم پیشتوان به اراده آناضافه و گزاف را نمی

  .شودتکلیف عرفی محسوب نمی
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تـوان  اما باید دید در چنین شرایطی تکلیف سرنوشت قرارداد چیسـت؟ دو راه حـل مـی   
  :تصور نمود

توانـد از دالیـل تعـدیل    گونه که بیان شد، این کـاهش ارزش مـی  تعدیل قرارداد؛ آن) 1
قـرارداد مسـتمري وجـود دارد و فـرض ایـن اسـت کـه        . قرارداد به وسیله مقام قضایی باشـد 

بینی شرایط طرف قرارداد را در وضعیت نا به سـامانی قـرار   افزایش ناگهانی و غیر قابل پیش
  .دهدمی

با نگاهی به قراردادهایی که عوض آن پـول اسـت، یعنـی غالـب قراردادهـاي منعقـد       ) 2
یابیم که مقصود طرفین از قرار دادن پول به عنوان ما به ازاء آن است کـه آن را  شده، در می

شود که آن چـه بـر آن توافـق    یعنی از مفاد اراده استنباط می. وسیله ذخیره ارزش قرار دهند
است، آن مقدار ارزش است نه تعداد معینی ورقه کاغذي بـا شـرایط شـکلی     صورت گرفته

این تعبیر، خواهد توانست قبل از بررسی شرایط و امکان تعـدیل بـه طـرف قـرارداد،     . خاص
حق درخواست میزان ارزش کاهش یافته را بدهد و این حق بر اساس خود قرارداد است نـه  

ل قرارداد به فسخ به دلیل ضرر و مانند آن نیـز از راه  البتّه راه حل انحال. شرایط خارج از آن
  .باشدهاي سنّتی چنین وضعیتی است که مورد نظر ما نمیحل

  
  ضمان آور بودن یا نبودن کاهش ارزش پول -3-3

اي است کـه بـر ماهیـت    این که آیا کاهش ارزش پول ضمان به دنبال دارد یا خیر، نکته
اگر اساساً این کاهش قابل جبران نباشد و این امـر از ذات   چرا که. امکان تعدیل مؤثّر است

پول به عنوان عوض قراردادي در نظر گرفته شود، تعدیل به دنبال آن و بـه عنـوان راه حلّـی    
این مسئله قبل از هر چیز وابسـته بـه شناسـایی ماهیـت     . براي جبران این خسارت منتفی است

  می؟ هر دو یا ماهیت جداگانه؟این که پول مثلی است یا قی. باشدپول می
باشد؛ زیرا عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسالمی می

هـا، برحسـب   اندکی برداشت متفاوت از مفهوم آن دو عنوان، نسبت بـه واقعیـت مفهـوم آن   
ت کـه  در میان بزرگـان فقـه شـیعه چنـین معـروف اسـ      . تفاوت اساسی در تطبیق خواهد شد

ها، ها و جبران خسارتهمانند دیگر کاالهاي مثلی است که در بدهی] هر گونه پول[نقدینه 
آید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسـبت بـه زمـان گـرفتن یـا از      مثل آن عهده می

» علـی الیـد  «در این زمینه استدالل بر پایـه روایـت   . کننده نیستمیان رفتن بر عهده پرداخت
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ه قـرار      شود به این معناست که مال مثلی با تمام ویژگـی عا میاست که اد هـاي خـود بـر ذمـ
اما عالوه بر این که این روایـت مرسـل اسـت، ظـاهر آن صـرفاً داللـت بـر مسـترد         . گیردمی

ساختن کاال در صورت در دسترس بودن آن است و دربـاره ي هنگـام نـابودي آن سـاکت     
  ).48، ص1374هاشمی شاهرودي، . (است
پـول شـیء فیزیکـی داراي    «بر ایـن مبنـا کـه    . یمی بودن پول نیز قابل توجه برخی استق

» باشـد ارزش مبادله عام، یا شی غیر فیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله عـام اسـت، مـی   
بنابراین آن چه در پول حائز اهمیت است، نماینـدگی ارزش آن  ). 113، ص1377یوسفی، (

است و این امر ذات پول بوده، بنابراین در مثلـی یـا قیمـی بـودن      باشد که طی زمان متغیرمی
پذیرش این دو نظریه به طـور مطلـق بـه نتـایجی منتهـی خواهـد شـد کـه         . آن مدخلیت دارد

مثلی و قیمی . ممکن است حقیقتاً با ماهیت پول و نقش آن در روابط امروزي سازگار نباشد
ها باید به تحلیل روانی رفتار عرف و عقال نسبت از عناوین انتزاعی هستند و براي تعریف آن

هـاي ذهنـی عـرف و عقـال نسـبت بـه       العمـل به اشیاي خارجی توجه کرد و با کشف عکس
، 1381یوسـفی،  (ها، ویژگی مثلی و قیمی بودن را شناسـایی نمـود و بـه اشـیا نسـبت داد      آن
مثلی است؛ چرا کـه  پول امروز اگر در یک عرض زمانی در نظر گرفته شود، مال ). 152ص

چنین وضعیتی در شرایط عدم . گیردارزش آن برابر است و بنابراین مثل آن در ذمه قرار می
در واقع آن چه اهمیت دارد، توجه . کاهش و یا افزایش غیر قابل اغماض نیز قابل اجرا است

ی ملحـوظ  این مطلوبیت در تعریف مال مثلـ . دهدبه ارزش پول است که آن را مطلوبیت می
چرا که اگر مجموعه اوصافی که بر قیمت مال و مطلوبیت آن در دیدگاه عرف مؤثّر . است

  .ها را مثلی خواهد کردباشد و در اموالی مشترك باشد، آن
اما اگر در طول زمان و یا در یک عرض زمانی تغییرات شدیدي در ارزش پول حـادث  

د بود؛ چرا که اوصاف مشترکی که در نظر ها نسبت به یک دیگر مثلی نخواهشود، این پول
بـه ایـن ترتیـب عـالوه بـر آن کـه بیـان        . ها را یکسان جلوه دهـد، نخواهـد داشـت   عرف آن

کردیم، حتی در صورت مثلی بودن پول، ایرادي در جبران کاهش ارزش آن نیست؛ قیمـی  
یـرد و  دانستن آن در بعضی شرایط باعث خواهد شد ضمان کاهش ارزش آن بر ذمه قرار گ
قیمی . این امر با توجه به راه کارهاي قانونی مثل توجه به نرخ رسمی تورم امکان پذیر است

سازد، اما خود آوري را مرتفع میدانستن پول در یک طول زمانی، اگر چه ایراد عدم ضمان
قابلیت موضـوع عقـد قـرض    ) اموال قیمی(با این دشواري اساسی رو به رو است که قیمیات 
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گـو  قع شدن را نداشته و بدین ترتیب در دیـون ناشـی از عقـد قـرض، ایـن دیـدگاه پاسـخ       وا
گیـرد  تواند کلّی باشد، در ذمه قرار نمیتوضیح آن که مال قیمی به علّت آن که نمی. نیست

و بدین ترتیب با قیمی دانستن پـول، در حقیقـت آن را از موضـوعی بـراي عقـد قـرض کـه        
  .سازدان کاهش ارزش پول قرار گیرد، خارج میتواند محل طرح بحث جبرمی

رسد بررسی مثلی یا قیمی بودن براي ماهیت پول، امري است که در هر جهت به نظر می
بنـدي بـه نظـر    پـول امـروز، داراي مـاهیتی متفـاوت از ایـن دسـته      . با ایراداتی رو به رو است

نماینـدگی ارزش آن مضـمون   رسد که کاهش ارزش آن به دلیل بناي عقال و با توجه به می
  .است
  

  مطالعه تطبیقی -4
هاي حقوقی و سابقه قضایی خود در بحث تعـدیل،  هر کدام از کشورها با توجه به زمینه

کار حـل و سـازو   تواند نقاط قوت و ضـعف راه اند که توجه به آن میاي را پیش گرفتهشیوه
رات خصوص به منظور توسعه روابط قانونی و قضایی ما را بنمایاند و در یکسان ساختن مقرّ

  .ها موضوع این گفتار استبررسی مختصر این راه حل. الملل راهگشا باشدبین
  
  )انگلیس(نظام کامن ال  -4-1

میالدي در انگلستان تصویب شد و بخش اول از قسمت  1942مطابق قانونی که در سال 
نام گرفت، اصـالحاتی در پـی    »قانون اصالح قرارداد هاي منتفی شده«دوم آن تحت عنوان 

ایجـاد  » فیبـروزا «انتقادات به رویه شکل گرفته در خصوص بعضی دعاوي از جملـه دعـواي   
» Frustration«در نظام حقوقی انگلستان غالبـاً از نهـاد   ). 231، ص1386صادقی مقدم، (کرد 

آن متفـاوت        رغم شباهت با نظریـه تعـدیل، از   شود که علییا عقیم شدن قرارداد استفاده می
بـا ایـن لحـاظ و    . شودچراکه نتیجه آن به دنبال عدم امکان اجراي قرارداد واقع می. باشدمی

عدم شناسایی حقّ تجدید نظر در قرارداد براي قاضی در حقـوق ایـن کشـور، نظـام قضـایی      
، 1386بیگدلی، (انگلستان را باید از مخالفان تئوري تعدیل قضایی قراردارد به حساب آورد 

نسبت به وجه التزام نیز اصوالً وجه التزامِ گزاف و نا متناسب باطل و کان لم یکـن  ). 234ص
البتّـه اگـر چـه در حقـوق انگلـیس تعـدیل قضـایی بـه         ). 154، ص1388شـعاریان،  (باشد می

رسمیت شناخته نشده است، حق مطالبه خسارت در صورت بروز شرایط وجود دارد و بدین 
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نصـیب از جبـران رهـا    م خـوردن اوضـاع قـراردادي، زیـان دیـده را بـی      ترتیب رویه با بر هـ 
  .سازدنمی

  
  ژرمنی -نظام حقوقی رومی -4-2

مجموعـه قـوانین   . در حقوق فرانسه اصل لزوم قراردادها همواره مورد توجه بـوده اسـت  
ایـن مکتـب از دیـدگاه حقـوقی     . ناپلئون در عصر شکوفایی لیبرالیسـم تـدوین گردیـد   ) کد(

صـاد بـاز و   صول حاکمیت اراده و آزادي قراردادي و از دیدگاه اقتصادي تـرویج اقت مروج ا
از این رو منطقی است کـه  . داري بوده استهاي رو به رشد سرمایهدر حقیقت مبین دیدگاه

: داردقانون مـدنی فرانسـه بیـان مـی     1134ماده . چنین مقرراتی با تعدیل قرارداد همسو نباشد
ه طور قانونی تشکیل شده باشند، جایگزین قانون نسبت به اشخاصی است قراردادهایی که ب«

با وجود این در پی جنگ جهانی اول و کـاهش شـدید ارزش   » ...اندکه آنها را منعقد کرده
پول رایج فرانسه، حقوق دانان این کشور سعی نمودند تا براي تـرمیم تعهـداتی کـه در عـین     

بـدین  . فرسا شده بود، راهی بیابندبینی طاقتو قابل پیشقابلیت اجرا بیش از حدود متعارف 
این قراردادهـا بایـد بـا حسـن     «: که بیان می داشت 1134منظور با توجه به قسمت اخیر ماده 

1که در قسمت پنجم تحت عنوان تفسیر قراردادها آمده است 1156و ماده » نیت اجرا شوند

  .بینی استنباط گرددي عدم پیشتالش شد تا از همین قانون مبنایی براي تئور
این دیدگاه در رویه قضایی فرانسه با مخالفت مواجه شـد و نهایتـاً دیـوان تمیـز در سـال      

وحیـدي،  (اما رویه شوراي دولتی فرانسه غیر از این اسـت  . بر این مخالفت صحه نهاد 1876
ت چرا که دولت مکلّف است بـه لحـاظ انجـام خـدمات عمـومی و در جهـ      ). 31، ص1387

هاي وارده را جبران کند، هـر چنـد تعـدیل    حمایت از حقوق پیمانکاران، بخشی از خسارت
هاي اخیر بـا گـرایش رویـه قضـایی بـه      در حقوق فرانسه و در سال. شودقضایی شناخته نمی

، تعـدیل قضـایی از   )مقـرّر در قـرارداد  (اجراي عدالت وراي الفاظ قانون و خواست طـرفین  
هـاي اقتصـادي   این نظام حقوقی شده و این نهاد وابسـته بـه بحـران    مسیر نگرشی نوین، وارد

امـري کـه بـه صـراحت از متـون قـانونی، قابـل        . قرن اخیر را با وجود شرایطی پذیرفته است
  .برداشت نبوده و گاه هیچ پیش بینی قراردادي در مورد آن وجود ندارد

                                                                                                                       
هاي قرارداد احراز شود و به الزم است در قراردادها، قصد مشترك طرف«: قانون مدنی فرانسه 1156ماده .1

.»ها اکتفا نشودمعنی ادبی اصطالح
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. یرفتـه شـده اسـت   بینـی پذ مـیالدي، تئـوري عـدم پـیش     1923در حقوق آلمان در سـال  
حقوق سوئیس نیز در این زمینه و با تأثیر از حقوق آلمان ایـن تئـوري را در معنـاي حقیقـی     

هر چند در میان حقوقدانان این کشور اخـتالف نظـر دربـاره مبنـاي ایـن      . خود پذیرفته است
). مـیالدي  1907دسـامبر   10قانون مـدنی سـوئیس مصـوب     2و  1مواد (پذیرش بسیار است 

این . یتالیا یکی از پیشگامان پذیرش این تئوري بوده است و اساس آن انصاف استحقوق ا
میالدي به عنوان یک مقرّره قانونی پذیرفته شده است هر چند پیش از  1942قاعده در سال 

قـانون مـدنی ایتالیـا،     1468و  1458البتّه مطابق مـواد  . شده استآن توسط قضات اعمال می
تواند از اهرم انگیزه، تشویق و یا اجبار ییر مفاد قرارداد را ندارد؛ اما میدادرس رأساً اجازه تغ

این واقعیـت، تعـدیل قضـایی قـرارداد نیسـت و حتّـی نهایتـاً        . براي توافق طرفین استفاده کند
  ).230، ص1386بیگدلی، (تواند به فسخ منجر شود می

ل اشاره نمـوده و خـالف آن را غیـر    به عنوان تعدی 2قانون مدنی مصر نیز در بند  147ماده ي 
مـیالدي در مبحثـی    1969کنوانسیون ویـن مصـوب سـال     62ماده  1.قابل توافق اعالم کرده است

براي فسخ یا انصراف از یـک معاهـده،   «: داردبیان می» تغییر بنیادین اوضاع و احوال«تحت عنوان 
  :تحقّق شرایط زیرتوان به تغییر اوضاع و احوال استناد کرد؛ مگر در صورت نمی

  اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده به طور اساسی تغییر کند؛) الف
  بینی نشده باشد؛هاي متعاهد پیشتغییر اوضاع و احوال، از طرف دولت) ب
  حفظ و بقاي اوضاع و احوال موجود، مبناي اساسی تراضی دو طرف معاهده باشد؛) ج
دات یـک طـرف را بـه طـور اساسـی دگرگـون          تغییر اوضاع و احوال، حدود) د قلمـرو تعهـ
  .سازد

  
  گیرينتیجه

تعدیل قضایی در حقوق ایران با توجه بـه پیشـینه فقهـی و مـواد قـانونی بالمـانع بـه نظـر         
تعـدیل قضـایی در اثـر کـاهش     . کنددر این مسیر اصول عدالت نیز چنین ایجاب می. میرسد

تعدیل باشـد، امـا بهتـر اسـت در صـورت بـر هـم        تواند حائز شرایط ارزش پول، اگر چه می
                                                                                                                       

معهذا هرگاه در اثر حوادث عمومی و غیرقابل پیش بینی اجراي تعهد «: قانون مدنی مصر 147ماده .1
باشد ولی براي متعهد بسیار سنگین باشد، به قسمی که او را با زیان فاحش تهدید کند قراردادي، غیر ممکن ن

تواند با توجه به اوضاع و احوال و موازنه منافع طرفین، تعهدي را که گزاف و سنگین شده است به قاضی می
  .»هر توافق خالف آن باطل است. حد معقول کاهش دهد
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خوردن تعادل قراردادي به این دلیل، قبل از رجوع به تعدیل و احراز شـرایط آن بـه عنـوان    
یک تئوري حتمی، ماهیت پول را از این نظر مـورد توجـه قـرار دهـیم و انعکـاس آن را بـر       

یک موضوع ویژه که راه را  شود، نه صرفاًاین امر از ویژگی پول ناشی می. موضوع بسنجیم
اي است که طرفین نظر بر ارزش آن دارند پول وسیله مبادله. ها مسدود نمایدبر سایر دیدگاه

در حقیقت خلـل جـدي بـه اصـل آن اراده وارد     ) ارزش(و کاهش این موضوع مورد توافق 
کـاهش   موضوع قرارداد، همان است که بود؛ منتهی در این شرایط این توافـق بـا  . سازدنمی

بنـابراین آن چـه   . ارزش این تعداد اسکناس مواجه است که باید بـراي آن تـدبیري اندیشـید   
انتقـال مبتنـی بـر میـزان معینـی از      واي از نقـل تغییر نکرده، توافق طرفین است به میـزان ویـژه  

  .قدرت خرید و ارزش
هولت این نتیجه در حقوق ایـران و سـایر کشـورها در هـر حـال بایـد لحـاظ شـود تـا سـ          

گیري قراردادها و همگامی حقوق و اقتصاد را بیش از پیش شاهد باشیم؛ هر چند باید شکل
اي مواظبت کرد تا از اقدامات نامتعارف پرهیز گردد تا به اصل لزوم قراردادها انـدك لطمـه  

در هر حال امکـان بررسـی بیشـتر و تطبیـق بـا بیـان مـورد توافـق در قراردادهـا را          .وارد نیاید
  .باید مد نظر قرار داد همواره
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 نامـه  فصـل : ، قـم »احکـام فقهـی کـاهش ارزش پـول    «، )1374(هاشمی شاهرودي، سـید محمـود   
  .2، سال اول، شماره )ع(تحصصی فقه اهل بیت 
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: ، قـم »)1(بررسـی فقهـی نظریـه هـاي جبـران کـاهش ارزش پـول       «، )1381(یوسفی، احمد علی 
  .30، سال هشتم، شماره )ع(قه اهل بیت تخصصی ف نامه فصل

 نامــه فصــل: ، قــم»پــول جدیــد از دیــدگاه اندیشــمندان«، )1377زمســتان (یوســفی، احمــد علــی 
  .16، سال چهارم، شماره )ع(تخصصی فقه اهل بیت 

  .با اصالحات بعدي 20/9/1313قانون اعسار مصوب 
  .29/6/1343قانون دریایی ایران مصوب 

  . با اصالحات بعدي 13/2/1362و مستأجر مصوب قانون روابط موجر 
  .قانون مدنی

  .7/2/1339قانون مسئولیت مدنی مصوب 
مصـوب هیـأت مـدیره سـازمان     (دستورالعمل معامالت آتی سهام در بورس اوراق بهـادار تهـران  

  ).1389بورس و اوراق بهادار در سال 
Code civil, Dalloze, 1991-92.




