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 چکيده

های حقوقی کشورها مورد توجه قرارر گرفته است، اما اگرچه اصل لزوم قراردادها تقریباً در همه نظام

تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادهاست و تعادل اولیه قرارداد را بر 

پذیری طرفین رفت و پیچیدگی روابط حقوقی، ضرورت انعطافریزد.این تحوالت زندگی و آن پیشهم می

های در روابط انسانی خواهاهنه، نظم عادالنکند تا بر اساس انصاف و منطق عدالتقرارداد را ایجاب می

، «نفی عسر و حرج»ایجاد نماید تا تکلیف سنگین و غیر قابل تحمل بر متعهد را در لوای قاعده 

 تعدیل نماید.« رفتار خالف حسن نیت»و « غبن حادث»و در سایه دکترین  «قاعده شروط»، و «الضرر»

شود: اگر در خود قرارداد بر دگرگونی شرایط تعدیل به سه گونه قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم می

گذار در شرایطی در اثر را تعدیل قراردادی گویند و اگر قانونبینی شود، آناجرای تعهدات قراردادی پیش

های شرایط اقتصادی، عوض قرارداد را غیر منصفانه تشخیص دهد و خود مبادرت به تعیین رگونیدگ

میزان عوض کند، یا به یکی از طرفین حق دهد که میزان عوض را باال برد یا تنزل دهد، را تعدیل قانونی 

ک طرفین قرارداد گویند که این نوع تعدیل را قانونی گویند که در واقع تحدیدی بر حاکمیت اراده مشتر

به هنگام انشاء آن است. و اگر تغییر تعهدات یک یا دو ظرف قرارداد در جهت ایجاد تناسب با شرایط 

 حادث به وسیله مرجع قضایی باشد را تعدیل قضایی گویند.

است، اما در حقوق ایران و اکثریت کشورها، تعدیل قراردادی و تعدیل قانونی مورد پذیرش واقع شده

وسیله دادرس النهایه به دو ضایی در حقوق ایران به علت تفسیر اراده طرفین یا مقررات قانونی بهتعدیل ق

 رو نباید آنرا گونه سومی از تعدیل به حساب آورد.کند. از اینتعدیل قراردادی یا قانونی بازگشت می

حرج، قاعده  تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی، تعدیل قضایی، قاعده نفی عسر و :يديکل واژگان

 .الضرر، قاعده شروط، غبن حارث
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  استاتيرا غالمی

 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.
 

 نام نویسنده مسئول:

 استاتيرا غالمی

 نگرشی بر تعديل قرارداد
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 مقدمه
اصل حاکمیت اراده به متعاقدین اجازه دخالت اراده جهت عملی ساختن مقاصد دلخواه با پیش بینی شرایط و اوضاع و احوال زمان 

ه عهد این است که طرفین وفای به عهد آورد و الزمه وفای بانعقاد، اقتصاد، سود، زیان، شرایط متعارف و سایر عوامل مؤثر را فراهم می

ادی نمایند و به بهانه تغییر اوضاع و احوال از این امر مهم فروگذاری نکنند؛ مگر شرایط موجود در زمان انعقاد قرارداد، دچار تغییرات بنی

است عقد را از انحراف برهاند و با در گذار موظف گذاری خویش بکاهند یا سکوت نمایند، قانونشود. اما اگر طرفین از تفویض و رسالت قانون

نظر گرفتن مصالح اجتماعی، بازبینی در مفاد قرارداد فردی را ضروری بداند تا مانع سوء استفاده برخی متعاقدین و تحمیل خسران بر طرف 

ورد قبول نظام حقوقی و قواعد و اصول گذار راهی نگشوده باشن، دادرس با استناد به قواعد مدیگر قرارداد شود.اما اگر طرفین قرارداد و قانون

کند تا اجرای عدالت و انصاف را هموار سازد؛ کمااینکه بازگشت تعدیل فقهی و تفسیر اراده طرفین، لقدام به تجدید نظر در مفاد عقد می

 قضایی به یکی از دو تعدیل قراردادی یا قانونی است.

موجب آن هر های معامالتی دارد که بهسزایی در اندیشهر و حرج، نفوذ بهخواهانه اسالم نیز تمهیداتی مثل عسدر فرهنگ عدالت

بار را برداشته و حکم ثانوی را کند و مانند قاعده الضرر، حکم زیانمشقتی که تحمل ناپذیر از اجرای احکام نخستین  است را قابل تعدیل می

 نماید.جایگزی می

 

 مفهوم تعديل
ر ساختن، تقسیم کردن از روی عدالت و کاستن از شدت و حدّت چیزی یا عملی است ) فرهنگ در لغت به معنای براب« تعدیل» 

فارسی معین( و در اصطالح به معنای اصالح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن 

(. منظور از تعدیل 374، 81، 8811رفین است یا مستند به قانون. ) ابن منظور، گردد که یا مستند توافق طدر مقدار آن دو را نیز شامل می

های اقتصادی، تحوالت سیاسی داخلی و خارجی یا هر قرارداد این است که هرگاه در اثر حوادث مختلفی از قبیل جنگ، تغییر در سیاست

طور اساسی تغییر کند، و و احوال و شرایط زمان قرارداد به علت خارجی دیگری، بحران اقتصادی شدیدی روی دهد و در نتیجه آن، اوضاع

شدت بر هم بخورد، طرفین قرارداد، قانون و یا دادگاه در مفاد قرارداد دخل و تصرف کنند و شروط قراردادی را تغییر توازن مالی قرارداد به

شود دادهایی که اجرای آن در بستر زمان انجام می(. در قرا17و  4، 8478دهند و آن را با شرایط جدید تطبیق دهند ) کاتوزیان، 

ای هها و حوادث و مسائل سیاسی و اجتماعی، اجرای قرارداد را با هزینه)قراردادهای مستمر( ممکن است تحوالت اقتصادی ناشی از بحران

وسیله ها به هنگام انشای قرارداد بهنیتر از آنچه در زمان قرارداد حاکم بوده است، روبرو سازد که این دگرگوتر و شرایطی سختسنگین

ها به هنگام عقد قرارداد، برای بینی بوده است. اجرای تعهدات قراردادی نسبت به متعهد الزامی است؛ اما اگر این دگرگونیمتعهد قابل پیش

 (41، 8481رهاند. )شهیدی، میبست بینی نباشد، تبدیل قرارداد راهی است که اجرای قرارداد را از این شرایط بنمتعهد قابل پیش

 

 انواع تعديل
 شود.تعدیل به سه گونه قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم می

شود، بنابراین بینی میتعدیل قراردادی، تعدیلی است که در خود قرارداد برای دگرگونی شرایط اجرای تعهدات قراردادی پیش

وال متغیر و نوسانات قیمت و نیز احتمال وقوع بحران اقتصادی، آگاهی داشته باشند، از متعاقدین که در زمان تنظیم قرارداد به اوضاع و اح

اندیشند که در صورت بروز چنین حوادثی، با کاستن از میزان تعهد و با افزایش مه به ازا به تعدیل بپردازند همان ابتدا به تنظیم شروطی می

های شرایط اقتصادی، عوض گذار در شرایطی در اثر دگرگونیشود که قانونمی( تعدیل قانونی، در صورتی محقق 11، 8411)بیگدلی، 

قرارداد را غیر منصفانه تشخیص دهد و خود مستقیماً مبادرت به تعیین میزان عوض کند، یا به یکی از طرفین حق دهد که میزان عوض را 

ترک طرفین قرارداد، به هنگام انشای عقد است. شاهد مثال آن، باال ببرد یا تنزل دهد. این تعدیل در واقع تحدیدی بر حاکمیت اراده مش

 %12شمسی،  8411شورای انقالب است که مقرر نمود از تاریخ اول آذر ماه  8411های استیجاری مصوب آبان کاهش اجاره بهای خانه

 تقلیل داده شود.

وسیله مرجع قضایی است. این نوع شرایط حارث به تعدیل قضایی، تغییر تعهدات یک یا دو ظرف قرارداد در جهت ایجاد تناسب با

تواند در برابر های حقوق نوشته، جایی برای خود باز نکرده است؛ چون قاضی نمیتعدیل نه در سیستم حقوقی کشور و نه در سایر سیستم

عدیل قضایی، در حقیقت تعدیل قرارداد قانون و اراده طرفین قرارداد، مستقالً عوضین قرارداد وخصوصیات آن را تغییر دهد. پس منظور از ت

بر اساس تفسیر اراده طرفین یا مقررات قانونی به وسیله دادرس است که در نهایت، بازگشت آن به یکی از دو تعدیل قراردادی یا قانونی 

 (41، 8484است. )شهیدی، 
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 انواع تعديل قراردادي
 تعدیل قراردادی به دو صورت ممکن است انجام گیرد:

 ر زمان انعقاد قراردادتعدیل د -8

 تعدیل در زمان اجرای قرارداد -1

تعدیل در زمان انعقاد قرارداد )شروط تعدیل کننده(، جایی است که طرفین ضمن قرارداد و در هنگام انعقاد آن، صریحاً یا ضمناً 

ا از اساس دگرگون کند، طرفی که از این کنند؛ هرگاه رویدادی ناگهانی و غیرمنتظره، تعادل قراردادی را بر هم بزند و قلمرو آنرمقرر می

(. 818، 8471شود حق دارد برای ایجاد موازنه بین شروط قرارداد و وضع جدیدبه تعدیل قرارداد تمسک جوید )شفائی، دگرگونی متضرر می

 بینی قرار گیرد:شروط تعدیل کننده در زمان تشکیل قرارداد ممکن است به دو گونه کلی مورد پیش

جویند که در صورت بروز مشکل و ایجاد به صورت اتوماتیک: یعنی وضعیتی که طرفین قرارداد به راهکاری توسل مییک( تعدیل 

طور خودکار با وضعیت اقتصادی خارج از خود منطبق شود. در تعدیل به صورت اتوماتیک، گاه مکانیزم عقد نابرابری در تعهدات، عقد به

رغم نیاز به توافق اراده مجدد متعاقدین، دخالت یکی از هت تعدیل قرارداد الزم نیست و گاه علیای است که دخالت هیچ شخصی جگونهبه

گویند با هدف تغییر تعهد قراردادی، مخصوصاً تعهد نسبت نیز می« شرط شاخص» طلبد. شرط تغییر خودکار که به آن طرفین با ثالث را می

گیرد )بیگدلی، ها، صورت میکاالی معین با یک سرویس مشخص یا سطح عمومی قیمتبه مقادیری وجه نقد، بر اساس تغییرات قیمت یک 

 گیرد.واسطه و تعدیل باواسطه مورد بحث قرار می( که تحت عنوان تعدیل بی118، 8411

 

 شرط تعديل خودکار بيواسطه
عنوان معیار کند، طال بهش پیدا میبند اول( شرط پرداخت طال = در شرایطی که ارزش پول دارای نوسان است و اکثر مواقع کاه

 جایگزین آن اهمیت دارد، چون طال دارای ارزشی ماهوی است و دارای مقبولیت فراگیر است و معاوضه آن، آسان است.

بند دوم( شرط پرداخت پول خارجی = گاهی به جهت عدم ثبات پول داخل و نوسان ارزش آن، طرفین قرارداد به جهت جلوگیری از 

نمایند که متعهد مکلف به مبلغ معینی ارز یا معادل عنوان معیار پرداخت دین انتخاب میرت احتمالی، واحد پول خارجی را بهورود خسا

 شود.ارزش آن می

های دیگر = گاهی طرفین قرارداد، ارزیابی میزان تعهدات نقدی خود را به ارزش کاال، بند سوم( شرط پرداخت بر مبنای شاخص

پذیرد، مثالً کارخانه تولید کننده ماشین آالت نماید. مرجعی که تغییرات قیمتی آن تابع بازار صورت میدیگری واگذار می خدمات یا معیار

ضرب قیمت روز فوالد در بازار بورس فلزات در ضریب شده کاال را حاصلباشد ممکن است قیمت تمامصنعتی که ماده اولیه آن فوالد می

 (.111، 8411خاصی قرار دهد )بیگدلی، 

بند چهارم( شرط تعدیل معلق بر حوادث = در این شرط بر خالف شروط قبلی که جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول مورد 

ای که در صورت تغییر در گرفتند، آنچه برای طرفین قرارداد مهم است وجود یا عدم وجود وضعیتی خاص است؛ به گونهبینی قرار میپیش

دانند. برای مثال در قرارداد حمل و نقل طوالنی مدت که بین مؤسسه حمل ینی و تعدیل در مفاد عقد را ضروری میوضعیت مورد نظر، بازب

شود، ممکن است شرطی گنجانده شود که بر اساس آن، هرگاه راه زمینی اصلی جهت حمل کاال به و نقل و یک شرکت تولیدی منعقد می

افزایش  %12تری باشد، نرخ کرایه حمل حمل و نقل مجبور به انتقال کاالها از راه طوالنیای که متصدی گونههر علتی مسدود شود، به

 یابد.می

 

 شرط تعديل خودکار با واسطه
گیرد؛ مثالً این تعدیل با توافق طرفین معامله، توسط شخص ثالث یا یکی از طرفین که با انتخاب طرفین معین شده است، صورت می

تر شدن مدت محصوالت تولیدی یک کارخانه، خریدار بپذیرد که در صورت حدوث اوضاع و احوالی که باعث گران در قرارداد خرید طوالنی

 (.142، 8481های تولید شده، فروشنده بتواند قیمت محصوالت تولید را با افزایش نرخ مؤثر در تولید، تغییر دهد )کاتوزیان، هزینه

طرفین، در حقوق فرانسه اختیار تعیین مقدار تعهد به یکی از طرفین عقد، قرارداد را  تعدیل خودکار  با واسطه به انتخاب یکی از

(و در حقوق ایران نیز هرگاه طرفین عقد یکی را از میان خود انتخاب و پیشاپیش به او اختیار دهند Faber, Rs, 1985, 17کند )باطل می

صورت تردیدی در مجهول ختن آن مورد جرح و تعدیل قرار دهند، در اینکه در شرایط خاصی بتواند تعهدات قراردادی هدف عادالنه سا

شدن ثمن و بطالن شرط وجود ندارد. سپردن سرنوشت عقد به دست شخص ثالث صحیح است و تنها اشکال مجهول بودن عوضین در 

 (.487، 8481، 1نتیجه غرری بودن آن است )کاتوزیان، ج 
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شود و تأکید بر ضرورت رفع هر نوع غرر از عوضین را دارند )شهید ثانی، ور در معامله میبرخی فقها معتقدند که بموجب قاعده غر

( و 131، 8311اند )خوئی، (. برخی دیگر از فقها شروطی همچون ارجاع ثمن به ارزیاب یا رویه معمول را صحیح دانسته821ه.ق،  8382

آید (. به نظر می111، 8383اند )شیخ انصاری، ن آن نیز تأکید کردهبرخی دیگر از فقها به وجود شرایط الزم صحت عقد در شروط ضم

رغم اختیار ثالث در جرح و ای باشد که علیگونهیک از نظریات مختلف مذکور بطور مطلق قابل پذیرش نیست. هرگاه شرط تعدیل بههیچ

ای بخواهند نسبت به دی داشته باشند نه اینکه سلیقهمند و روشنی جهت کم یا زیاد کردن تعهدات قرارداتعدیل و تعهدات، مبنای ضایطه

کاهش یا افزایش تعهدات اقدام نمایند. بر این مبنا نظر کارشناسی مبتنی بر قانون خاص که برای طرفین معلوم و قابل احترام باشد، قابل 

 پذیرش است:

ارداد، دامنه تعدیل و کم و کیف آن به وسیله دو( شرط تعدیل کننده غیر خودکار = در تعدیل غیر خودکار، به هنگام اجرای قر

بینی، موظف به مذاکره گردد، اما اجرای آن منوط به الحاق طرفین به شرط تعدیل است و طرفین بدون پیشبینی میمتعاقدین یا ثالث پیش

 گردند که تعدیل غیر خودکار نیز دو نوع است:جهت رسیدن به شرایط عادالنه می

الحاق طرفین = این نوع تعدیل باید قبالً محتوای آن توسط طرفین تعیین شده باشد و متعاقدین محتوای الف( تعدیل منوط به 

اند؛ مثالً خریدار یک ماشین چاپ، اختیار انتخاب بین گارانتی دو بینی کردهاند و تا میزان معینی، تعدیل را پیشتعدیل را مشخص نموده

ته باشد. یا اینکه محتوای تعدیل توسط شخص ثالث تعیین شود که شخص ثالث موظف است در ساله یا کارکرد صد هزار عدد چاپ را داش

نظمی و عدم تعادل قراردادی، توازن مورد توقع را پیشنهاد کند و اگر پیشنهاد مذکور مورد توافق طرفین واقع شد، تغییر در مفاد صورت بی

 شود.اولیه آن میسر می

آور بودن الملل و جهت رفع مشکالت ناشی از الزام: این نظریه ابتدا در حقوق بین8طرفینب( تعدیل منوط به مذاکره مجدد 

قراردادهایی با اجرای طوالنی مدت، ظاهر شد. سپس در حقوق داخل کشورها نیز شیوع پیدا کرد که البته اصطالح هاردشیپ در حقوق 

 (.Faber (R), 1985, 3در شرط بازبینی به کار رفته است )چون های فرانسویان تعابیری همفرانسه وجود ندارد و در نوشته

 

 تعديل در حين اجراي قرارداد )قرارداد اطالحی(
متعاقدین در زمان انعقاد قرارداد، تعدیل آن را پیشبینی نمیکنند، بلکه پس از مدتی و در حین اجرای عقد یا قرارداد با وضعیت 

وضعیت ممکن است طرفین، بر اساس حسن نیت و درک متقابل، اقدام به بازبینی در عقد نمایند. نامتعارف و نامتعادل روبرو میشوند. در این 

فروند کشتی در قبال دریافت مبلغی معین در مقابل هر دستگاه نموده است. بعد از  1مثالً کارخانه کشتیسازی متعهد به تحویل ماهانه 

رود قطعات مورد نیاز، همچنین افزایش ناگهانی دستمزد و خدمات و مواد خام، گذشت مدتی، به علت تحریم اقتصادی کشور و جلوگیری از و

انجام این تعهد برای کارخانه بسیار مشکل میشود که در این صورت طرفین قرارداد میتوانند با توافق یکدیگر یا مبلغ پرداختی خریدار را 

ی ایّ حال تعدیل قرارداد در حین اجرا ممکن است به صورت اقاله یا آزاد افزایش دهند و یا توافق به تحویل دو فروند کشتی در ماه کنند. عل

 واقع گردد.

 تعديل به صورت آزاد -گفتار اول
تعدیل نمایند. این تعدیل « اقاله»زمانی که متعاقدین با توافق، بخش مساوی یا نامساوی از تعهدات متقابل را بدون استفاده از قالب 

مان اراده که با توافق یکدیگر قراردادهایی در حد قانون را منعقد نموده است، همان اراده میتواند آن را اطالح به صورت آزاد است،بعبارتی ه

 یا تکمیل یا فسخ نماید.

 تعديل در قالب اقاله  -گفتار دوم
طریق روی دهد، اول  اقاله، تراضی طرفین عقد بر انحالل و زوال آثار آن در آینده است. تعدیل به وسیله اقاله ممکن است به دو

اینکه طرفین، موضوع عقد را بدون کاستن یا افزودن بر عوض و معوض بطور مساوی مورد تغییر قرار دهند؛ یعنی بخشی از معامله را اقاله 

 (.131، 8481نمایند و دوم اینکه ضمن اقاله بخشی از قرارداد، افزایش یا کاهش عوضین را نیز شرط نمایند )کاتوزیان، 

 

 قرارداد و تبديل تعهد: تعديل
(، 411، 8483تبدیل تعهد یعنی تعهد و قراردادی که در گذشته بوده اما ساقط شده و تعهدی جدید جایگزین آن شده است )عدل، 

 (481، 8اما تعدیل قرارداد به معنای اصالح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است )مصباح المنیر، 

 

                                                           
1 Hard ship 

http://www.joce.ir/


 33 -011، ص 0931، زمستان  01فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 دتبديل تعه
باشد و طرفین قرار بگذارند که مدیون به عوض تبدیل مورد تعهد = مانند آن که کسی به کسی مقداری گندم مقروض می -اول 

 گندم، ملغی پول مقروض باشد.

 را مبلغ آن که کنند توافق طرف دو و است بدهکار مالک به االجارهمال بابت را مبلغی کسی کهآن مانند سبب تعهد = تبدیل -دوم 

 گردد. قرض عقد به تبدیل اجاره عقد یعنی دارد نگه قرض عنوان به مستاجر

تفاوت بنیادین تبدیل تعهد با تعدیل قرارداد در شکل موضوعی این است که در تبدیل تعهد؛ موضوع آن، تغییر جوهری و ذاتی 

در پی تعدیل؛ در حریم جوهر و ذات موضوع راه  که تغییر حادثشود در حالییابد و قرارداد نخستین نابود و تعهدی تازه پیدا میمی

یافت، بلکه شکل آن تغییر یابد. تبدیل تهعد در قانون دوم، مطابقت با تعدیل قرار داشته است، زیرا در آن قانون موضوع تعهد تغییر نمینمی

داده است؛ بنابراین سپاری و ... رخ میوثیقه کرد ... گاه این نتیجه با تغییر به صورت یک عنصر غیر جوهری مانند اضافه نمودن مدت یامی

تبدیل تعهد، درحقوق روم بیشتر شباهت به دستکاری در شکل و ظاهر تعهد داشت تا تغییر موضوع و طبیعت آن، اما در قانون جدید، در 

 شود.جا که تعهدی جدید جایگزین سابق مییابد تا آنتبدیل تعهد، در موضوع تعهد تغییر جوهری راه می

 ، پژوهشی در تعدیل قرارداد(http://hawaz.net/fa/article/view/88333رسانی حوزه، )پایگاه اطالع 

 

 قراردادي تعديل و مالی تعذر
 قابل غیر و خارجی علل از ناشی متعهد مالی ناتوانی سبب به قرارداد اجرای که شودمی مطرح هنگامی هاقرارداد انجام در مالی تعذر

 و ندارند اجرا قابلیت مختلف دالیل به شودمی بسته جامعه در که قراردادهایی از بسیاری امروزه .گرددمی ممکن غیر طرفین به انتساب

 احکام و است نکرده بینیپیش آن ایبر مناسبی حلراه قانونگذار اجتماعی و اقتصادی روابط در مشکالت و آنان فراوانی وجود با متاسفانه

 توافق بنا یک احداث بر طرفین که ساخت در مدنی مشارکت یا پیمانکاری قراردادهای در مثال؛ برای ندارد، خصوص این در صریحی

 تمام یابد،می دست نو ملکی به صباحی چند گذشت از پس که پندار این با مالک. شودمی رها کار دالیلی به ساخت، آغاز از پس کنند،می

 امکان نیست، مربوط قرارداد طرفین از یک هیچ به که عللی به یابدمی در بعدها اما گذارند،می مقابل طرف اختیار در را خود سرمایه

 (.83، 8488 )اسکویی، نیست پذیر امکان نظر مورد نتیجه به یابیدست

 شده بیان خارجی علت عنوان تحت خسارت جبران پرداخت از یتمعاف در نتیجه و تعهد اجرایی تعذر جز به نیز فرانسه حقوق در

 خود تعهد به نتواند متعهد غیرمترقبه، حادثه نتیجه در یا قاهره قوه اثر در هرگاه» است: آمده چنین فرانسه مدنی قانون 8831 ماده در است.

 اجرای عدم مفهوم از تعذر مفهوم «(Malaurie, 2016, 212) شود.نمی محقق خسارتی هیچ باشد، کرده ممنوع امر به اقدام یا کند عمل

 صورت متخلف متعهد عمد و باشد نیت سوء با تعهد اجرای عدم است ممکن چون است؛ تعذر از اعم تعهد اجرای عدم و است محدودتر تعهد

 به تعهد انجام صرفاً بلکه نیست، مطرح متعذر سوءنیت مسئله تعذر، در کهدرحالی ندارد؛ جایگاهی تعذر به استناد صورت این در که گیرد

 به تواندمی یا باشد قرارداد اجرای مالی توانایی عدم خاطر به تواندمی (. تعذر8114 ، ش8418 )لنگرودی، ندارد اجرا امکان خارجی علل

، 8418 )اسکویی، باشد. رددگ متعذر قرارداد اجرای و تلف شود تعهد موضوع تعهد، اجرای از قبل و عقد از پس که آنجا غیر مالی تعذر علت

 گردد. شدید نوسانات دچار جامعه اقتصادی شرایط اینکه مثل باشد؛ آن از خارج یا متعهد وضعیت علت به مالی تعذر (. یا88

 مدنی قانون 8837 ماده در و است خسارت جبران از متعهد رهایی موجبات از را خارجی : علت8837 ماده نیز فرانسه حقوق در 

 محکوم خسارت پرداخت به اجرا در تأخیر دلیل به خواه تعهد، اجرای عدم دلیل به خواه متعهد اقتضا صورت در که: است آمده ینچن فرانسه

 (. در831 ،4 جلد ،8811 )سنهوری، اوست. به منتسب غیر خارجی علت از ناشی اجرا، عدم که کند ثابت نتواند  آنکه بر شود، مشروطمی

 قرارداد فسخ الزام، با امکان عدم صورت در دارد حق دیگر طرف گردد،می تعهد اجرای از ناتوان مالی تعذر سبب هب متعهد که هنگامی حقوق

 بحث اجرا، شدن غیرممکن علل از یکی عنوانبه مالی تعذر حدوث صورت در ایران حقوق در دارد. مسترد است، کرده واگذار که را چهآن

 تهدید این که باشد داشته همراه به را قرارداد تعدیل نسخ، بر عالوه تواندمی تعذر ثانوی اثر اما آید؛می شپی قرارداد قهری یا اختیاری انحالل

 تغییرات گیرد،می قرار توجه مورد قرارداد تعدیل موضوع در چهآن معمول طوربه شود. فراهم آن فسخ امکان عرض یا طول در است ممکن

 که است ثانویه حلراه قرارداد رو شدن با تعذر مالی، فسخ روبه شرایط در است. قرارداد در طرفین راضیت در آن اثر و مالی ناگهانی و فاحش

 قرارداد اجرای که یابدمی ظهور موقعی حل راه این یابد. اوست، رهایی ضرر بر آن بقای که قیدی و تعهد از تا گیردمی قرار متضرر اختیار در

 (.8، 8488 )اسکویی، سازدمی فراهم را آن اجرای امکان قرارداد تعدیل کهآن حال نباشد، ممکن طریقی هیچ به

 مالی مشکالت علت به قرارداد از ناشی تعهدات اجرای اگر فلذا است؛ اولویت قیاس به تمسک شود، دشوار متعهد سوی از اجرا اگر

 تعدیل چراکه گیرد؛ قرار پذیرش مورد نیز قرارداد تعدیل باید اولی طریق به پس است. قرارداد فسخ اختیار حل راه اولین گردد، ممکن غیر

 قرارداد انحالل از امکان حد تا بایستمی قرارداد اعتبار و لزوم به توجه با زیرا دارد؛ بیشتری سازگاری طرفین مشترک مقصود و خواست به
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 یا سکوت موارد در است موظف قاضی نیز ایران اساسی قانون 817 اصل مفاد (. براساس111، 1 ج الفقهیه، قواعد )بجنوردی، شود پرهیز

 بروز مواقع در تواندمی دادگاه لذا نماید. صادر را دعوا هر حکم معتبر فتاوای یا اسالمی معتبر منابع به استناد با قوانین تعارض یا اجمال

 را قرارداد از ناشی الزام الضرر، و عسر و حرج نفی فقهی قواعد به تمسک با قرارداد، اجرای مالی مشکالت نتیجه در و نشده بینیپیش حوادث

 (.47، 8473 داماد، )محقق دهد قرارداد تعدیل حکم و برداشته

 مالی مشکالت سبب به شده از متعذر قرارداد تغییر برای دیگری توجیه تواند م« الطرح من اولی امکن مهما الجمع» قاعده به استناد

 متضمن که متعارض دلیل دو مدلول بین جمع که است این قاعده این معنای فقه اصول در و تاس عقل بر مبتنی قاعده این چون باشد؛

 حقوق در قرارداد تعدیل (. موضوع18، 8471 االیام، عواید )نراقی، باشد پسندیده عقالً و عرفاً که ایگونهبه است؛ دلیل دو هر به عمل

 بینیپیش حوادث» و« ماژور فورس» هاینظریه انگلیس، حقوق در« قرارداد هدف یانتفا» و« قرارداد انتفای» هاینظریه بر مبتنی خارجی

 در« الطارئه الحوادث» نظریه و آمریکا حقوق در« دشواری» و« قرارداد اجرای تجاری شدن عملی غیر» هاینظریه و فرانسه حقوق در« نشده

 است. شده مطرح مصر حقوق

 مالی توازن خوردن هم به موجب که احوالی و اوضاع و ماژور فورس یعنی تعهد، اجرای شدن ممکن غیر بین فرانسه حقوق در

 اجرای که شودمی اطالق کنترل قابل غیر و بینی پیشقابل غیر ایواقعه به فرانسه حقوق در ماژور فورس دارد. وجود تفاوت شود،می قرارداد

 هم به و ناخواسته حوادث بروز اثر در قرارداد اجرای که شودمی اعمال وقتی نشده بینیپیش حوادث نظریه اما سازد،می ممکن غیر را قرارداد

 به تمسک نیز انگلیس حقوق در شود. تحمیل متعهد بر گزافی هزینه طریق این از و شده دشوار اندازهبی قرارداد توازن و تعادل خوردن

 برای بیش و کم تعذر موضوع که فرضی در حتی نیست اجرا قابل توضعی همان با یا رفته بین از قرارداد موضوع که است زمانی فراستریشن

 (.48 )ص باشد بینیپیش قابل طرفین

Pierre Tercier et Pascal pichonnaz , le Droit des obligations, Zurich, schulThess, 2012. 
 

 قرارداد تعديل و حادث غبن
 شدن مغبون باعث اجرا زمان در که صورتی در را تعهدات اجرای غبن ه عامنظری از استفاده با اندکرده تالش دانانحقوق از برخی

 بلکه گردد؛ منحصر عقد انعقاد زمان به تنها نباید آن حقوقی اثر و غبن اساس این بر بدانند. شده تعدیل حداقل یا ملغی باشند، متعهد

 تعهدات عرفی تعادل اگر نیز تعهد اجرای زمان در گردد.می نغب خیار ایجاد باعث تراضی زمان در فاحشه عوضین تعادل عدم که گونههمان

 (824، 4، 8478 )کاتوزیان، آوردمی وجود به را قرارداد تعدیل یا فسخ امکان گردد اختالل دچار

 ، 1 ،8411 )صفایی، باشدنمی بیع مختص و دارد راه قراردادها و عقود همه در غبن اینکه به توجه با معتقدند نظریه این پیروان

 باشیم معتقد اگر آید.می کار به گردد مختل تعادل که جا هر پس است، عوضین بودن نامتعادل از ناشی زیان جبران برای ایوسیله و (178

 مبنای به توجه با اما باشد؛می اجرا مانع نیز تعهد اجرای زمان در توازن خوردن هم بر پس است، تراضی در اختالل مبنایش غبن خیار که

 کند.نمی توجیه را مانعیت این است عقد انعقاد زمان به ناظر که غبن خیار یفقه

 دهیم قرار مالک تعهد اجرای هنگام را تعادل عدم از ناشی صور از جلوگیری و بدانیم الضرر قاعده را غبن خیار مبنای اگر اما

 تعادل که است منتظره غیر رویدادهای اثر در تعهدات جرایا برای مالکی الضرر قاعده کرد. پیدا تعهدات اجرای عدم جهت مبنایی توانمی

 فقه، که اشکال این (. به821، 4، 8478 )کاتوزیان، کند دفع را ناروایی ضرر هر که دارد را این گنجایش قاعده این و زندمی برهم را قراردادی

 عالمه از منقول اجماع بحث تنها که شده داده پاسخ ونهگاین شده اجماع ادعای حتی و داندمی عقد انعقاد زمان به منحصر را غبن خیار

 صعوبت طرفی از و الضرر قاعده باشد نه تراضی به غبن دادن ارتباط عالمه زمانه در نظر اتفاق باید که دارد احتمال بلکه نیفتد؛ اتفاق حلی

 اثربی غبن ورود در تسلیم و عقد میان فاصله در مبیع کاستی بهای و فزونی و شودمی مطرح کنونی زمان در که است بحثی تعهد اجرای

 (.17 ،8413 )شهیدی، پذیرفت را حادث غبن نظریه باید هاتورم و هابحران و اقتصادی تحوالت به توجه با ما زمان در که حالی در است،

 بر که موقت قراردادهای یتمام به آن گسترش با توانمی و باشد ایران حقوق در قرارداد تعدیل برای راهی تواندمی حادث غبن

 تعدیل طرفدار حقوقدانان از برخی کرد. استفاده قراردادها قراردادی تعادل برقراری و حفظ جهت در آن از اند،نشده منعقد مسامحه مبنای

« غبن» شده شناخته هادن پایه بر را نشده بینیپیش حوادث علت به قرارداد اولیه وضعیت تغییر امکان اندکرده سعی ایران، حقوق در قرارداد

 (.481، 8418 کنند )کاتوزیان، توجیه

 عوض دو فاحش تعادل عدم که گونههمان کرد، محبوس زمان بند و قید در نباید را آن از ناشی حقوقی اثر و غبن نظریه، این پایه بر

 عرفی تعادل نیز عقد اجرای زمان در نشده بینیپیش حوادث وقوع اگر باشد، دیدهزیان برای غبن خیار باعث تواندمی تراضی، زمان در

 در را حادث غبن نظریه که آشنایی نام داشت. حقوقدانان خواهد وجود قرارداد فسخ به تعدیل امکان نمایند، اختالل دچار را طرفین تعهدات

 بودن نامتعادل از ناشی زیان جبران ایبر ایوسیله و قراردادها عمومی قواعد جمله از غبن خیار که هستند معتقد اندکرده مطرح ایران حقوق
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 قراردادهای مثل مستمر عقود در حادث غبن آید. نظریه کار به شودمی مختل عوضین تعادل که جا هر باید طبعاً پس است، عوض دو

 دیگر طرف زیان به انارو به قرارداد طرف یک که جایی در نیز و معوض عقود مثل آیدمی وجود به خیار آنها در که عقودی در و پیمانکاری

 اعمال قابل ممکن؛ دشوار را قرارداد اجرای که خارجی بینیپیش غیرقابل و منتظره غیر حوادث در نیز و عدالتیبی جبران برای بردمی سود

 (.138 ش ،8478 ، 4ج  قراردادها، عمومی قواعد )کاتوزیان، است

 

 عقد ضمن شرط صورت به تعديل
 تبدیل و تغییر امکان عدم از ناشی مشکالت و عقد اجرایی وضعیت دهنده تغییر و موثر گوناگون التاحتما بر قرارداد طرفین گاه

 کننده تعدیل شروط به معروف که شروطی وسیلهبه ضمناً یا و صریحاً دارند توجه بدان قرارداد انعقاد بعد در که آگاهی دلیل به قرارداد مفاد

 اساس از را قراردادی تعهدات و قلمرو بزند، هم بر را قرارداد تعادل غیرمنتظره، و ناگهانی یدادرو هرگاه دارند،می مقرر هستند قرارداد

 پولی شروط به فرانسه حقوق در کننده تعدیل (. شروط818، 8471 )شفایی، نمایندمی اقدام عقد ضمن شرط ایجاد روش سازد، به گوناگون

 شوند.می مطرح گونه دو به که هستند معروف

 خارج اقتصادی وضعیت با اتوماتیک طوربه عقد تعهدات، نابرابری ایجاد و حوادث بروز صورت در دهندمی ترجیح متعاقدین اه( هرگ8

 جهت مجدد مذاکره به نامتعارف شرایط وقوع صورت در که سازندمی تعهد و مکلف اصلی عقد در را خود طرفین هرگاه (1شود. منطبق خود

 علتبه و دارد شهرت هاردشیپ به و شده داخلی حقوق وارد المللبین حقوق از شیوه این که بپردازند راردادق تعدیل در تفاهم به رسیدن

 است. گرفته قرار استقبال مورد تعدیل نیازهای
(Flour, Aubert, La Revision du contract, Nice, 2009,311) 

 قصدی چنین و باشدمی متعادل وزن دریافت بر معامالت رد طرفین بنای ضمنی، شرط نظریه مبنای بر معتقدند فقها از برخی

 بر متعاقدین تنها نه مدت طوالنی قراردادهای در معتقدند نشده بینیپیش حوادث یا ضمنی شرط پذیرش دارد. طرفداران وجود نوعی طوربه

 قرارداد، مفاد آن اساس بر که است نی نهفتهضم شرط یک قراردادها این در همیشه بلکه دارند، نظر تشکیل زمان در تعهدات و عرفی تعادل

 سازد، دگرگونی و مشکل دچار اساس از را نشده، عقد بینیپیش احوال و اوضاع چنانچه و یافت خواهد ادامه وضعیت، عرفی ادامه صورت در

 این با را قرارداد همیشه طرفین است. مفروض قراردادها در نوعی طور به و همیشه شرظی، چنین وجود آنان نظر به نیست. آورالزام دیگر

 که کنندمی نقل فرض این با را قرارداد همیشه طرفین است. نشود مفروض اساسی دگرگونی دچار قرارداد احوال و اوضاع که کنندمی فرض

 خود باید یا نیز قرارداد مفاد شرط، این خوردن هم به صورت در که اندنپذیرفته تلویحاً و نشود اساسی دگرگونی دچار قرارداد احوال و اوضاع

 (47، 8413 ،4 شماره احوال، و اوضاع تغییر تاثیر )حکمت، شود فسخ یا و سازد منطبق جدید احوال و اوضاع با را

 در ایشان نظر به اند، کرده یاد قراردادها تعدیل کننده توجیه مبنای عنوان به نظریه این از نویسندگان از برخی ایران حقوق در

 فسخ یا و تعدیل بر قصد نتیجه در است. انکارناپذیر عقد توافق زمان بر حاکم احوال و اوضاع استمرار به توجه مستمر، راردادهایق و معامالت

 )حوادث ضمنی شرط تئوری اساس بر بنابراین پذیرفت. بنایی یا ضمنی شرط عنوان به باید را نشده بینیپیش و ناگهانی شرایط در قرارداد

 شرط این با همراه قرارداد مدت، بلند وقوع صورت در که است ضمنی شرط این با همراه قرارداد مدت، دراز قراردادهای در نشده( بینیپیش

 ضمنی شرط استناد به تواندمی دادرس انعقاد عقد، زمان به نسبت اساسی تغییر و نشده بینی پیش حوادث وقوع صورت در که است ضمنی

 تعدیل کننده توجیه نظریات و عوامل از یکی تواندمی شرط ضمنی نظریه پایه بر نماید اقدام قراردادی تعهد یا تعدیل قرارداد فسخ به نسبت

 (71، 8471گیرد )شفائی،  قرار قرارداد قضایی
 

 قرارداد تعديل فقهی منابع
 الضرر (قاعده8

 استفاده مورد اجتماعی و سیاسی مسائل از یبسیار در که است الضرر قاعده به تاریخ طول در فقهی هایقاعده ترینمعروف از یکی

 غیر ابعاد در گسترده طور به دیگر، فقهی قواعد خالف بر قاعده این است. شده ارائه آن آثار و مفاد پیرامون مختلفی نظریات است. گرفته قرار

 (. 3 ، ص 8 الفوائد، ج و القواعد اول، )شهید است گرفته قرار استفاده فقها مورد عبادی

 تعدیل همچون دیگری راه ضرر، حکم نفی بر عالوه قاعده این گردد،می ضرر سبب به قرارداد از ناشی تعهد اجرای که واردیم در

 به مختلف موارد در گسترده طور به خود کتب در فقها ولی دارد وجود اختالف قاعده این مفاد مورد در اگرچه کند.می بینیپیش را قرارداد

 آید؛می دست به مشخصی حکم گردد،می متضرر آن اجرای از که متعهدی تعهد مورد در الضرر قاعده با ادله اند.هجست تمسک الضرر قاعده

 آن از ناشی تعهدات و قرارداد تعدیل آن از فراتر یا و زوال تعهد زند،می هم بر را تراضی نفس که است ایگونه به ضرر که مواردی در حتی

کرد،  استناد آنها به توان می قرارداد تعدیل توجیه در که اندداشته بیان را مختلفی نظریات الضرر قاعده توجیه در رسد. فقهانمی نظر به بعید
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 زیان این برابر در باید است شده نفی اسالم شریعت در ضرر کهاین حکم به رو، این از است. ضرر جبران فوق قاعده در مهم اصل یک زیرا

 (.88،  8381 عناوین، ای،)مراغه باشد داشته وجود جبرانی و تدارک

 برای توانمی پس است. نداده حکم آن به اسالم شریعت که شودمی متعهد متوجه ضرری پس نیست، ممکن قرارداد اجرای چون و

 اندک با است بهتر و است موجود ضرر نسازد، ممکن را قرارداد انحالل موجبات وارده ضرر اگر که چرا نمود. اقدام قرارداد تعدیل به ضرر دفع

 مبنا همین بر نمود. دفع را موجود ضرر و کرد حفظ را قرارداد آن تعدیل با فسخ جای به شرایط این در و کرد اجرا را قرارداد منطقی، تعدیل

 است. پذیرامکان دلهمتعه درخواست با دادگاه در شیوه این از استفاده امکان که بود قائل را حق این متعهدله، ضرر از جلوگیری برای توانمی

 آن ارجاع برای متعهدله نظر به متکی سویک از که است قراردادی و قضایی تعدیل بین جمع آمده، میان به سخن آن در که تعدیلی واقع به

 نظر اجرا حال در مشابه قراردادهای و عرف به توجه با که است قاضی اختیار در شود انجام باید که تعدیلی میزان دیگر، طرفی از و دادگاه به

 بود داده دست از را خود مفهوم و معنا قرارداد تعدیل دیگر گردد، واگذار متعهدله نظر به نیز اختیار این باشد قرار اگر چه دارد؛ اعالم را خود

 برد.می پیش قرارداد طرفین از یکی را عقد سرنوشت و

 استناد مهم از دالیل یک عنوانبه عقل بنای به توانجندب، می نب سمره معروف روایات و آیات بر عالوه الضرر، قاعده توجیه در

 عقالیی وجه استناد به آمد،نمی ضرر جبران خصوص در روایتی هیچ آیه و اگر حتی و است عقالیی ایقاعده شکبی الضرر قاعده فلذا کرد،

 (881،  8481 راد،)رضایی بود تأیید مورد امر این آن، بودن

 الضرر قاعده باشد، ضرر ورود مستلزم امر این و گردد ناممکن قرارداد اجرای خارجی حوادث واسطه به و تعهد دایجا از پس اگر پس

 کند. جلوگیری آن فسخ از و بخشد سروسامان را ریخته هم به تعادل تواندمی کننده تعدیل قاعده یک عنوانبه
 

 عسروحرج نفی قاعده - 1

 قاعده از منظور فقهی، اصطالح در باشد.می مفید نیز قرارداد تعدیل امکان خصوص در الحرج عدهقا به استناد الضرر، قاعده بر عالوه

 مطرح حرج و عسر نفی خصوص در که متعددی روایات و آیات بر عالوه است. مکلف برای سختی و مشقت موجب که تکالیفی است الحرج،

 اجرای کههنگامی فلذا نمود. دفاع حرجی امور نفی توجیه در توانمی قالع بنای به تمسک با ؛«حرج من دین فی علیکم جعل ما» مثل شده

 مورد تواندمی کننده تعدیل قاعده یک عنوانبه قاعده فوق نباشد بردپیش و تحمل قابل آن عادتاً که برسد دشواری به متعهد برای تعهد

 باشد، آنها طاقت و توان از خارج چیزی اگر و آنهاست توانایی حد رد اندشده داده فرمان آن به مردم که چیزی هر چون گیرد، قرار استفاده

 در مثالً شود؛می اولیه احکام جایگزین ثانوی احکام حرج، رفع برای (، لذا182 ،8 ج الفقهیه، قواعد )بجنوردی، است خارج آنان عهده از

 صحیح را قرارداد تعدیل ثانویه حکم توانمی تسامح اندکی کند بامی غیرممکن را تعهد اجرای امکان که خارجی شرایط حدوث صورت

 به کهصورتی در لذا است و نکرده امر آن به شارع که شودمی شمرده قبیح امری است متعهد توان از خارج که آنچه خواستن زیرا دانست؛

 عقلی ماالیطاق تکلیف سقوط کما اینکه است؛ شده بینیپیش عهد به وفای تکلیف سقوط ندارد، وجود قرارداد اجرای امکان مالی تعذر سبب

 (.887، 8483 )نجفی، داد قرار استفاده مورد ماالیطاق تکلیف رفع برای را قراردادی تعدیل توانمی و است عرف پذیرش مورد و

 قصد از قرارداد تابعیت و اراده حاکمیت اصل رغمبه و قراردادهاست تعدیل اندیشه اصلی ارکان و عوامل از عسروحرج نفی قاعده

 مشقت با عقد کامل اجرای که ایگونهبه شود،می دگرگون قراردادی اقتصادی تعادل کههنگامی عقد، مفاد بودن آورالزامنتیجه در و مشترک

 هیافت منشأ که عسروحرج نفی پرتو در قراردادها تعدیل پذیرش اجباری تغییرات سبب انجامد،می وی فالکت و فقر به هرگاه طرفین از یکی

 (78، 8478 )کاتوزیان، گردد حاصل عقد در توازن و انصاف و عدالت به نیل تا شودمی است قرآن غنی فرهنگ از
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 گيري نتيجه
 بهانه هر به نباید و باشد جاری عهد به وفای قراردادها در بایستمی طرفین، اراده حاکمیت اصل و قراردادها لزوم اصل به توجه با 

 اینکه علت به مستمر قراردادهای در خصوصاً احوال و اوضاع و شرایط مگر گردد؛ متزلزل قراردادها گزاف، هزینه صرف بدون و تامل قابل

 و اجتماعی تحول و صنعت روزافزون رشد مالحظه با اقتصادی هایبحران مثل عواملی خوشدست و نیست ثابت همیشه و است طوالنی

 تعدیل .کندمی تحمیل را ناروایی خسارات و سازدمی دشوار را قرارداد اجرای و شودمی پول ارزش کاهش و تورم و نشده بینیپیش حوادث

 اراده به و دارد قراردادی ریشه تعدیل است. مبنای طرفین اراده حاکمیت اصل و قراردادها بودن االجراالزم و لزوم اصل بر استثنایی قرارداد،

 موازنه حفظ به مقید معامله اعتبار که دارد وجود ضمنی شرط این و معامالت معوض، قودع در است؛ منسوب قرارداد طرف دو ضمنی

  رود.می بین از نیز عقد آورالزام قدرت موازنه، این خوردن برهم صورت در و است عقد اقتصادی

 عدم شرط )به طرفین کوتس صورت در حتی که عقد است عرضی الزمه یا تراضی قید فرعی« احوال و اوضاع بقای و لزوم» واقع در

 حکم شود،می تعدیل قرارداد آن مبنای بر که حکمی نتیجه در شودمی شمرده الوفا الزم و محترم عقد( ضمنی یا صحیح شروط با مغایرت

 به کتمس ندارد. با مخالفتی فقهی منابع و موجود حقوقی قواعد با و است طرفین مشترک خواست با منطبق و قرارداد هر طبیعی و اولی

 امکان هم قرارداد تعدیل امکان باید اولی طریق به پس مهیاست آن فسخ امکان نیست میسر که قراردادی اجرای کههمچنان اولویت قیاس

 هیفق قواعد و اساسی قانون 817 اصل مفاد برابر را قراردادی تعدیل دادگاه از و شود مندبهره قرارداد تعدیل از بتواند دیدهزیان تا باشد پذیر

 و عدالت ی اریکه بر عقالیی اقناع بشری، بیدار همیشه وجدان در و بخواهد حادث غبن و ضمنی شرط نظریه و عسروحرج نفی و الضرر

 کند. فرمانروایی جاودانی انصاف
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