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 دهیچک

 مانند  ،یرمالیغ عقود  در  یمال  تعهدات  ای  یمعاوض  عقود  در یمال  تعهدات  از  یاریبس یاجرا   برها متیق  تورم
 و عسر با ای یطوالن تأخیر با ای رممکنیغ را  تعهدات گاه هامتیق تورم. است گذارتأثیر نکاح  در نفقه و هیمهر

ب  فراوان حرج   از  ی ریجلوگ  و قرارداد ۀعادالن  یاجرا و ریتفس یبرا  طیشرا  نیا در راهکارهاۀ ارائ .سازدمی روهرو
 اصل)  است  شده  منع  ما  حقوق و فقه  در  حق  از  سوءاستفاده  چون  ؛است  یضرور  متعهدله  حق  از  سوءاستفاده

 م،یتسل تعذر اریخ استناد به همتعهدل توسط عقد فسخ چون ییابزارها(. الضرر ۀقاعد وقانون اساسی  ۴0
 یپول  تعهدات در روز یبها ای تأخیر خسارت افتیدر قرارداد، لیتعد ون،یمد به هعادل  مهلت یاعطا

 قرارداد،  کردنعادالنه  یبرا   کرد دقت  دیبا یول   ؛کندمی  کمک  عقد  نیطرف  حقوق  ۀموازن  یبرقرار به  ،افتهیتأخیر
 فرق گرید ۀرابط راهکار با یحقوق ۀرابط هر راهکارمناسب نیهمچن. نشود گذاشته پا ریز یحقوق اصول

 ،ینسب اریبس یمفهوم زین عدالت و است حقوق علم جمله از یانسان علوم  خاص ،بودنینسب چون ؛کندمی
.دارد شکننده و ریپذانعطاف

 تعهدات یاجرا  عدالت، حقوق، ۀموازن تورم،: واژگان کلیدی

 
  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران              ۀدانشکد گروه حقوقدانشیار                        hbadini@ut.ac 

  یسند ( )کیش  المللیبین پردیس ) دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران  ( مسئول ۀنو
lawyer.khakbaz@gmail.com 
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 مقدمه
تواند راهگشای حل تمام دعاوی در نمی تحوالت اقتصادی جدید، اجرای خشک قوانین به تنهایی در

راهکارهای جدید بپردازیم. راهکارهایی کاربردی که  ۀکمک اصول معتبر به ارائ بلکه باید با ؛دادگستری باشد
تلفیق  گونهاین .(انون اساسیق 16۷)اصل چهارچوب اصول حقوقی یا موازین معتبر فقهی توجیه شوند در

یایی حقوق ما منتهی علم و سبب  ،زیرا نظریاتی که توان اجرایی در دادگستری ندارند ؛شودمی عمل به پو
ی  یه ۀشوند و نتیجمی عملی محاکم ۀجدایی مبانی تئوری و رو ها دادگاه قضایی غیرعلمی درهای آن اتخاذ رو

 ،کندمی که نظم اقتصادی جامعه را دچار مشکل  مسائل جدید . یکی ازاستمواجهه با مسائل جدید  در
 : گذاردمی تأثیرعمومی و خصوصی حقوق  ۀ که در دو حوز استافزایش نرخ تورم«  ۀمسئل»

حقوق عمومی، عدالت  ۀ در حوزو کند می را دچار مشکل 1حقوق خصوصی عدالت قراردادی  ۀ درحوز
 دیدهزیان شود، طرف می وقتی اجرای یک عقد دچار مشکل  عالوه بهد. سازمی خلل  را دچار 2توزیعی 

. کندمی معیوب ادامه پیدا  ۀ شود و این زنجیرمی ناخواسته تعهداتش در برابر اشخاص دیگر دچار مشکل 
 ۀبیشتر جنب مسئلهگرفته در این و مطالعات صورت استمسائل روز حقوقی محاکم  موضوع این مقاله از

راهکارهای حقوقی اجرایی  ۀبه ارائها در این مقاله ضمن تحلیل برخی از آرای دادگاه دارند.نظری و فلسفی 
 اخت. گیری خواهیم پردکردن قرارداد در شرایط تورم و سپس نتیجهجهت عادالنه

ای نسبت به این اثبات آن هستیم که فقه امامیه و حقوق ایران دیدگاه بستهدنبال بهدر این پژوهش  عالوه به
صریح یا ضمنی از ادله  طوربهاین مورد ارائه داده که  ؛ بلکه منعطف بوده و راهکارهای زیادی درندارد مسئله

کردن ی برای عادالنههایهنماییم . موارد زیر را می  عمومی استخراج  ۀشود که در نهایت از آن قاعدمی  استخراج
ین جزقرارداد در شرایط تورم قیمت   :ی بررسی خواهیم کردئهاست که در دو عنوان کلی و سایر عناو

 . جبران کاهش ارزش پول با دریافت خسارات ۱
. است  جامعه  در  تورم  رشد  لیدلبه  امر  نیا  و  شودیم  کاسته  زمان  طول  در  جیرا   پول  ارزش  از  معمول   طوربه

 در دانانحقوق فیوظا از یکی یول  ؛است دولتمردان و داناناقتصاد ۀفیوظ تورم مهار یراهکارها کاربست 
 ینحوبه کنند؛ کمک یقرارداد عدالت یبرقرار به خسارات افتیدر امکان زی تجو با که ستا آن طیشرا نیا

 و تیشترمشروعیب نییتب دنبالبه قسمت نیا در. باشد داشته مشروع و یحقوق ۀوجه خسارات نیا افتیدر که
 .میهست قرارداد شدنعادالنه با آن ارتباط و خسارات نیا افتیدر یچگونگ

 وفق شاخص رسمی و مازاد بر آن  تأخیردریافت خسارت  .۱-۱
تأخیر پرداخت همراه با  شرایط تورم و رفع کرده ولی در شرایط عادی نیاز فروشنده را  پرداخت ثمن در

و مخالف قصد مشترک طرفین  کندنمیرفع  ثمن، این بها میزان ناچیزی است که نیاز اقتصادی فروشنده را 

 
1. Commutative justice 

2. Distributive justice  
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 البته  .آیدمی  کاهش ارزش پول به میدان  یا خسارات ناشی از  تأخیر تأدیهاین شرایط بحث خسارات    است. در

 ۀ پرداخت بدون عذر موجهی چون قو در تأخیر ست که اگرا قاعده آن 1مفهوم متفاوت از یکدیگرند. دواین 
 طوربهها،  شاخص  وفق شاخص رسمی بانک مرکزی پرداخت شود و اگر  تأخیرخسارت   ،قاهره صورت بگیرد

کارشناس پرداخت شود.  تا میزان جبران خسارات واقعی طبق نظر ،از خسارات واقعی بازار بود آشکار، کمتر
شرطی که معامله، به ؛خسارات شاخص رسمی را باید مشروع بدانیم دریافت وجه التزام مازاد بر همچنین

نپذیرفته بود ولی ضابطه، دریافت مبلغی  2سابق انون آیین دادرسی مدنیق ۷19 مادۀای که ربوی نشود. نتیجه
پایی اص  9-۵0۲  مادۀه را به حالت اجرای تعهد برگرداند.  ل است که موقعیت شخص متعهد ول قراردادهای ارو

 الضرر  ۀحقوق اسالم احترام به قصد مشترک و قاعد  در  .(66  :1393نیز این ضابطه را پذیرفته است )حبیبی،  
 ۀاعاد ،ناروای بدون جهت بر اشخاص شود ضررۀ موجب آن نباید اجرای احکام در اسالم دربردارندهکه ب

زیرا ارزش  نیست؛کند. دریافت خسارات ناشی از تورم کاال ربا می تأییدوضعیت متعهدله به وضع سابق را 
 آنکه در  عالوهبه(  9۷  :139۲،  یدی)شه شودمی  طول زمان تخلیه  که در  استداخلی پول همان قدرت خرید  

»مبنای اخالقی« وجود دارد  مضاربه و قراردادهای بانکی سود ربا مبنای غیراخالقی نهفته است ولی در
یت هم استفاده کرد توان ازمی تأخیرمشروعیت خسارات  ۀ دربار .(۲۵1و  ۲6 :13۵۸)طالقانی،   ؛ قیاس اولو

فرعی  ۀدر نکاح که مهر در آن جنب 13۷6مصوب انون مدنی ق 10۸۲ مادۀالحاقی به  تبصرۀ چون وقتی در 
یز شده است  تأخیر تأدیهداشته، دریافت خسارات   رسیدن به مال معاوضی که هدف اصلی    عقود  پس در  ،تجو

 گیرانهسخت تأخیرخسارت ۀ مطالب ۀمسئلبرخی آرای محاکم با  اگرچه در 3این امکان وجود دارد.  ،است

 
 عبارتند از:  این دو مفهوم های . ازجمله تفاوت 1
موقع پرداخت نشده است تا متعهدله از آن نفع ببرد و متعهد  النفع است. وجه نقد مورد تعهد به خیر عدم أ. علت دریافت خسارت ت1

ورود این نهاد به حقوق ما  أ حتی اگر کاهش ارزش پول رخ نداده باشد. در حقوق فرانسه که منش ؛از آن استفاده ناروا برده است
 ؛است متصور. افت ارزش پول قبل سررسید دین هم ۲ ؛خیر ندارد أخسارت ت ۀی در امکان مطالبتأثیرکاهش ارزش پول  ،است

:  13۸۸)بیگدلی،  تزمان سررسید قابل مطالبه اس از دیه بعدأخیر تأخسارت ت قانون آیین دادرسی مدنی  ۵۲۲ مادۀولی به حکم 
توان راه  می  هاست و بسته به موارد مختلفحقوق طرفین در اثر تورم قیمت  ۀدر موضوع بحث ما هدف امکان برقراری موازن  .(۴11

نحو مشروع  تورم بدانیم. از هر راهی که علم حقوق به  ۀخیر یا خسارات ناشی از افت ارزش پول در نتیج أآن را دریافت خسارت ت
 . کنیممی  رفته استفادهاختیارمان گذاشته است برای برقراری عدالت ازدست در 

»در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم   :داشتمی مقرر 13۷9پیش از اصالح سال   قانون آیین دادرسی مدنی ۷19 مادۀ. 2
به در ا حق استرداد یا سایر معامالت استقراضی باشد خسارت تاخیر تادیه معادل صدی دوازده محکوم راجع به معامالت ب اینکه از 

وجه التزام یا مال الصلح یا مال االجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ   عنوانبه سال است و اگر عالوه بر این مبلغ قراردادی 
 «  . خیر حکم داده نخواهد شد...أمورد، بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت ت

دیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط أ»چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه زمان ت :. تبصره 3
نحو زوجین در حین اجرای عقد به  اینکهگردد؛ محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر می  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین
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یکرد ایشان    های اخیرولی در سال  1شده بود  برخورد زیرا اواًل اگرچه شورای نگهبان در ابتدا   ؛شد  ترمنعطفرو
اگرچه مستندات فراوانی، جریان   آنکهو دوم    3عدیل نمودولی بعدها نظرخود را ت  ،را غیرشرعی اعالم کرد2بهره 

 تأخیربلکه خسارت  ؛ولی هر خسارتی، مشمول آن تحریم نیست 4اندمنفعت در قرض را تحریم کرده

 
« در مورد این تبصره استفتائاتی از مراجع شده است که برخی نظر به عدم امکان جبران کاهش ارزش  .گری تراضی کرده باشنددی 

   :. بعضی از این فتاوی به شرح زیر استدپول و بعضی دیگرقائل به امکان جبران ارزش پول و دیگران قائل به احتیاط هستن 
کاغذی و تحریری های زیرا پول  ؛ه نظر اینجانب الحاق این تبصره اشکالی ندارد ب»  : یجناب آقای شیخ عبدالکریم موسوی اردبیل 

ت یا کم  نامه پاسخ )رود.« می  شدن ارزش، ازبینجزحفظ مالیت و ارزش، خاصیت دیگری ندارند؛ آن هم در صورت الغای مالیَّ
۴۵3 – ۲1/۷/13۷۵ ) 

)ارزش پول( به نرخ روزمصالحه شود و فرقی   ر صورت تنزل فاحش»احتیاط واجب آن است که د   :آیت الله محمد تقی بهجت)ره(
پژوهشگاه ۴/۴/13۷9روز    ۵690  ۀپاسخ به نام)میان اقسام دیون نیست و مالک مثلی درباره پول با سایر فرقی ندارد و الله اعلم .«  

 ( فرهنگ و اندیشه اسالمی
  ه اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول تا حدی زیاد باشد که در عرف پرداختن آن مبلغ اولی :جناب آقای شیخ ناصرمکارم شیرازی

استفتای  )  تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست  مسئلهباید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این    ،ادای دین محسوب نگردد 
 (. ۲۴/۷/13۷۵روز  ۴۷0۸ ۀشمار

توان معلوم می  را با آن ها اید مثل چیزی قرار داد که مردم معتقدند اختالف قیمت شاخص را ب : جناب آقای شیخ یوسف صانعی
پول و   زوجه طلبکار مقدار ه،توان ده مثقال طال خرید و مهریه صد تومان بود می  یعنی اگر با صد تومان در ده سال گذشته ؛نمود 

 . (۲۸/۷/13۷۵/الف روز 1۵۷۲ ۀت شمار استفتائا دفتر)نقد رایجی است که بتوان آن مقدار طال را با آن خرید 

به استرداد اصل پول پیشی را که مستاجر نزد او سپرده است؛  را جرؤدیوان عالی کشور، محکومیت م 3۸ ۀی شعبأ. مثاًل در ر1
   :ی اصداری درمورد وجه التزام را با استدالل زیر نقض نموده استأپذیرفته ولی ر

دیه و اشتراط زیاده در قرض است که از مصادیق بارز ربا بوده و بر اساس نظریات متعدد أخیر تأ»اساسًا توافق بر تعیین خسارت ت
( 163تا  161  :139۲شورای محترم نگهبان مغایر شرع انور بوده...« )عابدیان،   

دادن پس از ض قر منظوربه پول یا قیمتی است که واحدهای دارای مازاد از واحدهای دارای کسری  نظرعلم اقتصاد بهره مقدار  . از2
   .(۲1۵ :13۸۷نمایند )فرجی،  می  شان مطالبههایه انداز

  درج شرط ضمن عقد مبنی بر ۲۸/11/1361 - ۷۷۴۲ ۀشمار ۀ. شورای نگهبان در پاسخ به رئیس کل بانک مرکزی در نظری3
، قانون  ۸/۵/13۷6 سالیانی بعد در روزیید قرار داد. أقراردادهای تسهیالت مورد ت خیر بدهکار را درأپرداخت وجهی درصورت ت

دیه در مهریه وجه رایج را مطابق شرع تشخیص أت خیرأدرخصوص دریافت خسارت تقانون مدنی  10۸۲ مادۀالحاق یک تبصره به 
   . (13۷6/ 6/ 1۵۲۸۷، 3 ۀ)روزنامه رسمی شمار  داد 

شدن در خانه مقترض و  برخی روایات مهمان حتی در ؛ . روایات متعدد دریافت ربح و منفعت در قرض را تحریم کرده است4
را در عوض   یا سوارشدن چهارپای مقترض یا عاریه کاالی او  . (۵3 :13۸۵)مغربی،  خوردن از طعام او مکروه شمرده شده است

  فهمیده  د،انهداشتن منفعت در قرض را ممنوع کرد تمام روایاتی که جریان  از .(111 :1۴0۵ ،اند )بحرانیسود قرض جایز ندانسته 
با وجود این حرمت، مواردی   .( ۵1و  ۵0:تادهنده سود داشته باشد، ربا و حرام است )مکارم شیرازی، بی شود وامی که برای وام می

(  3۵۴:  1۴09)حرعاملی،    دهنده پرداخت کرد اضافی به قرض   از جمله اگرمقترض با رضایت خودش مقدار  ؛شامل این منع نیست
( یا عقد بر مبنای دریافت چنین سودی 6۵۷  :1۴06  ،و فیض  6:  1۴0۴)نجفی،  د  آنچه قرض گرفته، برگردانتر از  یا جنسی مرغوب 
   .(۴09: 1۴0۸دریافت آن سود مباح است ) نوری،  ،منعقد نشده باشد



 / بادینی و خاکباز تورم درحالت قرارداد نیطرف حقوق ۀموازن  یبرقرار  یراهکارها در یتأمل

 

۹۹ 

معه »َمعروف« جا نا نزد درستکار قرض خارج است. اگر مقدار منفعت، در عنوان منفعت در تخصصًا از
ربا  مضاربه و در عقل سلیم، مرزحق و باطل را  ( و۲0۲ :1۴0۷ ندارد )طوسی،باشد، دریافت آن ایرادی 

تواند ضرر طلبکار می  با وصف تورم بازار، دریافت این خسارات کمترین میزانی است که  1.دهدمی  تشخیص
قانونی  تأخیرخسارات  ۀهم امکان مطالب 13۸9فروش ساختمان مصوب قانون پیش 6 مادۀ. در کندرا جبران 

مادی یا معنوی جبران  گرایش به این است که ضرر کشورها نیز حقوق بسیاری از در 2شناخته شده است.
 گفته شد نتیجه آنچهاز  3شود.می حکم تأخیرخسارات  نشده باقی نماند و به پرداخت خساراتی بیش از

 .استفقهی و حقوقی دریافت این خسارات مشروع  نظر گیریم که ازمی

 
و خصوصًا    ۷دهد . این نکته از آیات   می  فطرت پاک هر انسانی در بسیاری از موضوعات مرز بین درستی و نادرستی را تشخیص  .1
( و به  ۸ها )اا ُفجوَرها و َتقوهلَهمَ أَ ( و قسم به نفس و آنکه او را نیکو آفرید. فَ ۷ها )او ما َسو   َو َنفس   :شود می  شمس استنباط ۀسور ۸

 .او شر و خیر را الهام کرد 

یل پیشفروش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش . چنانچه پیش 2 یا به تعهدات خود عمل  خریدار ندهدشده را تحو
به مبالغ   اینکهمگر  ؛خریدار بپردازد خیر به پیشأت ۀاین قانون مکلف است به شرح زیر جریم ۲ مادۀ 9بند  یعالوه بر اجرا نکند،

   : خریدار توافق نمایدبیشتری به نفع پیش 
برداری نباشد تا  زمان مقرر قابل بهره  انباری درگاه و اختصاصی نظیر توقف های شده و بخش فروش که واحد پیش صورتی  . در1

یل واحد به پیش  یلزمان تحو  . نشدهخریدار، معادل بخش تحو
به میزان   ،نشدهانجام درصد بهای روز تعهدات های مشاعی، روزانه به میزان نیم تعهدات درقسمت  انجام. درصورت عدم ۲

 خریدار. السهم پیش قدر 
این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز،  ۲ مادۀ 9های خدمات عمومی موضوع بند در قسمت تعهدات  انجام. درصورت عدم 3

 خریدار. السهم پیش شده به میزان قدر انجام مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات 
 .هزار مبلغ قرارداد  موقع به سند رسمی انتقال روزانه به میزان یک در. درصورت عدم اقدام به ۴

اصلی انتقال گاز   ۀنمونه در دعوایی به خاطر قطع لول  عنوانبه  ؛جبران کامل خسارت است . مثاًل درنظام حقوقی فرانسه اصل بر3
 ,Van Dam) مقصر حادثه دانست  ۀخط تولید کارخانه متوقف شده بود؛ دادگاه جبران خسارات وارد بر کارخانه را بر عهد

زیادی که متحمل زیان  های شده توسط شرکتی به مدیترانه، گروه ریختن اسید رقیق  ۀکه در نتیج  19۷۷درسال یا  (172 :2006
های  ن احتی عالوه بر زی(. Schafer and Ott, 2004: 257-258) کننددریافت  یتوانستند خسارات قابل توجه ،شده بودند

مثاًل در فرانسه دادگاه حکم کرده شخصی که   ؛اشخاص هم وجود دارد بر جبران خسارات وارد بر حقوق معنوی ها مادی، گرایش 
درحقوق   .(Viney, 1998: 260)  روحی خسارت معنوی بگیرد  ۀاز عامل ورود صدم است همسرش به او خیانت کرده توانسته

ا سوِء نیت،  نقض حقوق مربوط به شخصیت در قالب هایی مانند تقلب، اظهارات خالف واقع همراه ب انگلیس هم حمایت از
و اذیت    رو قانون حمایت در برابر آزا 199۸مزاحمت و... درقوانینی چون قانون راجع به حقوق بشر مصوب   ،نقض اعتماد و توهین

 -Stevens, 2007: 236- 242; Wright & Jane, 2001: 163) آمده است 19۵۲و قانون افترا مصوب  199۷مصوب 

182) . 
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 دریافت بهای روز  .۱-2
را جبران  این خسارات، ضرر متضرر و باشد تأخیرمکلف به پرداخت خسارت  که بدهکار صورتی در

انون مدنی ق ۲63 مادۀتشخیص مفهوم غرامات در  کاال« قابل مطالبه است. این بحث در  نکند، »بهای روز
 :1۴3۲  )شهیدثانی،  به خریدار مسترد نمایدوجود دارد. وقتی مالک، بیع فضولی را رد کرد؛ فضول باید ثمن را  

 اقدام حق رجوع به فروشنده را ندارد ولی خریدار ۀعالم به دلیل قاعد مورد خسارات، خریدار ( و در190
( و ۲۸3: 1۴19بحثی نیست )بجنوردی،  غرور ۀزیرا در اعتبار قاعد ؛رجوع به فضول را دارد قجاهل ح

 )نجفی، دارد موردی که ثمن را پرداخت کرده باشد، دهنده درفریب خورده حق رجوع بهموجب آن فریبهب
: 1۴۲۲ الغطاء،و به عدل رفتار شود )نجفی کاشف بین نرود تا مال مسلمان بیهوده از (3۸۵ :1۴0۴/30

م قیمت مبیع رتا اینجا بحثی نیست ولی در تشخیص مصداق »غرامات« و آنکه ضررهای ناشی از تو .(1۲۸
 نظراختالف  ،شودمی  ثمن وفق شاخص رسمی را شامل   تأخیر تأدیهخسارات    یا اینکه صرفاً   قابل مطالبه است

ی رأی    که در  بود ، دریافت قیمت روز از باب کاهش ارزش  عالی کشور  دیوان  1۵/۷/1393  -۷33  ۀوحدت رو
شده غرامات وارد  ۀ)بایع( باید از عهد  »... درصورت جهل مشتری به وجود فساد،  :ثمن ملک مجاز دانسته شد

در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است 
 کاتی که از اینن 1، بایع قانونًا ملزم به جبران آن است ...« انون مدنیق 391 مادۀبه اطالق عنوان غرامات در 

 : شودمی برداشترأی 
ِملک   ۀکرد. این بها، جبران خسارت واقعی نیست بلکه استرداد اصل ثمن به همراه بهای افت قیمت پیدا 1
 ؛ است

 شناسد. »تسبیب«می دریافت این خسارات را برای خریدار جاهل به رسمیت غرور ۀقاعد. مسلمًا ۲
توان نقصان را از نمی ،چون وقتی مال مغصوب کسر قیمت پیدا کند، بهای روز باشد ۀتواند مبنای مطالبنمی

شیخ  .(31۷ :1۴۲۵)خمینی،  کسر قیمت به جهت نقص در عین مال باشد اینکهمگر  ؛غاصب مطالبه کرد
فریب مباشر  ضمان مسبب و غرور ناشی از ،عرف مستند به مسبب نیست دید جایی که تلف در انصاری در

سببیت بین زیان وارده  ۀارکان مسئولیت مدنی وجود رابط  یکی از  .(۵00:  1۴1۵داند )انصاری،  نمی  ریرا جا
در اینجا بین کم یا   .(۷9:  1390، کاتوزیان  ؛۴3۵:  1391  ان،یاتوزکترک فعل شخص مسبب است )  فعل یا  و

عوامل سیاسی و اقتصادی  بلکه به خاطر ؛سببیتی نیست ۀزیادشدن قیمت مال و عمل بایع فضولی رابط
اگرچه بایع فضولی   ،حکم آن افزایش قیمت پیدا کند  گذار بر بازار است. همچنین وقتی مال مغصوب یا درتأثیر

بودن عقد، ضامن است ولی مبنای آن قواعدی چون به میزان افزایش قیمت در برابر خریدار جاهل به فضولی
 ؛غرور است نه تسبیب

 
 . ۲6/9/139۴برداری روز رسمی، بهره   ۀ. سایت روزنام1
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 ۵13۸مثاًل خریداری که در سال  .داندمی این حق خریدار را معتبر 1منع داراشدن بالجهت ۀ. قاعد3
بایع بیع را  139۵ملکی را به یک میلیارد تومان خریده و در سال  قیمت آن به سه میلیارد تومان رسیده باشد و

سبب داراشدن  ،مالک، بهای روز ملک خود را مطالبه نماید ۀنتواند به سبب رد بیع از ناحی اگر ،کند در
 شود.می غیرقانونی برده است،های ها استفادهبالجهت بایع فضولی که با پول او در طول این سال

اگر فروشنده ثمن را گرفته و ثمن  الف( :به این شرح است مسئلهاین  معاصر در برخی از فتاوی فقیهان
آیات عظام محمد تقی بهجت ) کننداحتیاط آن است که در مقدار تفاوت، مصالحه    کند،اختالف ارزش پیدا  

پرداخت لغیربودن مبیع، همان مبلغی را که لدرصورت علم مشتری به مستحق ؛ ب((و مقام معظم رهبری
میزان افزایش  ۀ عالوبهاصل مبلغی را که پرداخت نموده  ،علم نداشته باشد تواند مطالبه کند و اگرمی کرده

علت  .(3۷0-3۷3 :13۷۷)راشدی،  (شیخ عبدالکریم موسوی اردبیلی)تواند مطالبه کند می قیمت را 
روزگاران گذشته  در آن است کهم دمتقزمان فقیهان  بودن آن دررنگکم بودن فتاوی فقهای معاصر ومنعطف

 ؛مفهومی چون »تورم« برای اشخاص ناشناخته بوده است
تنها با دریافت قیمت  2حقوقی  ۀحقوق طرفین در محو رابط ۀکه رعایت موازنعنوان قاعده در جایی ه. ب۴

  :شودمی استنباطبرقرارمی شود باید این بها پرداخت شود. این قاعده از استقراء در موارد زیر  روز
اینکه چه  در مال قیمی بعد عقد تلف شود، اگر: شدهمال قیمی تلف ۀدریافت بهای روز در اقال (الف

 . پرداخت »بهای زمان اقاله« است  ترین نظرولی مناسب  .اختالف نظر است  ،بهایی هنگام اقاله پرداخت شود
)کاتوزیان،   شودمی ین رعایتوض چون موقع اقاله، زمان تراضی است و با پرداخت قیمت آن زمان، تعادل ع

خصوص   این حکم را در  ،فقه امامیه حجت است  که در  3مناط قطعی  وحدت مالک و َتنقیح  از  .(0۵۲:  13۸3
البته شاید به  .(۴7 و 39 و 38: 1387ان، یاتوزکتوان استفاده کرد )می اتالف و تسبیب هم غصب و فسخ و

 
  قانون تجارت 319 مادۀحقوق ما  مستندات قانونی این قاعده در است و یکی از  unjust  inrichment. معادل انگلیسی آن 1

  ، آن سند استفاده کرده است او از تواند وجه آن را از کسی که به ضررمی  سند تجاری ۀآن دارند موجببه است که  1311مصوب 
 مطالبه نماید. 

در محو یا موازنه منفی این است که با   ۀمثبت، در اصل روابط حقوقی طرفین عقد جریان دارد و موازن  ۀاثبات یا موازن  موازنه در .2
مالک آن برگردد و معادالتی که در زمان  ۀتا هر عوضی به کیس کندمی فسخ یا انفساخ، موازنه اقتضاء  ۀبرهم خوردن عقد به وسیل 

 . (3۷: 13۸1لنگرودی، رقرار شده بود، باید به حالت قبل عقد برگردد )جعفری عقد ب
به آن مرتبط   ء. » نیاط« رگی است که به قلب متصل بوده و حیات انسان متوقف برآن است و »مناط« در لغت چیزی است که شی3

آوردن دستبه داده است و تنقیح مناط مناط حکم مالکی است که شارع حکمش را معلق برآن قرار  .(10۵ :تابی  است )ساعدی،
قطع در    طوربه بودن مالک حکم است. اگر این مالک به جهت یکی  دیگر ۀ دادن حکم آن واقعه بر واقعمالک قطعی حکم و سرایت 

 . (39۸: 1۴09)منتظری،  دانندمی  را حجت نه ظنی و فقهای امامیه آن ،تنقیح مناط قطعی است  ،مورد دوم وجودداشته باشد
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 همچنین استناد 2ولی این ایراد مدفوع است. 1الفارق و باطل استکه قیاس مع این وحدت مالک ایراد شود
ی أ ر . درکندمی تأییداین موارد امکان دریافت قیمت روز را  در 3به روح قانون  -76۴ ۀی وحدت رو

به این مهم   5فرعی دارد  ۀنکاح که مهر جنب  در  4شناخته است.مجاز    مهریه را   دریافت بهای روز  28/01/1378
پس چرا نباید حق متعهدله در تعهدات معاوضی برای دریافت بهای روز را به رسمیت  ؛توجه شده است

 ؟بشناسیم
مال قیمی مورد معامله، بعد اگر  : در مورد فسخ قانون مدنی ۲۸6 مادۀاستفاده از وحدت مالک  (ب

»قیمت روز فسخ« به طرف مقابل  ،شود و معامله با یکی از خیارات فسخ شود 6حقیقی یا حکمیعقد تلف 
  ؛شودمی پرداخت

بودن دست مشتری تلف شود و او به فضولی اگر مبیِع قیمی در: فضولی ۀتلف مبیع قیمی در معامل( ج 
گاه باشد و  ؛تواند قیمت مبیع را از مشتری بگیردمی در این حالت مالک ،مالک رد شود ۀبیع از ناحی بیع ناآ

تواند قیمت آن را از مشتری بگیرد؛ حتی اگر قیمت می مالک ،شده تلف شده باشدآپارتمان فروخته اگر مثالً 
پرداختی به بایع فضولی  ۀتواند برای مطالبمی در این حالت مشتری جاهل، .شده باشد ثمن زیادتر آن از

 
آن   تأثیربلکه ظن به عدم  ؛ی درحکم ندارد تأثیردانیم جهات فرق بین اصل و فرع قیاس طور قطع نمی قیاس خفی آن است که به  .1

  ۀ ی درحکم قضیه ندارد. قیاس خفی به عقیدتأثیردانیم جهات فرق بین اصل و فرع قیاس برخالف قیاس جلی که می  ؛حاصل شود 
 . (196: 13۸۸  شیعه حجت نیست )محمدی،

  د، قابل قیاس نیستن  رند،با فسخ و اقاله که منشاِء قراردادی دا  ،مصادیق ضمان قهری هستند  ایراد شود که غصب و اتالف که از  . اگر2
تی که  در پاسخ باید طرفین در یک   حقوق  ۀ ، برقراری موازن استفوق  قطع، سبب دریافت بهای روز در تمام موارد  طوربه گفت عل 

 ( باشد. tort)  قهری این رابطه قراردادی یا کند منشاءِ نمی  بنابراین تفاوتی ؛حقوقی است ۀرابط
به کمک خرد  دانحقوق  قانون مخفی است و های ورای واژه  اصلی راهنما که در  بندی نظام حقوقی و بسترحرکت آن،. استخوان 3

عنوان نمونه از روح مواد قانون مدنی در مورد ه ب  .(399: 13۸۵/3، )کاتوزیان روح قانون نام دارد  ،تواند آن را بشناسدمی  و تجربه
 . استها آن حقوق  ۀالضرر واحترام به تراضی طرفین و موازن  دۀتوان چنین استنباط کرد که مبنای خیارات قاع می  خیارات

ی :  بخشی از استدالل دیوان آمده است  . در4  انون مدنیق  10۸3  مادۀقانون الحاق یک تبصره به    ۀواحدب ماده»منظور مقنن از تصو
زوجه است که معمواًل برحسب وجه   ۀوضع آن، حفظ ارزش ریالی مهری ۀبا توجه به عبارات صدر تبصره و فلسف 13۷6مصوب 

تعارض داشته و قانون مدنی  ۴مادۀ که با است ان واقع شده دانحقوق ی از این جهت مورد نقد أشود... « البته این رمی  رایج تعیین
یب این رهای  مهریه   نباید    . (3۸3  :1391تبار،  شده هستند )جعفری زیرا وقایعی تمام   ؛گیرند  ی طبق حاکمیت آن قرارأگذشته بر تصو

(  ۷: 1/13۸۵)کاتوزیان، کند در روابط زن و شوهر قابل اعمال نیست.«مفهوم عدالت معاوضی در قراردادها ایجاب می  آنچه. »5
یگانگی    ،آن چیزی که طرفین دنبالش هستند  ای از اخالق و حقوق است وآمیزه   ان، حقوق خانوادهدانحقوق یکی دیگر از    ۀو به عقید

شناسان نیز  روان  .(۲1۲: 13۸۸تبار، )جعفری  ستوار در دکان سود و سودادو نفر در عشق و زندگی نه بهره و ربحی معامله 
چون هدف نهایی ازدواج، رسیدن به آرامش   ؛است که بیشترین توانایی آرامشگری را داشته باشد اند همسر مطلوب کسیدریافته 

   .(۲9: 139۴است و اهداف دیگر، فرعی و از نتایج قهری ازدواج است )افروز، 
ر ا . منظور از تلف حکمی آن6 مبیع باقی است   ( یا مثاًل عین ۲۵9:  1۴1۵)انصاری،  است ست که عین باقی است ولی رد  آن ُمَتَعذِّ

؛ ۲۴۸: 1۴13/۵ )شهیدثانی، عقد الزمی چون بیع فروخته باشد یا بموجب عتق و هبه انتقال داده باشد ۀوسیله را ب  ولی مشتری آن
 .(۲۵3: 1۴۲۷)قمی،   ( یا به اذن شارع از ملک مشتری خارج شده باشد۲30: 1۴۲3و سبزواری،   ۲33: 1۴13/۸، شهیدثانی



 / بادینی و خاکباز تورم درحالت قرارداد نیطرف حقوق ۀموازن  یبرقرار  یراهکارها در یتأمل

 

۱03 

( و در مازاد ثمن به سبب فریب بایع، مستحق رجوع است )نجفی 199 :1۴3۲ د ثانی،یید )شهرجوع نما
 ضامن است باب غرور این حالت مانند ضمان شاهد دروغی است که از .(۸9 :1۴۲۴ الغطاء،اشفک

 ؛ (1۷۷: 1۴۲1 )مصطفوی،
بیع َسَلف، مبیع در سررسید  اگر در: )َسَلم( شدن آن دربیع َسَلفدریافت بهای روز مبیع درنایاب (د

 ،خریدار حق دارد بیع را فسخ کند یا صبر کند تا مبیع یافت شود یا نه فسخ کند نه صبر کند  ،تسلیم نایاب شود
اگر مبیعی بود باید  و (۲۸۷ :1۴3۲ د ثانی،یزیرا این بها حق اوست )شه ؛بلکه »قیمت روز مبیع« را بگیرد

  ؛بهای روز باید به او پرداخته شود تا عدالت برقرار شود ،نیستشد و حاال که می تسلیم به او
باید بهای   ،آن مال تلف شود  کسی مال غیر را تلف یا غصب کرده و  اگر  :در غصب و اتالف و تسبیب  ـ(ه

 درپرداخت قیمت را مطرح کرده و  انون مدنیق 331 و 3۲۸و  311 روز پرداخت را به مالک بدهد. مواد
صب یا تلف یا زمان پرداخت ساکت است ولی از وحدت مالک سایر موارد، پرداخت قیمت روز غ  خصوص

 ؛ تر با منطق حقوقی و عدالت استبهای »روز اجرای حکم« منطبق
وقتی مال غیرمنقولی مثل زمین کسری متراژ معمواًل  :فروش آپارتماندریافت بهای روز در قانون پیش  (و

چون معمواًل قیمت  ؛برای خریدار عقالیی نیست انون مدنیق 3۸۵و  3۵۵فسخ عقد با مواد  ،داشته باشد
 :داندمی شرایطی ممکن فروش ساختمان »دریافت بهای روز« را باقانون پیش ۷ مادۀولی  .یابدمی افزایش

یل  خریدار حق پیش ،نود و پنج درصد مقدار توافق شده باشد از شده کمتر»... چنانچه مساحت واحد تحو
نظر کارشناسی از  و بر اساس قیمت روز بناء ۀبرپای تواند خسارت وارده را می فسخ قرارداد را دارد یا

 فروشنده مطالبه کند.«پیش
دریافت بهای روز در مواردی که برقراری عدالت تنها با  ۀروح قوانین مختلف، اباح از تمام موارد فوق و

 شود. می استنباط ،آن بها امکان دارد

 . سایر راهکارها 2
 قرارداد کردنعادالنه جهت ی گرید یراهکارها چه خسارات، افتیدر جزهب که میهست آن صدد در اکنون

 یقرارداد  عدالت  یاجرا   جهت ییاجرا   و  یعلم  یتالش  ها،راه  نیا  لیتحل  و  مطالعه.  دارد  وجود  تورم  حالت  در
  .باشدیم طیشرا  نیا در

 اعطای مهلت عادله یا قرار اقساطی. 2-۱  
 سایه قرار  روز قیامت در  چنین شخصی در  و  است  سفارش شده  دراحادیث فراوان به رعایت حال بدهکار

یه، ابن ؛320: 19و1۴09/1۸ و حرعاملی، 3۵: 1۴07 لینی،ک)خواهد گرفت  فیض  ؛۵9: 1۴13بابو
روایات هم بخشیدن دین به مدیون را صدقه  یبعض در .(728: 1۴29بروجردی،  ؛۴7: 1۴06 ،کاشانی

با مدیون مستحب  هااین مراعات ۀهم .(۴98: 138۵؛ مغربی، 139 :1۴0۴/۲۴ اند )نجفیمحسوب کرده
 و کند اش توقیفُممَتِنع را به میزان بدهیتواند اموال مدیون می ( ولی طلبکار228: 1۴19 )بجنوردی، است
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پس   .(3۵9-361 :1۴3۲، یثاندیتا اعسارش اثبات گردد )شه شودمی  بازداشت بدهکار ،مالی نبود اگر
: 1۴27نجفی،  )  شد  تبدیل به »وجوب« خواهد  دادن به اووقتی اعسارمدیون اثبات شود، »استحباب« مهلت

 به مدیون اعطای مهلت انون مدنیق 6۵۲ مادۀ در 1مستند فقهی این مهلت در روایات موجود است. .(197
یز  را   ویبرای    2یا تقسیط پس درخواست اعسار فقط مشمول نداری   ؛کرده است  بر اساس اوضاع و احوال تجو

 ؛شامل او دانست توان حکم تقسیط و مهلت را می ،ارزش پول با تورم افزایش پیدا کرد شخص نیست و اگر
رم در وولی باید دانست با وضع ت .کرده باشد که قانون استثناء 3قانون تجارت 962 مادۀمگر درمواردی مثل 

که دستیابی  مدت تقسیط کرداجرای این حق مدیون نباید چنان دین را با اقساط طوالنی اقتصاد کنونی در
 7ۀ شعب 16/۵/1390-00107ۀ شمار ۀدادنام شود. در ناچیز بسیار مبلغ حکم تلف یا طلبکار به طلبش در

 از  »... درخصوص پذیرش اعسار نسبی آقای... :استان البرز به این نکته توجه شده است دادگاه تجدیدنظر
آزادی و صدور حکم بر تقسیط آن به میزان هر سه  عدد تمام سکه بهار 3۴۵زوجه به میزان  ۀپرداخت مهری

یل وخدشه  ادی...،آز  ماه یک سکه بهار استمرار مهلت تجدیدنظرخوانده به مدت   ای بر ارکان دادنامه جز تطو
شود می  سالگی در قبال زوجه مبری  11۶زوج در سن    ۀشاءاله ذمکه ان  اندی  سال و  86ماه معادل    103۵

سکه  30نخستین به محکومیت زوج به پرداخت نقدی  ۀ... دادگاه ضمن اصالح دادنامگرددنمی مالحظه
 تأیید تجدیدنظرخواسته را ۀمورد تقسیط در حق تجدیدنظرخواه، دادنام ۀآزادی از مهری تمام بهار

برای مثال همان  ؛خاص بررسی شود طوربه حقوق طرفین در هر دعوا باید ۀضرورت موازن 4. نماید...«می
»... انکار دعوای  :ز تعدیل اقساط اعسار دانسته استوتورم را مج 28/9/1390 -00617 ۀدادگاه در دادنام

 - 1۵9قبول اعسار  ۀلحاظ تفاوت نرخ تورم اقتصادی زمان صدور دادنامتجدیدنظرخواه )زوج( با 
َعَلیه با وانایی مالی محکوم  تقاضای تعدیل و عدم توازن ت تا زمان تقدیم دادخواست، 1389/ 2/ 2۶

مغایرت دارد؛... دادگاه اقساط را از ماهیانه یک سکه به  انصاف قضاییافزایش نرخ عرفی سکه در بازار با 

 
  ولی حضرت در  ؛حضرت علی)علیه السالم( درخواست کرد  اش، حبس زوج معسرش را ازحقوق مالی  ۀمطالب  . مثاًل زنی در1

:  ۲3و  1۴0۵/۲0، از حبس او خودداری کردند )بحرانی اولین بار در سوره حشر: ِانَّ َمَع الُعسِر ُیسرا را خوانده و 6ۀ پاسخ آن زن آی 
زمانی که  تا شود می استنباط دادن به مدیون ُمعِسرالزام مهلت  بعضی َاخبار بقره و ۲۸0ۀ آی  از .(3۲۴: 1۴0۴/۲۵، نجفی؛ 1۲3

  دین را  و دست آورنده صاحبان ِحَرف باید با کسب و کار، مال ب مطلق است و البته این ِامهال برای عاجز دین را ادا کند. بتواند
 . ( 190: 1۴۲1 )عراقی، بپردازند

تقسیط    و  (۲۷۸:  1۴۲3  شاهرودی،)هاشمی  شود می   رای حلول دین برای َاعراب بود، گفتهمعیاری ب  ان که. تقسیط به اوقات ستارگ 2
نظرحقوقی »مهلت    از  .(۴۸۲  :تابی  معلوم پرداخته شود )عبدالرحمان، های  هایی است تا در مهلتدین به معنای تقسیم آن به سهم

حکم   صدور و بعد اعسارۀ موجب دادنامه »تقسیط« ب ، قبل صدور حکم و  1313آذرماه سال  ۲0عادله« طبق قانون اعسار مصوب 
 . (1۴9:  1391 )کاتوزیان، است

وجه برات مهلتی   ۀدی أتوانند بدون رضایت صاحب برات برای تنمی  : »محاکم1۲/1311/ 13قانون تجارت مصوب  ۲69 مادۀ. 3
 بدهند.«  

 دادگاه تجدیدنظراستان البرز.   ۷ ۀشعب 1390 – 900۵9۷ۀ . پروند 4
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 یکسان برای تمام دعاوی به کاِر پزشکی ۀِاعمال ضابط .دهد...«می ماهیانه دو سوم سکه بهار آزادی تقلیل 
یکسانی دهد. استادان نیز به تفاوت  ۀمزاجی متفاوت، نسخهای ضعیتکه برای تمام بیماران با و ماندمی

  1اند.خشک ریاضی رسیده منطق حقوقی و

 تعدیل قرارداد . 2-2
تعدیل در حقوق قراردادها به معنای کم یا زیاد کردن مبلغ  2معانی متفاوت دارد. علوم مختلفتعدیل در 

 ۴ مادۀ. استقانونی  و قضایی قراردادی،شامل تعدیل انواع بین طرفین است.  موازنهبا هدف ایجاد  عقد
روابط استیجاری  درتعدیل قانونی  مصداقی از 13۵6 قانون روابط مؤجر و مستأجر 3/9/13۵۸اصالحی 

ساکت باشد؛ دادگاه با اجتماع سه  تعدیلقرارداد و قانون نسبت به  ( اگر139-1۴0 :13۸۸)فالح،  .است
اجرای عقد . ۲ بینی نباشد؛پیشقابل  امورروند عادی  . دگرگونی از1 تعدیل نماید: تواند قرارداد را می شرط

ربوس درحقوق بین الملل   ۀبق قاعدمثال ط  عنوانبه .  دگرگون شود  . اوضاع3  ؛نامتعارف به دشواری افتد  طوربه
شود می  عقد تجدیدنظر  در  ،سه برابر قیمت رسدیا  و  تحریم یا جنگ نرخ مصالح ساختمانی به د  ۀواسطهب  اگر

یی، مییا فسخ  ی  3۷3 مادۀ .(33-3۸ :1391شود )دارو ( و 1۵9: 139۲)واحدی،  سیقانون تعهدات سو
یدقانون مدنی مصر نیز  ۸6۵و 3 ۷۴1 مادۀ ۲بند  تعدیل قضایی برای قاضی است. دکترین فرانسوی  مؤ

یزیون طرفدار نظری بوده که امکان اجرای تعهد برای متعهد فراهم شده و از سوی دیگر ضرر آمده پیش امپرو
کاهش   آن، ضرر  ۀوسیلهشود که بمی  این توزیع مسئولیت بین طرفین باعث  4.و ناگهانی بین طرفین توزیع شود

پرخطر و سودمند های فعالیت  انجامو افراد به ( Calabresi, 1965: 39-41) و رفاه اجتماعی افزایش یافته
یق شده و  مادۀ. در( shavell, 1987: 190-191) جامعه توسعه یابد تجارت و صنعت در برای جامعه تشو

 عقلی نهاد تعدیل آنکه در تأیید شده است. در بینیپیش تعدیل نرخ پیمان نیز شرایط عمومی پیمان نیز ۲9
 

نبودن اصول حقوقی در  بودن اصول ریاضی و یقینی . یقینی 1: به این شرح است منطق حقوق و ریاضیات های تفاوت  ازجمله .1
  ، دو مساوی با چهار است ولی در حقوق ما من عام  ِاال  َو َقد ُخصَّ  ۀعالوبه به این معنا که درریاضی مثاًل دو  :عالم ثبوت و اثبات

های  پذیری مفاهیم حقوقی و ثبات فرمول . تحول3؛  حقوقی و خشکی و ثبات احکام ریاضیاحکام    عرف درتأثیر    .۲  ؛حاکم است
 . ( ۲3و۲۲: 13۸۵/3 )کاتوزیان، ریاضی

مثاًل ُهَو َعدل و در علم  ؛ رساندمی عدالت او را  ،درحق کسیها آن مثال در علم درایه الفاظ و عباراتی است که استعمال  عنوانبه . 2
ل« یا »شاهد  دهدمی  فقه شاهدی که بر عدالت دیگری شهادت یند)جعفری لنگرودی،  تزکیه«  تعدیل یا  را »ُمَعدِّ  . (163: 13۸۸گو

ای  اجر بینیپیش هذا هرگاه در اثرحوادث استثنایی عمومی و غیرقابل»مع :دارد می قانون مصر در این باره مقرر 1۴۷ مادۀ ۲. بند 3
تواند  می  قاضی ،به قسمی که او را با زیان فاحش تهدید کند ،تعهد قراردادی غیرممکن نباشد ولی برای متعهد بسیار سنگین باشد

به حد معقول کاهش دهد. هر توافق   ،منافع طرفین، تعهدی را که گزاف و سنگین شده است ۀ با توجه به اوضاع و احوال و موازن 
 (. ۴3: 139۲خالف آن باطل است« )نوری، 

نشده قیمت چند  بینی پیش و در اثر بروز حوادث   کند . مثاًل اگرتاجری تعهد به واردکردن جو از یک کشور خارجی به قیمت معین  4
 دهد و باقی آن بین طرفین تقسیممی فروشنده قرار ۀبرد و بر عهدمی  من را تا میزان افزایش قیمت متعارف باالثقاضی  ،برابر شود 

 . ( ۸9و  ۸۸: 1390مقدم، قی)صاد  شود می



 ۱3۹8پاییز  / ۱07مارۀ / ش 83دورۀ  /                                                

 

۱06 

یل کارفرما دهد.  تأخیرای را بدون تواند پروژه می کمتر پیمانکاری، شرایط کنونی بازار یا عسروحرج تحو
-6۲1  ۀدادنام  در  1کاال متمایل به آن است.  المللیبینای است که کنوانسیون بیع  نتیجه  پذیری قراردادانعطاف

  2دوم دادگاه حقوقی یک تهران به شرایط خاص قرارداد توجه شده است. ۀشعب ۴/۵/13۷3

 فسخ قرارداد  .2-3
ب   3شود، شرط ضمنی  روهاگر اوضاع چنان تغییر کند که اجرای قرارداد با عسر و حرج فراوان برای متعهد رو

ر اجرای تعهد کندتواند عقد را فسخ می متعهد ،است که اگر متعهدله تعدیل قرارداد را نپذیرفت . فقیهان َتَعذ 
ر  خیار اند ولی از آنچه درمستقل طرح نکرده  طوربهرا   یا   تسلیم در  تعذ  بیع و اجاره گفته شده و با کارکرد فقه پو

توان نتیجه گرفت در هر موردی که اجرای تعهدات با دشواری می 4که هنر استخراج فروع از اصول است
ب  بینیپیشغیرقابل  مثاًل متعهدی که تعهد به  ؛گرددمی تعهد معاف انجامموقت از  طوربهمتعهد  ،گردد روهرو

تعهد  انجاممتعهد از  ،باال رفته باشدها مواد اولیه کمیاب و قیمت بزرگ کرده باشد و به دلیل جنگهای پروژه 

 
نفع است ولی دربخش اخیر کاال، نقض اساسی قرارداد از اسباب حق فسخ ذی  المللیبینکنوانسیون بیع    6۴و    ۴9در مواد    . مثالً 1

 . (3۲0و   ۲16 :1390)صفایی و دیگران، نقض اساسی قرارداد شمرده نشده است بینیپیش همان قانون، حوادث غیرقابل ۲۵ مادۀ
یل ملک در    13۵۵/ ۸/۸روز    قرارداد   در.  2 شده ولی به علت مشکالت اقتصادی ناشی از انقالب، موفق    13۵۷/ 10/10تعهد به تحو

  پنج قرارداد شرط فسخی هم به نفع شرکت خوانده شرط شده است که اگر خواهان بیش از  این تعهد نشده است. در بند  انجامبه 
یر نماید، شرکت سازنده حق فسخ قرارداد را دارد. چون شرکت سازنده در زمان کمبود خأهای ثمن تدو ماه در پرداخت مبلغ سفته 

عذر  13۵۷پروژه را بیش از شش ماه معطل گذاشته است، دادگاه به دلیل مشکالت سال  ۵۷مصالح همزمان با حوادث سال 
  :ی دادگاه آمده استأاستدالل ر هایی ازدر قسمت  قاهره موجه دانسته است.  ۀخریدار را در نپرداختن ثمن به دلیل قو

از اقساط معینه مورد تعهد خود را درسررسید مقرر پرداخت   یکهیچ به بعد  10/3/13۵۷گردد که خواهان از تاریخ »... معلوم می 
تعهد از طرف شرکت  انجام... و به علت عدم  10/10/۵۷نکرده و اگر عدم پرداخت اقساط مقرر از طرف خواهان بعداز تاریخ 

به علت شرایط و اوضاع و احوال ناشی از انقالب و تغییراتی که در سیستم مدیریت شرکت خوانده ایجاد شده،  همچنینوانده و  خ
الذکر  تا تاریخ فوق   10/3/۵۷عدم پرداخت اقساط مقرر از طرف خواهان از تاریخ    13۵۷/ 10/10قابل توجیه باشد ولی قبل از تاریخ  

یی که  جاآن از  و  ... .. و چون به شرح مراتب فوق، اقساط مقرر را در مدت مذکور پرداخت ننموده( قابل توجیه نبوده.10/10/۵۷)
قرارداد تنظیمی را فسخ    ۲0/۷/1366-۲3۵۷0  ۀاظهارنام  موجببه   )حق فسخ(  شرکت خوانده با استفاده از این حق قراردادی خود 

اعتباری آن، تعهدات شرکت خوانده در قبال خواهان منتفی  رداد و بی فسخ قرا لحاظبه و مراتب امر را به خواهان اعالم داشته، فلذا 
شود دادگاه در قبول حق فسخ شرکت خوانده به  می  دوم دادگاه حقوقی یک تهران، عباسیان«. مالحظه ۀرئیس شعب  . بوده است...

 .(۸۴: 13۷۴)اجتهادی و دیگران،  قاهره توجه نموده استۀاوضاع و احوال قراردادی و قو

3 .Implied term   صراف، )سیمایی  آیدمی دسته تفسیرحقوقی از قرارداد ب ۀوسیله شود ولی بنمی  شرطی که صریحًا بیان
 :Martin hunt ¸ 2007) عقد است در ذکرۀ به منزل  ،چنین شرطی به حکم اوضاع و احوال و عرف جامعه .(3۷: 13۸0

174 .) 
بواسطتها علی تشکیل القیاس الذی یستنتج منه الحکم الکلی االلهی الفرعی بتحصیل الکبریات  . االجتهاد ملکه بسیطه یقتدر 4

:  139۵بجنوردی، و ضم الصغریات الیها بعد تشخیصها، یتبین احتیاج االجتهاد الی جمله علوم اهمها علم االصول )موسوی
61۸) . 
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از اسباب معافیت  1قاهره وۀق همچنین .(1۲۸و 611تا 113و10۸و 69: 1390مقدم، )صادقی معاف است
َلهذمنظور از َتع 2.استفقه و حقوق ما  مسئولیت در عدم امکان  دهد،می ر تسلیم که امکان فسخ را به متعهد 

جلد در هوا به امید بازگشت آن است  مثال قدیمی آن فروش کبوتر ؛موقتی بر تسلیم مال مورد معامله است
 ( ولی۵۴: 1۴01موسوی بجنوردی،  ؛3۲۵: 1۴3۲، یدثانی)شه افتدمی تأخیردر حالی که بازگشتش به 

سه برابر قیمت شود وخریدار   مثاًل وقتی در یک روز قیمت دالر ؛  تر تطبیق دادکاربردی های  توان آن را با مثالمی
الت صنعتی از آلمان مجبور باشدایرانی ماشین دالر پرداخت کند، اعطای مهلت عادله یا تعدیل قرارداد  که آ

توان فروشنده و نمی یک ماه ادامه داشته باشد، این وضع در درازمدت مثالً  نچهااولین راهکارها است و چن
ضرورت برداشته  تسلیم بوده و اصل لزوم به قدر را ملتزم به عقد دانست. این موارد مصداق تعذر خریدار

این هر دوی خریدار یا فروشنده حق فسخ دارند چون تسلیم ثمن مورد معامله برای خریدار بنابرشود؛ می
نسبی شده است. در این  ُمَتعِذر و تسلیم مبیع هم با دریافت ارزی به غیر از دالر برای فروشنده غیرمقدور

ف به  ،اگر اختیار فسخ توسط خریدار را نپذیریم مسئله که چند برابر از  شودیم ثمن با دالری ۀتأدیاو مکلَّ
اختیار  و اگر پذیردنمی را  که فقه و حقوق آن 3تکلیف به ماالُیطاقی ؛کرده است زمان عقد ترقی قیمت پیدا

ثمنی   ۀدعوا علیه خریدار برای مطالب  ۀگذاشتن عقد و اقاممکلف به باقی  او  ،فسخ توسط فروشنده پذیرفته نشود
ست اگر تورم ناگهانی ا  کلی آن ۀ. قاعدکندباشد که معلوم نیست تا چه زمان خریدار توانایی پرداختش را پیدا  

 بینیپیشغیرقابل  دفع وبهای مورد معامله را برای متعهد در عقد معاوضی با دشواری غیرقابل  ۀتأدیها، قیمت
ب  تسلیم خواهند داشت. این قاعده از  تعذر ناد خیاره حق فسخ عقد را به استل متعهد ومتعهد ،رو ساختهرو

فسخ باید  البته ؛شودمی و دیگر مستندات در حقوق ما استنباط انون مدنیق ۲۴0و  ۲۲9و  ۲۲۷جمع مواد 
ابقای عقد َمهما َامَکن بوده و فسخ استثناء بر آن  چون اصل کلی بر ؛عنوان آخرین حربه به کار برده شودهب

 تأخیرمثاًل اگر با تعدیل قضایی عقد یا دریافت خسارت . ید باید به قدرمتیقن اکتفاء شودمقام ترد است و در
بت به فسخ دیگر ،یا بهای روز، ضرر متضرر جبران شد  .رسدنمی نو

 
1. Force majeure  

ای ماهیانه ده هزارتومان اگرخانه  :آقای مکارم شیرازی به عمل آمده است است که از این موارد ای ازو پاسخ زیر نمونه سؤال . 2
 قدری گران شود دوسال مواد سوختی به  از  صاحب خانه باشد و بعد  ۀکردن خانه ماهیانه دوهزارتومان به عهداجاره شود و هزینه گرم 

تورم درمحیط اجتماع آشکار  های اگرنشانه  ؟برعدم اجرای عقد باشد   تواند دلیلآیا این تغییرمی  ، رسد  که هزینه به ماهی پانزده هزار
گاهی از باشد و طرفین با نباشد، شخص مزبور ملزم   بینیپیش باید به آن عمل نمایند ولی اگرچنین تورمی قابل، اندآن، عقد بسته  آ

 .(۲۷۷: 1۴۲۷)مکارم،  او واجب است نیست چنین مبلغ باالیی را بپردازد بلکه تنها مبلغ متعارف بر

» الُیَکِلُف اللُه   :بقره در این باره فرموده است ۀسور ۲۸6 ۀشخص، مورد توجه خداوند است. آی های توانایی  ۀ. تکلیف به انداز3
طاقت   منطق حقوقی هم یقینًا تکلیف به خارج از .کند«نمی   او تکلیفهای را جز به قدر توانایی  کسهیچ داوند َنفَسًا ِاال  ُوسَعها. خ 

 :داده است پذیرد. یکی از اندیشمندان دراین خصوص چنین نظرنمی  خصوصی و چه در حقوقاشخاص را چه درحقوق عمومی 
یکی از لوازم اصلی عدالت عدم تبعیض و رعایت مساوات است.    :حداقل باید گفت  ،»اگرنتوانیم تعریف مشخصی از عدالت کنیم

 ( 63۸: 13۸۷استحقاق مساوی برخوردارند.« )دباغ،  بلکه مساوات میان کسانی که از  ،نه مساوات میان همگان
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 انفساخ عقد  .2-4
 و ۴9۷ مادۀو بخش اخیر ۵۲9توان با استناد به مواد می ،کامل غیرممکن شود طوربهاگر اجرای تعهد 

تعهد مالی اصلی در  انجامبنابراین اگر  .قرارداد را منفسخ دانست انون مدنیق 3۸۷ مادۀوحدت مالک از 
قرارداد به سبب افزایش ناگهانی نرخ تورم برای متعهد غیرممکن شود و معلوم نباشد که چه زمان به وضع 

بلکه در  ؛یع موضوعیتی ندارددر ب انون مدنیق 3۸۷ مادۀگردد. می قرارداد منفسخ ،طبیعی خود برمی گردد
شود. معادل می دست داده و منفسخ  عقد مبنای حقوقی خود را از  ،موردی که اجرای تعهد غیرممکن شود  هر

پایی »دکترین عقیم . باید توجه داشت (Tritel ,1990: 680) است 1شدن قرارداد«این عنوان در حقوق ارو
 پس اگر اوضاع تورم ناگهانی موقت باشد، عقد به استناد خیار ؛استاین مرحله نیز بعد از فسخ و درطول آن 

 عقد منفسخ ،کامل غیرممکن شود طوربهتعذرتسلیم قابل فسخ است ولی اگر اجرای تعهد برای متعهد 
 . گرددمی

 نتیجه
 مدت،قراردادهای طوالنی در خصوصبهتعهدات را  دالیلی است که اجرای یکی ازها تورم قیمت

ب  غیرممکن یا راهکارهای حقوقی  ۀان باید به ارائدانحقوقاین شرایط  سازد. درمی روهبا دشواری فراوان رو
انحالل آن در صورت عدم امکان ابقای عقد بپردازند. دو راهکار کلی در این یا قرارداد  ۀعادالن  ۀبرای ادام

اعم از بهای روز  ،اول دریافت خسارات ناشی از افت ارزش پول در اثر تورم قیمت :توان عنوان کردمی مورد
و دوم استفاده از سایر ابزارهای حقوقی چون اعطای مهلت عادله، قرار اقساطی، نهاد  تأدیه تأخیریا خسارات 

شود. باید توجه داشت می استفاده آخر و َبِد ضروری فسخ یا انفساخ قرارداد ۀحرب عنوانبهتعدیل قرارداد و 
َله در وضعیت اقتصاد کنونی خسارت به  تأخیر تأدیهدریافت خسارت  وفق شاخص رسمی از سوی متعهد 

به همراه  تأخیرواقع گرفتن اصل پول طلبکار است. برای همین دریافت خسارت  معنی واقعی نیست بلکه در
منطبق با موازین حقوقی و قصد مشترک ،  بکار را جبران سازدطل  کارشناس ضرر  مازاد آن تا میزانی که وفق نظر

هایی است که به کارشناس از جمله راه دریافت بهای روز در اموال غیرمنقول وفق نظر عالوهبه. استطرفین 
کند. در فقه امامیه وحقوق خصوصی ایران قوانین و احکام پراکنده ای می  حقوق طرفین کمک  ۀبرقراری موازن

فسخ و اقاله و... وجود  فروش آپارتمان، دریافت بهای روز در تلف مال قیمی درت مهریه، پیشدر موضوعا
استثنائات کافی  « توجه شده است ولی اینهابه »جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم قیمت هاآن دارد که در 

موجب هکه ب  کنیممی  عام استخراجای  و روح مشترک حاکم بر این قوانین، قاعده  هاآننیست. ما از جمع تمام  
تعهد اصلی مالی باشد یا عقد اصلی غیرمالی ولی دارای آثار مالی   اینکهآن »هرگاه تعهدی واقع شود و اعم از  

َله با یکی  ،َله بیفزایدنیز بر ضرر متعهد  ها  باشد و متعهد از تعهدش تخلف نماید و تورم قیمت باید ضررمتعهد 
« ولی باید توجه داشت که .جبران شود  ی نظیر دریافت بهای روز، تعدیل، فسخ و...از ابزارهای صحیح حقوق

 
1  . Frustration  
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َله توجه   ۀضابطه جاری ساخت بلکه باید به موازنتوان بینمی  ها رااواًل هریک از این راه حقوق متعهد و متعهد 
چون   ؛توان سرایت دادمین  تورم را به روابط مشابه آن  رفت ازحقوقی برای برون  ۀرابط  راهکار هر  همچنینکرد.  

 آنکهحال  ؛مزاجی مختلف استهای واحد درمان برای تمام بیماران با وضعیت ۀنسخ ۀئا مانند ار این کار
 و در صورتآخرین راه  عنوانبهفسخ و انفساخ  آنکه ثانیاً پذیر است و انعطاف حقوقی، نسبی و منطق

 ، اصول لزوم و امنیت قراردادی وجود دارد  ۀسای  قرارداد در  ۀعادالن   ۀچون وقتی ادام  ؛هاستناکارآمدی سایر راه 
بت به فسخ و انفساخ   .رسدنمی نو

 منابع
 فارسی 

 گزیده  (،13۷۴عزیزپور،علی؛ کارکن،محمدرضا )  اجتهادی،عباس؛ اسماعیل پور،ایرج؛ حائری، مسعود؛ عباسیان، حسین؛ ▪
 . تهران: میزان ،های حقوقیآراء دادگاه 

 . دانشگاه تهران :، تهرانروان شناسی ازدواج و شکوه همسری ،(139۴) افروز، غالمعلی  ▪
 . هی، جلد پنجم، تهران، اسالمحقوق مدنی ،(13۴0) دحسنیس ،یامام ▪
 . زانی، تهران، متعدیل قرارداد(، 13۸۸)  دی، سعیگدلیب ▪
 . گنج دانش :تهران، ترمینولوژی حقوق، (1388) محمدجعفر ،جعفری لنگرودی ▪
 . شگنج دان :تهران ،تئوری موازنه ،(1381) محمدجعفر ،جعفری لنگرودی ▪
یانه:»حقوق عاشقانه علیه حقوق کام  ،(13۸۸) تبار، حسنجعفری  ▪ ،  بر منهج عدلگفتاری درفلسفه حقوق خانواده«.  جو

 تهران.
یه  ، (1391) تبار، حسنجعفری  ▪ : مجموعه مقاالت جمعی  نقد رویه قضایی«، 13۷۸/ ۲۸/10 - 6۴۷»نقد رأی وحدت رو

 . معاونت آموزش دادگستری تهران، تهران: استادان دانشگاه تهران از

مجله حقوقی  المللی«، (، »تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین 136۴حکمت، محمدعلی )  ▪
 .ی ایرانالمللی جمهوری اسالمدفترخدمات حقوقی بین 

یی، ▪ استادان    : مجموعه مقاالت جمعی ازنقد رویه قضایی  ،آن«  معامالت پیش از  فسخ برتأثیر  »  (.1391)  علیعباس   دارو
 . معاونت آموزش دادگستری تهرانتهران: ، دانشگاه تهران

 .   صراط نشر :، تهرانآیینه آیین در( 13۸۷)  دباغ، سروش ▪
 پیام محراب.  نشر :، تهرانالمسائل چند مرجع رساله توضیح ( 13۷۷)  راشدی، لطیف ▪
، قم: نشر دائره المعارف فقه  ۵0، جلد مجله فقه اهل بیتساعدی، جعفر )بی تا(. »تنقیح مناط و الغای خصوصیت«،  ▪

 اسالمی برمذهب اهل بیت علیهم السالم . 
 ، قم: بوستان کتاب .  شرط ضمنی ، (13۸0) سیمایی صراف،حسین ▪
 مجد .   :، تهرانصول قراردادها و تعهداتا ،(13۸۸)  ی، مهدیدیشه ▪
 . مجد :، تهرانسقوط تعهدات ،(139۲)ی  ، مهدیدیشه ▪
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