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 چكیده

 یو معنا مفهوم دیداد، باآن بر قرار یرتأث یو چگونگ یهنظر یک یحقوق یتشناخت ماه یبدون شک براپژوهش 

ر نظر  ظهاهرگونه ا نینابراباز آن ارائه شود.  یجامع و مانع یفکه ممکن است تعر ییو تا جا یبررس یهآن نظر یقدق

 یاست ونم یزش علمفاقد هرگونه ار د،شو یبررس یاز آنکه مفهوم آن بخوب یشپ یهنظر یرشپذ یا یدرباره نف

مدلول  رها دربارهز کشوا ینادرست حقوق پاره ا یرو تفس یلتحل ی،را نشان دهد. از طرف یهنظر یتواند چهره واقع

و احوال  اوضاع ییرغهوم تاست که مف یتواقع  ینا یانگرآن ب یو اختالف نظر درباره آثار حقوق یو ناهمگون یهنظر

و  تیقاتحق یداب  یقحقو یسندگانمحققان و نو یل،دل ین. به همیستکامالً شناخته شده ن زهنو یدر حقوق کنون

 یه،نظر یآثار حقوق اجرا و یطشرا یبه موحل از آنجا که بررس انجام دهند. ینهزم یندرا ینتر یقمطالعات عم

 یتولواحث تقدم و مبا یرابر س یهنظر یبحث راجع به مفهوم حقوق یعتاًو کامل آن دارد، طب یقشناخت دقبه  یبستگ

 یکنست. لاتعهد  یجراف از اکرده، مانع تخل ینرا تأم یروابط قرارداد یو استوار یتدارد.اصل الزام قرارداد، امن

تعادل  داد است کهل قراراوضاع و احوا ییرتغ شود، یاصل محسوب م ینکه به عنوان استثناء بر ا یریاز معاذ یکی

 ینند. اکیممکن نم یرما غمتعارف کرده، ا یرو غ ینهآن را دشوار، پر هز یاجرا ه،قرارداد را بر هم زد یاقتصاد

 یونوانسو کن ییوپاار ی،اسالم یاز کشورها یداشته و بعض یفقه یمبان یکننشده، ل یحتصر یرانا یندر قوان یهنظر

 ینی،ب شیقابل پ یرغ عهد،ت یشدن اجرا یاوضاع و احوال، ضرر ییرتحقق تغ یطاند. از جمله شرا یرفتهپذ آن را ینو

 یکارهاارداد، راهسخ قرفانحالل و  یق،تعل یل،است. تعد ییرو خارج از اراده متعهد بودن تغ یریگ یشقابل پ یرغ

 است. ییراتتغ ینبرخورد با ا

 وضاع و احوال، تحول قرارداد هاا ییرفقه و حقوق، تغ واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

است. وده بقوقدانان حترام اصل لزوم و قداست قراردادها تقریبا در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و اح

ت، امکان تعدیل و غییرایر ت. تاثپذیرش تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است

ز نظریه فقهی اصل جه به بروکند. با تونظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد ایجاد میتجدید

ییر عام و تغ وبل پیش بینی قانون مدنی ایران، سوال این است که در صورت بروز حوادث غیر مترقبه، غیرقا 219لزوم در ماده 

یا ه یکی از طرفین، آرمتعارف برر غینیادی در شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و در نتیجه دشواری اجرای عقد و یا ورود ضب

ارد؟ اگرچه به است وجود دشده امکان فسخ و یا حداقل، تجدید نظر و تعدیل برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو

و یا « عسر و حرج نفی»ی رسد با تمسک به قاعده فقهفوق در حقوق کشور ما منفی است لیکن به نظر میظاهر پاسخ به سواالت 

 ا در مقامیایل شد و قبتوان حکم حرجی یا ضرری را برداشته و حق فسخ برای متعهد « شرط ضمنی»و نظریه « الضرر»قاعده 

احوال عقد منعقد  ن اوضاع ودر آ شرایط و اوضاع و احوالی بود که تفسیر اراده طرفین تنها معتقد به التزام متعهد در صورت ثبات

ستانتی اربوس سیک »ل نظریه تغییر اوضاع و احوال هر چند که قدمت آن را به حقوق رم و اص(.1379)صادقی مقدم،شده است

ی اواخر قرن اخیر ای اقتصادران هحیعنی بقا همه چیز به همان صورت از زمان عقد به بعد می دانند ولی باید آن را زاییده ب« بیوس

م قرار داد را زینه انجاهاست  دانست. در یک قرارداد مستمر چنانچه تغییر اوضاع و احوال که برای طرفین قابل پیش بینی نبوده

بار سنگین استن از دودن یا کن و زمضاعف گرداند به نحوی که توازن و تعادل اقتصادی قرارداد را به هم بزند برای اعاده این تواز

قوقی ظام های حنف در بناحق تحمیل شده بر یک طرف قرارداد این نظریه مطرح می گردد. نظریه یاد شده تحت عناوین مختل

ون وین، ن کنوانسیدی چومطرح و امروزه وارد نظام قانونگذاری کشورهای زیادی شده و به کنوانسیون های بین المللی متعد

مورد ام حقوقی ایران دره است. نظیافت قراردادهای اروپایی و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی راه مقررات انسیترال، یونیدوا، اصول

ه اسالمی د و در فقدارن اعمال این نظریه فاقد نص صریح است و رویه قضایی محاکم باتمسک به اصل لزوم از اعمال آن اباء

رصدد وضع اسالمی د ه فقهکآن معادلی بیابند ولی مسلم آن است  هرچند که عده ای ازحقوقدانان معاصر تالش نموده اند برای

 (.1389یان،)سعیدیک قاعده کلی برای قراردادهایی که تحت تاثیر اوضاع و احوال قرار می گیرند برنیامده است

 1احوال و اوضاع تغییر نظریه

 داردمی بیان است، قراردادها لزوم اصل بر ییاستثنا و یافته شهرت ،«2بوس استانتی سیک ریبوس»قاعده  به که رومی نظریه این

 هر یا طرف یک برای آن هدف اصلی به نیل که شود اساسی تغییرات دستخوش گونهآن عقد، زمان بر حاکم و احوال اوضاع اگر که

 قبال در ؤولیتیمس او باشد، مدعی کنترل از خارج و قصور بدون و پیش بینی نبوده قابل مزبور تغییرات چنانچه گردد، ناممکن دو

 حقوق در وضعیت دشوار سازد، صرفاً یا و ناممکن را قرارداد اجرای احوال، و اوضاع تغییر اینکه .حسب ندارد تعهدات قراردادی

سبب  به اگر ژاپن، حقوق در. کنندمی استناد احوال و اوضاع تغییر نظریه به حالت، هر دو در برخی است: متفاوت مختلف، کشورهای

 با مغایرت دلیل به دهد، قرار مشقت در متعهد را یا باشد بیهوده طرف یک برای آن اجرای قراردادی، موازنه جدی دنخور هم به

طرفین فسخ  توافق عدم صورت در و اصالح و تعدیل ابتدا در قرارداد احوال، و اوضاع به تغییر استناد با و انصاف، و عدل نیت، حسن

 مجاز احوال و اوضاع تغییر دنبال به قرارداد، در تجدیدنظر هلند، مدنی قانون 6 ابکت 258 ماده مطابق می گردد.همچنین

 (.1394است)پارساپور و ذاکری نیا،

 

 

                                                      
1. the theory of change of circumstances 

2. rebus sic stantibus 



 

 3/… اوضاع و احوال در تحول قرارداد ها رییبررسی فقهی و حقوقی تغ

 

 ایران حقوق و اسالمي فقه احوال در و اوضاع تغییر نظریه قلمرو

 چندهزار قدمتی المللی ینب درحقوق هم و خصوصی هم درحقوق جهان حقوقی مختلف های نظام در ، احوال و اوضاع تغییر نظریه

و  خصوصی و عمومی للالم بین حقوق در و شده مختلف کشورهای قانونگذاری های وارد نظام نظریه این امروزه. دارد ساله

 یرانا حقوق و اسالمی فقه .تاس یافته ای ویژه جایگاه و تدوین قضایی رویه و المللی بین داروی و المللیبین های کنوانسیون

 قهف در نظریه این ایگاهج بررسی به برجسته حقوقدانان و از فقها بعضی اخیر های دهه در لیکن. اند نشده موضوع این متعرض

الضرر،  هقاعد توان می مبانی ینا مهمترین از. اند برآمده آن برای مبنایی یافتن جهت در به نحوی یک هر و پرداخته ایران وحقوق

 و توجیهی مبنای همترینم را عسروحرج توان می مبانی این مجموعه برد.از نام را ضمنی نظریه شرط و حرج و عسر نفی قاعده

.  دادقرار مورد پذیرش ایران حقوق و فقه در توان می اثبات و احراز فرض به ارتکازی و بنایی شرط برمبنای ضمنی را شرط نظریه

 تحت هک قراردادهایی مورد رد قانونگذاری لحاظ سکوت به. داشت دور نظر از را الضرر قاعده توان نمی زمینه این در اینکه ضمن

 (1389ردد: )سعیدیان،گ می پیشنهاد می آورند وجود به تعهد برای باری وضعیت مشقت و گرفته قرار احوال و اوضاع تأثیر

 امور در انقالب و مومیعهای  دادگاه دادرسی آئین قانون 3 ماده و اساسی قانون 167 اصل صراحت به توجه با: اوالً (1

 المیاس معتبر منابع به وجهت با را قضیه حکم شده که تکلیف قاضی به قانون اجمال یا ابهام یا سکوت موارد در که مدنی

 وارد ای عدیده موارد در و است فقهی قواعد معتبرترین از نفی عسروحرج قاعده که آنجایی از کند، پیدا حقوقی اصول و

 و دهش برداشته قرارداد لزوم مبنا این بر نماید، می رفع را حرجی حکم رگونهه است، کشورمان شده قانونگذاری نظام

 و هافق نزد حرج و عسر نفی قاعده اعمال مبنای بر قرارداد فسخ هرچندکه.بدهند متعهد به فسخ حق توانند محاکم می

ی ضمن شرط نظریه بنایم بر آنان از دیگر جمعی که داشت دور نظر از نباید لیکن دارد، مقبولیت بیشتری حقوقدانان

 گرفتن نظر رد با را ها قاء هزینهب بر دائر تبانی یا ضمنی شرط دادرس چنانچه بنابراین. اند برآمده نظریه این تبین درصدد

 اشین های هزینه افزایش د،تردی بی نماید، است،احراز بینی پیش قابل نوعاً که ها قیمت افزایش و تورم و متعارف نرخ

 متعهدله چنانچه و ودش گذاشته متعهدله دوش بر باید و خارج است متعهد تعهدات از دیگر احوال و اوضاع ازتغییر

 فقها از عضیب فتوی زا را نظر این . بود نخواهد مقدور قرارداد تعدیل با جز امر این داشته باشد، قرارداد اجرای بر اصراری

 دادیقرار نظریه تعدیل که معاصر فقیه نظر یا و اند داده رموج سوی از مستأجره عین مالیات اضافه پرداخت حکم به که

 رزشا اقتصادی نوسانات ثربرا تسلیم وجه تاریخ و انعقاد تاریخ بین فاصله در و باشد رایج وجه پرداخت آن موضوع که

 اعدهق یا و پول ارزش ییرتغ برعدم دائر ارتکازی استناد شرط به تواند می متضرر که استدالل این با یابد کاهش پول

 که ایهمستأجر عین بیمه قح افزایش درمورد حقوقدانان از یکی و نماید، تعدیل قرارداد و خسارت جبران تقاضای الضرر

 این.است گرفته رقرا تأیید مورد اند، داده آن تعدیل به نظر قرارداد، اجرای زمان در آن از انتقاع از خطر ناشی ازدیاد اثر بر

 و تمشق تحمیل از است گارلزوم ساز اصل با که، این ضمن قرارداد، تعدیل که است توجیه قابل زنی نظر این از دیدگاه

 عدل به است راردادق طرف دو بین آن تقسیم چون درصدد و کند می جلوگیری اد قرارد طرف یک بر ناخواسته سنگینی

 .باشد می نزدیکتر نیز انصاف و

 بحران چون وقایعی و حدوث احوال و اوضاع دگرگونی تردید بی و است لمللیا بین جامعه از عضوی ما جامعه چون :ثانیاً (2

 بر بالتبع امر این و است تأثیرگذار برآن و اجتماعی سیاسی تنشهای و ارزی و پولی و اقتصادی نوسانات ها، تحریم ها،

 تغییر مشمول قراردادهای برای مناسبی حل راه ارائه ، شد خواهد مؤثر واقع ها پیمان و عقود و دادوستدها حقوقی، روابط

 حقوق مبانی از برخاسته و عادالنه و اصولی حل راه ارائه منظور به. نماید می پذیر نا را اجتناب شده یاد احوال و اوضاع

 متعارض و بعضاً مختلف رویه های اتخاذ از محاکم تا می آید اجتناب ناپذیر ضرورتی مشخص قوانین و قواعد ملی، وضع
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 نه احوال و اوضاع تغییر که این نظر به لذا.  ورزند اجتناب است، دادرسان متفاوت های برداشت و اجتهادات از ناشی که

 و است گرفته قرار نیز معاصر فقها و حقوقدانان مورد قبول ای عدیده موارد در بلکه ندارد، فقهی مبانی با مغایرتی تنها

 پیشنهاد اند، کرده خود قانونگذاری نظام وارد را نظریه این اسالمی، از کشورهای تعدادی جمله از کشورها از کثیری جمع

 پیش بینی، غیرقابل احوال و اوضاع تغییر اثر در چناچه درازمدت قراردادهای نماید : در می شرح ای بدین مقرره تصویب

 نگردد، مقدور زافگ هایتحمیل هزینه با جز قراردادی تعهدات اجرای نباشد طرفین به منتسب که اجتناب غیرقابل

 قرارداد باشد، مطلوب مقرر موعد از خارج در برای متعهدله قرارداد اجرای و باشد موقتی احوال و اوضاع تغییر این چنانچه

 یا و تعدیل به حکم می تواند دادرس قرارداد شرایط و احوال و اوضاع حسب بر صورت غیراین در گردد می معلق موقتاً

 نماید. صادر آن فسخ

 ویژه هب قراردادها ردد درگ می پیشنهاد حقوقی مشاورین وکالء حقوقدانان به قانونی خالء این شدن برطرف تا: ثاًثال (3

 اتحاد و دوایونی آنسیترال، ونچ المللی بین نهادهای توسط که قراردادهایی نمونه از استفاده با المللی بین قراردادهای

 .ایندنم درج تنظیمی یقراردادها در است شده پیشنهاد روط دشواری((عنوان ))ش تحت که شرطی یافته تدوین اروپایی

 

 تعهد یدر اجرا ریاوضاع و احوال و تأث رییتغ

قاً تماعی دقیبط اجبی گمان عصر حاضر، عصر تحول و دگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روا

 ،از سوی دیگر است. ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده دگرگون شده است و نیازهای امروز جوامع بشری چهره

نکارناپذیر ک ضرورت ایا را هتحوالت و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بین ملت 

یط کنونی د. در شراامیده انن« عاتعصر انفجار اطال»یا به تعبیر دقیق تر « طاتاعصر ارتب»ساخته است، چندان که این عصر را 

سر برد.  ز جهان بهاه ای سرنوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوش

ی تصادی و علمنعتی و اقصرشد  زیرا جدایی و اتراوی یک ملت بقا و حیات آن را به مخاطره می اندازد. بر همین اساس، همراه با

طح این ارتقای س تال وجوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تالش برای اع

ن نادیده گرفت. ا نمی تواآن ر مناسبات آغاز می شود. در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم

ابط را مهیا ار این روستمر اکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط الزم برای گسترش و احقوق با وضع اصول و قواعدی که ح

 می کند. به تعبیر افته، حکمییر یمی کند و مشکالت و موا نع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغ

ا ده و انجام تعهد ردت بهم زنبه ش ادی و موازنه های تعهدات دو طرف رادیگر، چنان چه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قرارد

رداد که ا فتح قرایعدیل برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در این صورت، ت

 (.1394،زارع شعار)اشدد ( می بحکم استنثنائی و ثانوی قرارداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ) لزوم وفای به عه

 فقه در قراردادها بر واحوال اوضاع تغییر آثار

 اسالم حقوق در جایگاهی دارای تعهد اجرای همچنین و قرارداد اجرای دشواری و احوال و اوضاع تغییر نظریه که بپذیریم چنانچه

 ناروا ضرر جبران حل راه آیا 0 کنیم مشخص سئواالت این به باپاسخ را عقود بر ها دگرگونی و تغییرات تاثیر میزان باید ، است

 از تواند می است گرفته قرار ومشقت حرج شرایط در که متعهد آئا ؟ است ضرری قرارداد فسخ ، احوال و اوضاع در تغییر از ناشی

 به قرارداد ، توازن ایجاد و قراردادی روابط تعدیل با تنها یا داد؟ قراردادی چنین انحالل به حکم باید آیا زند؟ سرباز تعهد انجام ادامه

 که است آثاری از مندی بهره ، قراردادی هر انعقاد از هدف که داشت دور نظر از نباید را نکته این.دهد می ادامه خود حقوقی حیات

 دنبال به و داشته رازاب حقوقی رابطه ایجاد برای را خود تمایل و قصد قرارداد انعقاد با طرفین از یک هر. شود می ناشی قرارداد از

 باشد تملیک اینکه از اعم ، است عقد مفاد اجرای ، لزوم اصل مهم پیام.اند ساخته منعقد منظور آن به به قراردادرا که هستند منافعی
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 تعاقدینم دیگر طرف از. کنند اجتناب قرارداد نقض از متعاقدین اینکه رسد مگر نمی سرانجام به این و اذن دادن یا و تعهد ایجاد یا

 از یک هر اراده. بکوشند آن حفظ در باید اند، کرده منعقد آن به دستیابی برای را قرارداد که مقاصدی به رسیدن برای که دانند می

 امر این در هرگاه و سازد ویران یا و متزلزل است شده بنا اراده دو توافق از که را محکمی بنای تواند نمی تنهائی به متعاملین

 داده قرارداد لزوم به حکم باید شده ایجاد آثار بقای استحصاب با باشد عقد از ناشی آثار در تزلزل ایجاد از بحث و کند زبرو تردیدی

 . باشیم فسخ برای قانونی دلیلی انتظار در و

 و دبنشین انتظار به یدبا را طوالنی زمانی قرارداد، نهائی نتایج حصول برای طرفین که متسمر قراردادهای در ویژه به قراردادی روابط

 وریضر پذیرش با حتی آن ومتدا و نیت حسن ایجاد برای نشد، برآورده آنها انتظارات همه مختلف دالیل به قرارداد یک در اگر

 ، زیربنائی تاسیسات جادای ، معدن استخراج قراردادهای. بود خواهند بعدی قراردادهای در آن جبران امید به ، تحمل قابل

 تانتظارا و قراردادی روابط ادامه اصل رهمین ب مشترك های گذاری سرمایه بخصوص و تکنولوژی انتقال و ساخت قراردادهای

 ینا واگر است الوقوع حتملم و مستمر سودی به رسیدن برای متعارف ضرری تحمل قراردادها، این از سخن اما است استوار مستمر

 جبران ضروری سود جای به حتی و شد واقع تهدیدات معرض در مختلف حوادث به توجه با ، انتظارات و بود نیافتنی دست سود

 ضرر برانج برای حلی راه دنبال هب باید بلکه ، کنیم خوش دل الذکر فوق مقدمات به نباید دیگر آمد، وارد طرفین از یکی بر ناپذیر

 به یمنخواه واگر داشت خواهدن بار به ،اثری ریدیگ نفع به یکی توسط ضرر تحمل جز قراردادی روابط تداوم "،قطعا باشیم ناروا

 ضرر زا جلوگیری دنبال به دبای بشود، وارد ای خدشه آیدمی حساب به معامالت مسلم عرف که قراردادی اعتبارروابط ادامه اصل

 . باشیم مجدد تعادل و توازن ایجاد و قراردادی روابط اصالح طریق از ناروا

 و اوضاع در دگرگونی .کنیم دنبال را محبث این مسایل توانیممی گذارد می قراداد بر احوال و اوضاع تغییر که تاثری میزان حسب بر

 با وقتم طور به را قرارداد جرایا احوال و اوضاع در تغییر چنانچه. موقت و گذرا صورت به یا و است دائمی صورت به یا عقد احواق

 زبرو احتمال ، مقابل طرف وضعیت گرفتن نظر در با و حادث وضعیت رفع تا ،تعهد اجرای تعلیق با سازد، مواجه ضرر یا و مشکل

 مدت کی در مترقبه غیر حوادث و قرارداد شرایط به توجه با یا و بوده دائمی حادث وضعیت اگر اما رود می بین از یادشواری و ضرر

 به باید مشقت و رجح نمودن طرف بر یا و ضرر جبران برای نشود، داده مذکور وضعیت شدن برطرف احتمال متعارف و معقول

 : است طرح زیرقابل هایصورت موارد حسب بر پس. بود دیگری حل راه دنبال

 تعهد اجرای تعلیق

 مواجه ضرر یا و دشواری با مدتی برای را قرارداد اجرای و شده بنیادی دچاردگرگونی عقد زمان بر حاکم احوال و اوضاع چنانچه

 عقد مفاد اجرای به متعاقدین الزام. گردد برطرف شده ایجاد حالتهای و سپری مذکور مدت تا شده معلق "موقتا قرارداد اجرای سازد،

 ثبات و زده هم بر را عقد از طرفین انتظارات و معامالت منطقی نظم معامالت، در تزلزل زیرا. دهد نمی را قرارداد فسخ اجازه آنها به

 قانون حکم به عقد فسخ و اقاله یعنی ، طرف دو تراضی مبنای بر انحالل راه از جز قراردادی روابط اجرای عدم. برد می بین از را

 به شود، مشکل قرارداد اجرای مترقبه غیر حوادث بروز اثر بر اگر حال. کنند عمل قرارداد مفاد به باید طرفین و نیست پذیر امکان

 رفع تا و درآمده تعلیق حال به قرارداد اجرای باشد، موقتی حالت ینا و گردد حرج و عسر وجب آن انجام به متعهد الزام که حدی

 طور به اگر. است عرف نظر به بسته العاده فوق حالت بودن موقت ضابطه. ماند می متوقف اجرائی عملیات العاده، فوق حالت

 تعلیق به حکم توانمی نشود مقابل طرف متوجه ضرری باب این از و گردد حاصل توقف اجرائی عملیات در معقول مدتی متعارف

 وجود ضروری حکم چنین نفی بر دلیل بلکه ، نیست آن اجرای بر دلیلی و شده تلقی ضرری مذکور حکم واال کرد قرارداد اجرای

 ادثهح بروز با تعهد انجام اثنای در و نماید ساختمانی ساخت به تعهد پیمانکاری، قرارداد یک طی پیمانکاری اگر مثال عنوان به. دارد

 برای قرارداد اجرای که نحوی به رود باال ساختمانی مصالح قیمت و یابد تغییر عقد زمان احوال و اوضاع کننده، دگرگون ای
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 ساختمان ملزومات و مصالح کدرن وارد جهت در دولت ریزی برنامه با دیگر طرف از و شود ناپذیری جبران ضرر موجب پیمانکار

 خواهد گرفته ضرر جلوی کمبودها رفع و هاقیمت تنزل تا تعهد اجرای شدن معلق با باشد، ذراگ و موقتی "کامال مذکور وضعیت

 وی ضرر باعث اجرائی عملیات در تاخیر و نباشد توجه مورد معینی تاریخ در متعهدله برای تعهد اجرای که است صورتی در این.شد

 به خسارت پرداخت بدون شود، وی ضرر موجب تاخیر یا و باشد رنظ مورد معینی وقت در متعهد برای تعهد اجرای اگر ولکین نشود

 رضایت به بسته حال هر در قرارداد اجرای تعلیق به حکم رسد می نظر به. کرد حکم تعهد اجرای در تعلیق به توان نمی متعهدله

 ولیکن نشود وی ضرر باعث اجرائی اتعملی تاخیردر با را قرارداد اجرای و رسد می توافق به متعهد با باره این در که است متعهدله

 نمی متعهدله به خسارت پرداخت بدون شود، وی ضرر موجب تاخیر یا و باشد نظر مورد معینی وقت در متعهد برای تعهد اجرای اگر

 است متعهدله رضایت به بسته حال هر در قرارداد اجرای تعلیق به حکم رسد می نظر به. کرد حکم تعهد اجرای در تعلیق به توان

 و حاکم احوال و اوضاع گرفتن نظر در با متعهد. پذیرد می تاخیر با را قرارداد واجرای رسد می توافق به متعهد با باره دراین که

 تعهد اجرای پذیرش یعنی امر، دو از یکی به و پرداخته وضعیت این تحلیل به جدید شرایط و قرارداد اجرای دشواری و حادث شرایط

 .دهد می رضایت ، است عقد طبیعی اثر حالث این در که قرارداد یاانحالل و خیرتا با متعهد توسط

 از و دیده خود ضرر به دجدی شرایط با را تعهد اجرای در تعلیق متعهدله اگر که است این کرد تصور توان می که دیگری فرض

 در دیدج شرایط پیشنهاد "انیاث ، است سابق دادقرار ادامه مبنای بر "اوال حل راه نداشت، قرارداد انحالل به تمایلی دیگر طرف

 به متعهدله هم و شود می یو از مشقت رفع و متعهد ضرر جبران هم ، طریق این از. است قرارداد رابطه در توازن و تعدیل جهت

 گیرد قرار دمتعه بولق مورد که دباش نحوی به باید تجدیدنظر پیشنهاد شرایط. سد می تاخیر بدون قرارداد اجرای یعنی خود، خواسته

 متعهدله و باشد آورده وجود هب را ایمالحظه قابل افزایش مترقبه غیر حوادث اگر "مثال. باشد قراردادی روابط کننده تعدیل و

 اب که است این مهم نکته شود، واقع متعهد پذیرش مورد باید نماید، ارائه را متعادلی سقف تا افزایش و قرارداد قیمت ترمیم پیشنهاد

 در او الزام و شده یجادا قرارداد، اجرای تعلیق سبب باشد موقتی وضعیت این اگر آن شدن ضرری یا و تعهد اجرای شدن مشکل

 جریان به قراردادی اتالزام "مجددا حادث شرایط رفع با. است گردیده مرتفع است، ضرری و حرجی امری که حادث وضعیت مدت

. اشدب کرده حفظ را خود ایدهق مذکور مدت از بعد قرارداد اجرای آنکه شرط به کند، می دتعه اجرای به ملزم را ومتعهد افتاده

 استیا ازگارس طرفین اراده با آن رایاج عدم یا اجرا و کرده حفظ را خود فایده قرارداد ، تعلیق مدت انقضای از بعد آیا اینکه تشخیص

 چیزی آن اجرای و شده دگرگون کلی به قرارداد ماهیت که دهد صتشخی دادگاه که صورتی در. است دادگاه نظر به بسته خیر،

 .داد خواهد آن انحالل به حکم است عقد وقوع زمان در طرفین مشترك اراده از متفاوت

 : است الزم ذیل شرایط ا،اجر موقتی شدن مشکل و مترقبه غیر بروزحوادث صورت در تعهد اجرای در تعلیق برای رسد می نظر به

 و اوضاع تغییر نظریه لیک و عام شرط این. باشد متعهد برای نامتعارف ضرری بروز موجب یا و باشد مشکل تعهد اجرای (1

 وجبم شرایط کلیه با ترقبهم غیر و عام حوادث بروز چنانچه. است الزمی امر قرارداد فسخ یا تعلیق برای و است احوال

 انجام به الزام یا و سازد ههمرا حرج و عسر با کرده دشوار متعهد برای را آن اجرای و گردیده قرارداد اجرای در تعسر

 یدآ حساب به تعهد اجرا تعلیق برای سبب عنوان به تواند می مذکور احوال اوضاع تغییر باشد، شده ضرری امری تعهدی

 و جحر و رعس نفی قاعده هب تمسک با باشد نداشته آن مفاد واجرای عقد در تاثیری آنچنان شرایط در دگرگونی اگر اما

 .کرد دهنده تغییر موجبات رفع تا تعهد اجرای تعلیق به حکم تواننمی الضرر، قاعده

 شرایط متعهد، ضعیتو به بستگی مذکور حالت بودن موقت. باشد داشته موقت حالت عقد، زمان احوال و اوضاع تغییر (2

 ار متعارف حکم جوانب کلیه گرفتن نظر در اب و مورد هر به نسبت که است عرف این و دارد آن به مربوط آثار و قرارداد

 شرایط به توجه با و هرقرارداد به نسبت و است نسبی امری ، حادث شرایط بودن موقت دیگر طرف از. کند می صادر

 . است متفاوت متعهدله و متعهد
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 مفاد اجرای که ستا این مذکور شرایط تشخیص ضابطه. باشد مفید کننده دگرگون شرایط رفع از پس قرارداد اجرای (3

 یکاالئ حمل اگر "مثال. ستا متعهد نیاز مورد نیز تعدد نحو به یا است بوه مطلوب وجدت نحو به آن اجرای زمان و عقد

 یا هزینه تحمل با جز آن یاحمل و باشد شده دشوار ای منتظره غیر کوالك و برف دلیل به دیگر منطقه به ای منطقه از

 فوق حالف رفع تا عهدت اجرای تعلیق موجب تعهد اجرای شدن ضرری یا و مذکور حرج عسرو نباشد، پذیر امکان مضاعف

 دلهمتعه مطلوب مذکور نطقهم به کاال حمل هم باز استثنائی حالت شدن مرتفع از بعد اگر حال. گردد می مذکور، العاده

 ائیاستثن حال از بعد اگر یول شود می اجرا مذکورتعهد حال رفع از پس نباشد وی برای ضرر موجب اجرا در تاخیر و باشد

 لانحال تشخیص مرجع. دگرد قراردادمی انحالل به منجر مذکور تعلیق نباشد، مفید وی برای تعهد اجرای دیگر مذکور

 به کرد خواهد حکم صدور به مبادرت طرفین دالیل استماع و رسیدگی از پس و مورد حسب که است دادگاه قرارداد،

 که گیریممی ظرن در را وضعیتی. است شده تنظیم مرزی روستاهای آب کشی لوله خصوص رد قراردادی مثال عنوان

 ممکن غیر تعهدم برای تعهد اجرای ك فرض این با باشد، شده حادث کشور دو این بین ای روزه چند جنگ از پس

 از ناشی خوف اما اشدب داشته وجود تعهد انجام برای تعهد اجرای فیزیکی و عملی امکان نیز جنگ طول در حتی نشده

 رفع تا تعهد اجرای تعلیق موجب آن شدن ویاضرری تعهد اجرای شدن مشکل موجب ملی زیانهای و خطرات و جنگ

 ، احتمالی ضررهای و ها دشواری رفع و مذکور استثنائی حالت رفع از پس اگر حال. است شده مذکور استثنائی حالت

 حالت رفع از بعد تعهد اجرای نماید مرزها کنار در امنیتی کمربند ایجاد نظورم به مرزی روستاهای تخلیه به تصمیم دولت

 .شد خواهد داده قراردادی چنین انحالل به حکم و نبوده مفید مترقبه غیر

 هدتع اجرای قتیمو تعسر یعنی ما، نظر مورد فرض متعرض فقها اما است آماده مطالبی تعهد اجرای در تعسر از فقهی متون در گرچه

 زا موقت طور به قرارداد اجرای شدن مشکل یا و قرارداد اجرای موقتی است ممکن غیر که شود تلقی چنین است ممکن. اند شدهن

 میسر نتیجه به حصول را،اج در توقف مدتی از پس که تعهدی مورد در و نداشته تعسر یا و شدن ممکن غیر صدق عظام دیدفقهای

 مشکل سبب به تعهد اجرای رد تاخیر اگر که رسد نظرمی به شد گفته که همانطور هرحال رد. باشد وسع یا و امکان حکم در باشد

 طور به قرارداد اجرای شد،با مفید حال عین در و میسر مشکل بدون استثنائی حالت رفع از پس آن اجرای و باشد آن موقتی شدن

 بی یا و شود متعهد ضرر موجب اجرا در تاخیر اگر و افتد می جریان به غیرمترقبه حال شدن برطرف از پس و شده متوقف موقت

 تعهد اجرای در تعلیق موجب که موقتی دشواری بررسی از پس.نماید فسخ را قرارداد تواند می که اوست دیگر اکنون باشد، فایده

 این در. رود نمی متعارفو معقول مدت یک در آن رفع امید و نبوده موقتی ضرر و دشواری که پرداخت خواهیم موردی به گردید،

 . است قراردادی رابطه انحالل یا فسخ ضرر، جبران راه حالت

 قرارداد انحالل

 . کنیممی بررسی یدآ می وجود به تعهد اجرای تعسر صورت در که وضعیتی با متناسب ذیل بند دو در را گفتار این مسائل

 قرارداد انحالل

 بروز اثر در شده ایجاد استثنائی حال گاهی شد، بیان فقه در واحوال ضاعاو تغییر نظریه خصوص در قبل مبحث در که همانگونه

 از یکی برای فسخ اختیار صورت بعضی در و کند می اختالل دچار را قراردادی روابط وادامه منحل را دارد قرار مترقبه غیر حوادث

 مورد در فقها. کند انتخاب را یکی تواند می سخف یا و ضرر و دشواری با قرارداد ادامه بین مذکور طرف و گردد می ایجاد طرفین

 حرج و ضرر موجب آن آوردن بیرون که سنگی با قرارداد طرف شدن مواجه اثر در دشواری و صعوبت دلیل به که چاهی حفر قرارداد

(  ره)جواهر صاحب رحومم. اند دانست معاف قرارداد انجام ازادامه را متعهد و اند نموده قرارداد انحالل به حکم باشد، می وی برای

 ویا زمین سختی خاطر به چاه از قسمتی حفر از پس و است شده اجیر چاه حفر برای که کسی مورد در(  االسالم شرایع) شرح در
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 می ، است گرفته قرار ضرر و تعسر در که طرفی برای فسخ ایجادحق یا و قرارداد انحالل به حکم شود می حرج و عسر دچار مرض

 می متعهد الزام عدم به حکم متعهد برای حرج و مشقت صورت در ، عالمه قواعد شرح در(  الکرامه مفتاه) صاحب همچنین. دهد

 :فرماید می(  ره) عالمه بیان ذیل در و دهد

 .تعهد اجرای امکان عدم و تعذر نه است عسر و مشقت( ره) عالمه مقصود

 میزان محاسبه کیفیت ت،اس مهم تعهد اجرای شدن ضرری یا و تعهد اجرای تعسر صورت در قرارداد انحالل به حکم از پس آنچه

 انتفای نظظریه طرح از که سالها از پس انگلیس حقوق در که است چیزی همان این و است داده انجام متعهد که است کاری

 را لیسیانگ قانونگذار د،نداد مانجا قرارداد طرفین از یک هر که کاری میزان مورد در ، گذشت می قرارداد شدن یاعقیم و قرارداد

 محاسبه مورد در عظام قهایف. نمود قراردادی حساب تسویه و گرفته انجام تعهدات محاسبه مورد در 1943 قانون تصویب به وادار

 به و همحاسب بگیرد صورت باید که اری بقیه به آن نسبت و گرفته انجام کار میزان باید که دارند عقیده گرفته انجام کار میزان

 باید ردمو همین رد. شود پرداخت ، است داده انجام دشوارکننده حادثه بروز تا که کاری بابت متعهد به قرارداد مبلغ از نسبت همان

 است کافی و است تر ساده سبهمحا باشد، برابر است مانده باقی آنچه با وضعف شدت حیث از گرفته انجام کار نوع چنانچه که گفت

 برا ادقرارد اگر مثال عنوان هب. شود پرداخت نسبت همان به قرارداد مبلغ از و محاسبه کار کل به نسبت ، تهگرف انجام کار درصد

 نسبت دهد، می اختصاص خود به را کمتری زمان و است عمق در حفر از تر ساده حفر ابتدای در حفرچاه چون باشد، چاه یحفر

 باشد مساوی دشواری و وبتصع حیث از دوم قسمت با قرارداد اول قسمت گرا اما کنیم می محاسبه اول فرومول حسب بر را مذکور

 .شد خواهد پرداخت قرارداد مبلغ یا و اجرت میزان همین به باشد گرفته صورت کار درصد پنجاه و

 قرارداد تعدیل به منجر که صورتی در ضرر یا و دشواری خاطر به اجرائی عملیات ادامه از پیمانکار عجز با پیمانکاری قرارداد یک در

 باقی کار به را آن نسبت و محاسبه کارشناس به امر ارجاع با را گرفته انجام کار میزان باید ، نمودیم قرارداد انحالل به حکم و نشود

 نیمک پرداخت پیمانکار به قرارداد کل مبلغ از نسبت همان به و کرده معلوم( شود می تعیین خبره کارشناس نظر با هم آن که) مانده

. 
 دلیل. ندکن می قراردادی وابطر تعدیل به حکم و ندانسته عقد انفساخ را قرارداد بر واحوال اوضاع تغییر تاثیر مصری حقوقدانان

 یاجرا دشواری دلیل به یگرد طرف از و شود قرارداد فسخ به منجر تواند نمی تعهد اجرای دشواری که است این نظر این صاحبان

 که تعدیل دیدج شرایط چنانچه. دهد دقراردا تعدیل به حکم قاضی باید ناچار به ، نیست ممکن قرارداد مفاد انجا به متعهد الزام تعهد

 زیر از یزن متعهد حالت این در دکن فسخ را قرارداد تواند می وی نگرفت قرار متعهدله قبول مورد است اجباری متعهد برای ظاهر در

 از ار متعهد قرارداد شرایط لتعدی و نیست متهعد الزام رفع برای دلیلی صورت این غیر رد شود می خارج عقد از ناشی الزام بار

 .دهد می نجات حوادث از ناشی ضرر و دشواری

 اتنک آن تفسیر و آنها راضیت محدوده مکشف و متعاقدین اراده تحقق برای که است عقیده این بر مبتنی نظر این رسد می نظر به

 :ودش گرفته نظر در را زیر

 التزام طبیعت -1

 تفسیری و تکمیلی قواعد -2

 متعارف شرایط و عرف -3

 عدالت -4

 قواعد کمک با ولیکن سات معامله به طرفین التزام راه در آنها تراضی محدوده و متعاملین حقیقی اراده یافتن دنبال به قاضی

 معامالت مسلم عرف عضوین، میان تعادل و وضیمعا عدالت. هست نیز عالت اجرای دنبال متعارف شرایط و تفسیری و تکمیلی

 توازن قرارداد اصالح و جدید شرایط پیشنهاد با قاضی خورد، هم به مترقبه غیر حوادث بروز اثرا ر تعادل این هرگاه و است تجاری



 

 9/… اوضاع و احوال در تحول قرارداد ها رییبررسی فقهی و حقوقی تغ

 
 مفاد به وی الزام دمع برای دلیلی دیگر و کند می جدید شرایط با قرارداد اجرای به مجبور را متعهد و برقرار "مجددا را مذکور

 .ندارد وجود قرارداد

 لیودلی گرددمی برقرار "امجدد اقتصادی تعادل و توازن قرارداد، تعدیل با که است درست که گفت توان می فوق نظر تحلیل در

 حقیقت در قراردادی شرایط اصالح هک داشت دور نباید نظر از نیز را نکته این اما ماند نمی باقی تعهد انجام از متعهد معافیت برای

 ضرری ای و تعهد اجرای دشواری با تعهد، انجام به متعهد الزام عدم مجوز هرگاه دارد طرفین تراضی به نیاز که است جدیدی توافق

 به وجهت با البته. داشت خواهد یپ در را قرارداد انحالل حداقل ویا است معامله فخس به وی اختیار معنای به ، یافت تحقق آن شدن

 تعهد اجرای شدن مشکلو نشده بنی پیش حوادث نظریه متضمن که مصر مدنی قانون 147 ماده تصویب های فلسفه از یکی نکهای

 ثبات ضمن طریق این از و است بوده معامالت در ثبات و یینظم برقرار دنبال به قانونگذار ، است عمومی نظم مساله ، است

 . است نموده جلوگیری نیز راردادق طرفین از یکی به ظلم و اجحاف از معامالت

 فسخ 

. رددا نیاز قانونی یا ردادیقرا مجوز به تنها عمل این. ندارد مقابل طرف تراضی به نیاز که است ای طرفه یک حقوقی عمل فسخ،

 می خیار صاحجب ،باشد شده گرفته نظر در ثالثی شخص یا و طرفین یا و طرف یک برای فسخ خیاری قراردادی در چنانچه

 اوست با خیار اسقاط یا اعمال یعنی سخ،ف اختیار. کند بیان نماید، فسخ بر داللت که فعلی یا و لفظ هر با را خود اراده و واند،خواستت

 محکم بنیان کردن متزلزل جهت در توانند می متعاقدین از یک هر که دیگری موارد. باشد داشته آن در تاثیری تواندنمی دیگری و

 به در مجاز ار آنها دوی هر یا رفینط از یکی ضرر، جبران برای قانونگذار که است قانونی مجوزات جویند، سود آن از قرارداد واستوار

 . است کرده قرارداد زدن هم

 اوضاع ییرتغ که مواردی در ،(ضررال) و(  حرج و عسر نفی) فقهی قواعد کمک با فقه در احوال و اوضاع تغییر نظریه نهائی تحلیل در

 مانجا به متهد الزام عنیی ضرری حکم شود، منجر متعارف از خارج و منتظره غیر دشواری یا تعهد اجرای شدن ضرری به الاحو و

 طرف از .دادیم تعهد انجام از دمتعه معافیت به نظر الضرر، یعنی خسارات کلی مبانی از یکی به توجه با و دانسته مرفوع را تعهد

 اوضاع که اندداده ضیترا به تن ضمنی شرایط این با طرفین که بود نظر این ابراز در سعی ضمنی شرط نظریه کمک به دیگر

 ، اساس انهم بر اکنون  دانستیم طرفین تراضی مبنای را مذکور احوال و اوضاع ثبات و نکند تغییر بنیادی طور به عقد زمان واحوال

 و عسر در یا و شده متضر نیدگرگو این از که طرفی برای فسخ مجوز دیگر عبارت به یا و تعهد انجام به متعهد الزام عدم مجوز

 .شود می صادر است، افتاده حرج

 فقها کالم از رددگ می اندازه بی ومشقت حرج و متعارف غیر ضرر دچار عقد مفاد اجرای از که کسی برای فسخ بر تسلط

. اند ردهک تحلیل اجتماعی دالتع اجرای و ناروا ضرر رانجب یا تراضی مفاد اراده حکومت پایه بر فقها را فسخ خیار مبنای.پیداست

 عدالت رایاج و ناروا ضر جبران نایمب بر بپذیریم، را احوال و اوضاع تغییر نظریه الضرر و حرج و عسر نفی دلیل به توجه با چنانچه

 حققت برای کنیم تحلیل ضمنی شرط هنظری به توجه با را احوال و اوضاع تغییر نظریه اگر و کنیم قرادادمی فسخ به حکم اجتماعی

 . هستیم قرارداد فسخ برای قراردادی مجوز وجود پذیرش به ناجار تراضی محدوده کشف و طرفین اراده

 زا تصوراتش و متعارف تظاراتان که کسی یا و گرفته قرار ضرر و وحرج عسر در که طرفی برای معامله فسخ حق وجود به اعتقاد با

 ررض از خیار اعمال با انستتو خواهد او است شده تغییر و دگرگونی دچار مترقبه غیر حوادث بروز با عقد زمان احوال و اوضاع

 .دنمای استفاده است شده یجادا وی برای قرارداد در ضمنی طور به که حقی از یا و کند جلوگیری شود می وارد وی به که ناروائی

 کار انجام به ملتزم قرارداد یک طی که متعهدی. است فسخ بر متعهد تسلط ،گردد می مستفاد فقها وکالم فوق توضیحات از آنچه

 و فسخ را قرارداد تواند می آن شدن ضرری یا و تعهد اجرای شدن مشکل و غیرمترقبه ای حادثه بروز صورت در است شده معینی
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 تعهد انجام به متعهد الزام به قائل مبسوط در(  ره) الطایفه شیم. کند عمل خود تعهد به ضرر و مشقت تحمل و شرایط همان با یا

 در مذکور قرارداد از که شخصی برای فسخ خیار یا و عقد انفساخ به قائل دیگر امافقهای. باشد همراه مشقت با تعهد انجام ولو است

 .باشدمی است شده متضرر یا و گرفته قرار حرج یا و مشقت

 تحلیل و ضمنی شرط ظریهن مبنای بر احوال و اوضاع تغیر نظریه پذیرش به نظر چنانچه ، فسخ خیار وجود در توجه قابل نکته

 در تغییر رب عالوه یا و است فسخ مجوز تنهائی به عقد زمانانعقاد واحوال اوضاع تغییر آیا که است این باشد تراضی و اراده حکومت

 رد گفت باید پاسخ در د؟یاب تحقق نیز دشواری یا و ضرر است الزم "حتما شرایط کننده دگرگون حوادث بروز و واحوال اوضاع

 : است الزم امر دو تحقق ضمنی شرط نظریه به استناد

 از استنباط با و است ادقرارد یک الزمه در عرف که اموری ، است شده تصریح آن به عقد متن در که مواردی بر عالوه (1

 الزم گردد می لقیت(  ضمنی شرط) عنوان هب گنجد می طرفین تراضی چارچوب در شواهد و قرائن و احوال و اوضاع

 . است الوفا

 مارمیش به عقد مفاد به زامالت برای طرفین ضمنی توافق مور برعقد، حاکم احوال و اوضاع در بنیادی تغییرات وقوع عدم (2

 .آید

 ختاللا این و شده الفاخت ردچا توازین و تعادل این چنانچه. است تجاری مباداللت در ومسلم عرفی امور از یکی عوضیین تعادل

 و برانج حل راه دنبال به باید حقیقت در. باشد واجتناب دفع قابل غیر و انتظار قابل غیر و مترقبه غیر ای حادثه بروز دلیل به

 قفو غییرت بر بنا آن تغییر عدم که - احوال و اوضاع در تغییر چنانچه گفت باید دلیل همین به. بود توازن و تعادل مجدد برقراری

 فسخ هب نظر توان می باشد ردهخو هم به قرارداد اقتصادی توازین و تعادل بابت از و شود ایجاد - است بوده طرفین تراضی مبنای

 عبارت به. نیست قرارداد زدن مه به برای دلیلی قراردادی تعادل در اختالل و مشقت و حرج یا و ضرر ورود بدون واال داد قرارداد

 طرفین ضمنی توافق مورد ییر،تغ عدم اینکه صرف به باشد نداشته قرارداد اجرای در تاثیری واحوال اوضاع در دگرگونی اگر دیگر

 عقدمی ادمف اجرای به ملتزم هدومتع نداشته وجود التزام برای عذری باشد میسر ضرر و دشواری بدون قرارداد اجرای امکان و باشد

 باشد.

 «در قراردادها و احوال ضاعاو رییتغ»  ةینظر ي؛ حقوق يفقه لیتحل

 یاجرا یاما گاه د؛ینمامی قراردادها  یو اجرا لزوم به حکم ریناپذخدشه و قاعدة اصل کی عنوان قراردادها به استحکام اصل

 به ربازیاز د رو حقوقدانان نی. از اگرددیم گرید طرف به یریناپذجبران خسارت وارد آمدن موجب اصل نیاستناد ا به یقرارداد

 رییدر قراردادها را تغ و احوال اوضاع که یتیوضع دآمدنیپد قراردادها در صورت استحکام اصل با حفظ اند کهبوده بحث نیا نبالد

 اتیرزد. نظ صیرا تخص عام قاعدة آن یموارد نیدر چن نکهیا ایقراردادها نمود؟ و  اصالح ایو  لیتعد به حکم توانیم ایآ دهد،یم

قرار دهند و  امر را مورد توجه نیا نیو ونیکنوانس از جمله یجهان یونهایکشورها و کنوانس نیقوان شد که و آرا آنها باعث حقوقدانان

را  آن ایداد و  انصراف یامعاهده کیاز  ای نمود، را فسخ یقرارداد توانیم یطیشرا آمدن دیپد در صورت شد که رفتهیپذ هینظر نیا

، حادث ، غبناز حق سوء استفاده قرارداد، منع ریتفس ،یضمن شرط چون یلیمذکور دال ةینظر اثبات یبرا نمود و حقوقدانان لیتعد

ملتها و کشورها  نیب اقتصاد و معاهدات عرصة، در است یبشر نینو امروز عصر ارتباطات و... استناد نمودند.جهان تین حسن اصل

و  شده لیمنظور تشک نیبد یجهان ییسازمانها که است رفته شیبشر تا بدانجا پ تعامالت . گسترةاست آمده دیپد ژرف یتحوالت

 از،یمورد ن نیو قوان یحقوق ثیند؛ اما از حاگرفته عهده به معامالت شتریب لیتسه یبرا ار یرساناطالع فةیوظ یاریبس یارگانها

 که است نیدر هم هم حقوق یگردد و رمز و راز ماندگار ارائه با آن متناسب یحلهاراه که کندیم جابیا دیجد یهادهیظهور پد

 چون یاصول عرصه نیاسخگو باشد. در همپ دیجد یازهاین ماندگار به اصول به هیو با تک دینما حرکت یبشر یازهایبا ن همگام

 با همان همچنان شود،یم در معامالت لزوم اصل ایو  قاعده به ریتعب از آنمیاسال در فقه قراردادها ، که استحکام ایو  ثبات اصل
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 یمورد امضا باشد که یعقالن یبنا به آن یتنااب یداریو پا ثبات نیا لیدل عمده دیو شا است یباق شیخو قوت به گذشته استحکام

 یقراردادها حت و استحکام لزوم اصل ایآ که است آمده شیپ بحث نیمعاصر ا در حقوق حال نی. اما در عاست قرار گرفته هم شرع

قرارداد با  در متن ینیبشیپ عدم در صورت نکهیا ای؟ است یباق شیخو حال به زیدر قراردادها ن لو احوا اوضاع رییتغ در صورت

قرارداد  که ینحو قرارداد گردد، به اصالح ای لیتعد به حکم که دیخواهد گرد قرارداد موجب یاجرا یو دشوار و احوال اوضاع رییتغ

 نیا خچةیو تار سابقه نکهی. ااست دهیگرد ا و تعهداتقرارداده در حوزة یمباحث طرح لیامر دل نیهم د؟گرد قیتطب دیجد طیبا شرا

و  نیو قوان در حقوق ربازیاز د یحقوق مناسبات در همة آن به و توجه حق تیرعا : اصلگفت دیبا باشد،یم یزمان از چه مباحث

 استفاده عادالنه ریطور غ خود به از حق دیما نبا: »چون رم در متون ی. عباراتاست بوده یجد تیعنا وردم رم و حقوق یاله انیاد

 در مورد حق طرفدار کنترل رم حقوق که معناست نیا دهندةنشان «ردیقرار گ مورد اغماض دینبا و خباثت طنتیش» ایو  «میکن

در  آن و امثال غبن اریالضرر و خ چون یقواعد حقوق ، وجودانصاف ال، خصوصاً در محاکمکامن در حقوق ییقضا ی. آرااست ودهب

 حقوق بار در مباحث نینخست هینظر نیا معتقدند که یبرخ حال نی؛ اما در عمعناست نیبدمیاسال حقوق توجه دهندةنشان فقه

 نیبر ا گرید ی. گروهاست بوده المللنیب حقوق یعلما و نظرات دی، عقاآن شیدایو منشأ پ قرار گرفته مورد توجهمیعمو المللنیب

 ،یحیمس در شرع نییاز تب و پس گرفته الهام ناسیآکو توماس سیقد از آموزة ژهیو بو سایکل ، از حقوقمورد بحث ةینظر باورند که

در  تجارت گسترش لیدل به اکنون هم. است افتهی راه لالملنیب قلمرو حقوق و از آنجا به گذارده یمدن حقوق عرصه ابتدا پا به

قراردادها و  در متن فراوان و وجود تعهدات یو حقوق یقیحق اشخاص نیو همچن یو دولت یخصوص یشرکتها توسط یجهان عرصة

در  گذشته یدر سالها که آنچه بسان یاقتصاد و یاسیس ی، انقالبها، بحرانهاجنگ واسطة به در جهان خاص طیشرا آمدن دیپد

 رشیپذ کسوی از.است دهیبرخودار گرد یاژهیو گاهیاز جا بحث نی، ااست آمده دیسپتامبر پد 11 یایاز قضا پس راًیاخ ایو  ایآس شرق

 ،هیمصر،سور چون یاسالم یکشورها انیو در م سیوئس ا،یتالی، ا، فرانسهآلمان مثل افتهی توسعه یکشورها نیدر قوان قاعده نیا

 یالدیم 1969 در سال شد که باعث یجهان در عرصة و معاهدات یاقتصاد مناسبات توسعة گرید یو از سو ریو الجزا عراق ،یبیل

مذکور  ونیبرساند و در کنوانس بیتصو به باشد،یاکثر کشورها م مورد قبول را که یقانون ،نیو ونیکنوانس معاهدات در مورد حقوق

 (.1392)خوئینی،است اظهار نظر شده زین و احوال اوضاع نیادیبن رییتغ دربارة

 نیو ونیدر کنوانس و احوال اوضاع رییتغ

 :داردیم انیب« و احوال اوضاع نیادیبن رییتغ» عنوان تحت .( در مبحثم 1969) نیو ونیکنوانس 62 مادة

 :ریز طیشرا تحقق استناد کرد مگر در صورت و احوال اوضاع رییتغ به توانی، نممعاهده کیاز  انصراف ای فسخ یبرا

 .کند رییتغ یطور اساس به انعقاد معاهده موجود در زمان و احوال . اوضاعالف

 .باشد نشده ینیبشید پمتعاه یدولتها ، از طرفو احوال اوضاع ریی. تغب

 .باشد معاهده دو طرف یتراض یاساس یموجود، مبنا و احوال اوضاع یو بقا . حفظج

 (.1392)خوئینی،سازد دگرگون یطور اساس را به کطرفی ، حدود و قلمرو تعهداتو احوال اوضاع ریی. تغد

 هینظر يحقوق يمبان

مزبور  ةینظر یحقوق یمبنا تواندیم ریز لیدال باورند که نیبر ا و احوال اوضاع نیادیبن رییتغ یحقوق ةینظر اثبات یبرا حقوقدانان

 :باشد

در  تین حسن اصل و باالخره علت اصل حادث ، غبنعادالنه ریغ ، دارا شدناز حق سوء استفاده قرارداد، منع ریتفس ،یضمن شرط

 .عقد یاجرا

 .میدهیقرار م یرا مورد بررس و آن میپردازیعقد م یدر اجرا تین حسن اصل یمبنا به بحث نیدر ا
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 تین حسن اصل

و تصور  کندیم اشتباه یاز رو یحقوق عمل به اقدام که یکس یفکر : وضعندیگویدر قراردادها م تین حسن فیدر تعر حقوقدانان

 ددر حدو یحقوق عمل آن آورانیز عواقب در مقابل و مقنن ستین قانون موافق نکهیا و حال است قانون بر وفق او عمل که کندیم

 نکهیا و حال فتهرا از او گر و مال کرده معامله یواقع با مالک کندیتصور م که است یدی مانند صاحب کند،یم تیاو را حما ینیمع

و  ردیگیقرار م رد بحثقراردادها مو و انعقاد و تصرف حدوث در مرحلة یدر قرادادها گاه تین حسن. است کرده عاملهم با غاصب

با  از حقوقدانان ی. برخاست قرار گرفته مورد توجه تعهدات یاجرا در مرحلة تین حسن اصل بحث نیدر ا اجرا؛ که در مرحلة یگاه

 :ندینمایم فیتعر نگونهیرا ا تعهدات یاجرا در مرحلة تین حسن ،سهفران یمدن ز قانونا استفاده

تعهد را بر متعهد دشوار  یاجرا کند که یعمل دینبا کنند؛ مثالً متعهدله یاز عقود همکار یناش تعهدات یدر اجرا دیبا نیمتعاقد

 و مطالبة نشده ینیبشیپ حوادث به توجه و عدم دشوار را داشت طیقرارداد در شرا یاجراانتظار  دیاز متعهد نبا ،نیگرداند. بنابرا

 (.1392)خوئینی، گرددیم یتلق تین با حسن ریرفتار مغا ،افتهی رییتغ طیقرارداد در شرا قیدق یاجرا

 

 يو ژرمن يروم يحقوق در نظام تین حسن اصل

را در موارد  تین حسن اصل ،یـ ژرمن یروم یحقوق نظام به مربوط نیقوان نیتراز شاخص یکی عنوان به فرانسه یمدن قانون

دهد یقرار م را مورد بحث اثر تعهدات که 1134 . در مادةمیکنیم اشاره از آن ییهانمونه به که است قرار داده مورد توجه گوناگون

اند. آنها را منعقد کرده که است یاشخاص به نسبت قانون نیگزیباشند، جا شده لیتشک یطور قانونبه که ییاردادهاقر: »است آمده

اجرا  تین نبا حس دیقراردادها را با نی. ادهدیم اجازه قانون که یجهات به ای کرد، مگر با اقاله فسخ توانیقراردادها را نم نیا

 چند شخص ایدو  به یطور متوال به متعهد است شخص که ی: اگر مالداردیم انیب باشدیم در مورد تعهد انتقال که 1141 دةما.نمود

 یباق آن و مالک است ، مرجعاست آن یواقع متصرف که دو شخص از آن یکیباشد،  منقول کند، کامالً مال میتسل ایبدهد 

 1240 مادةد.باش گرفته صورت تین ، با حسنتصرف که است نیبر ا مشروط ذلکاو مؤخر باشد و مع به انتقال زمان ندهرچ ماند،یم

 به مربوط مبحث در.است شده او خارج دی؛ هر چند متعاقباً سند از ، معتبر استهگرفت صورت سند طلب دارندة به تین با حسن که

 تین حسن در مقابل که دانسته تیسوء ن نداشتن به را منوط خسارت پرداخت 1147 تعهد در مادة یاجرا از عدم صلهحا خسارات

 که شودیم خسارت ةیتأد به محکوم فایدر ا ریتأخ علت به ایتعهد  یفایا عدم لیدل به ی: متعهد وقتاست آمده و در آن باشدیم

او وجود  ةیاز ناح یسوئ تین چیه نکهیا زینمود و ن او منتسب به توانینم که بوده یخارج از علل یناش فایا کند عدم تنتواند ثاب

 رو مؤسسة نی. از هماست قرار گرفته رشیمورد پذ زین یالمللنیب تجارت به مربوط نیدر قوان تین حسن اصل.است نداشته

 میمستق ریغ ای میمستق یخود اجرا یالمللنیب یبازرگان یقراردادها از مواد اصول یدر شمار 1رم یخصوص حقوق وحدت یالمللنیب

 7 مادة در.میکنیم مواد اشاره نیاز ا یتعداد به که است کرده دیتأک تین حسن اصل تیبر رعا منصفانه و معاملة تین حسن اصل

 :است آمده است منصفانه و معاملة تین حسن به جعرا که

 .کند عمل منصفانه و معاملة تین حسن بر اساس ،المللنیب در تجارت است مکلف نیاز طرف کیهر  .1

 .محدود کنند ای یرا مستثن فیتکل نیا توانندینم نیطرف .2

از  یکی توانیرا م منصفانه و معاملة تین حسن که است یمعن نیبد نیا»: داردیر ماظها ماده نیا ریز مزبور در گزارش مؤسسة

 عمل منصفانه و معاملة تین حسن بر اساس دیبا نیاز طرف کیهر  امر که نیا یکل انینمود. با ب یتلق اصول یحام یادیبن یهادهیا

روند  قرارداد از جمله اتیدر سراسر ح نی، رفتار طرفدر اصول نیمع مقررات ابیدر غ یحت که ندکیم حیتصر ماده نیا کیکند، بند 

 { 17:  یالمللنیب یبازرگان یقراردادها باشد. } اصول منصفانه و معاملة تین با حسن منطبق دی، بامذاکرات

                                                      
1 (UNIDROIT) 
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 :است آمده تیبا سوء ن مذاکرات مذکور دربارة قانون 15 مادة در

 .باشدینم توافق حصول عدم شود و ضامن وارد مذاکره مختار است نیاز طرف کیهر  .1

 .خواهد بود مقابل طرف به وارده خسارات ضامن کند،یم را قطع مذاکرات ،تیبا سوء ن ای کندیم مذاکره که یطرف ذلک مع .2

 تیامر سوء ن نیباشد، ا تهرا نداش گرید با طرف توافق به لیدهد، اما قصد ن را ادامه و آن شده وارد مذاکره یاگر طرف ژهیبو .3

 .شودیم محسوب

 .است دانسته منصفانه و معاملة تین حسن اصل تابع زیرا ن مذاکرات قطع حق ماده نیا

 :داردیم انی، بهقرارداد ذکر نشد و در متن افتاده عقاد قرارداد از قلمان هنگام به که یبا شروط در رابطه 8ـ  4 مادة در

 اوضاع که یباشند، شرط نکرده دارد، توافق تیاهم فشانیو تکال احراز حقوق در مقام که یبا شرط قرارداد در رابطه نیطرف هرگاه .1

 .و منظور خواهد شد اقتضا کند ارائه و احوال

 :شود توجه ریز عوامل به دیبا ، از جملهاست یمتقض یشرط چه نکهیاحراز ا مقامدر  .2

 (.1392)خوئینی، .تی؛د. معقولمنصفانه و معاملة تین . حسنقرارداد؛ ج و هدف تی. ماهب ؛نی. قصد طرفالف

و  است حیصر یگاه و تعهدات ستین شده حیرارداد تصردر ق آنچه لزوماً محدود به نیطرف تعهدات یقرارداد تعهدات بحث در

 علت توانندیم یمختلف لیدال رایز باشد؛یم منصفانه و معاملة تین حسن 2ـ  5 در مادة مورد قبول یضمن از تعهدات ،یضمن یگاه

 یهیبد یامر» باورند که نیبر ا نیطرف نکهینها و اآ هدف ای تیماه دانستن مثالً با مفروض یضمن باشند. تعهدات حیتصر عدم

 8ـ  1 مادة مطابق یتجار و عادت عرف ای ظاهر شده ،نیطرف نیب معمول ةیدر رو تناوب قبالً به است ، ممکناست واضح« است

 در روابط تیو معقول منصفانه و معاملة تین حسن اصول جةیآنها را نت توانی، محال نیباشد. با ا کرده زیآنها را تجو الذکروقف قانون

در  تین حسن ضرورت مسألة به دیجد نیاز قوان یاریکشورها در بس گریدر اروپا و د یاقتصاد رونق . بعد از دورةدانست یقرارداد

: دیگویم 242 در مادة آلمان یمدن . قانونمیکنیم از آنها اشاره ییهانمونه به آمد که عمل به یجدّ آنها توجه یو اجرا قراردادها

و  ورمزب مادة یرینظر تفس سبراسا«. اجرا کند جیرا عرف و با در نظر گرفتن تین حسن تیقرارداد را با رعا است مکلف ونیمد»

 از حق سوء استفاده منزلة به تین با حسن ریمغا یحقوق اعمال ند کهنظر داراتفاق آلمان و قضات حقوقدانان ،یمدن قانون 226 مادة

 حسن خود را بر اساس و تعهدات حقوق است موظف : هرکسداردیم انیب رابطه نیدر هم زین سیسوئ یمدن قانون 2 مادة.باشدیم

و  باشد. حقوق منطبق یعموم شیو آسا با رفاه دیبا یخصوص قوق: حدیگویم ژاپن یمدن قانون 1 مادة.و اجرا کند اعمال تین

 نیاز قوان یبرخ.ستیمجاز ن از حق و اجرا شوند. سوء استفاده اعمال تین حسن طیبا شرا و منطبق یو درست با شرافت دیبا فیتکال

 ریتفس تین حسن اسیمق هب دیاند. عقود باخواستار شده تین حسن یعقود را بر مبنا ریو تفس فراتر گذاشته نیکشورها پا را از ا

 (.1392)خوئینی،شوند

 ال کامن يحقوق نظام

بر  یحقوق نظام نیا یذات تیخصوص به با توجه انصاف از محاکم که یقواعد با استناد به ،تین حسن ةینظر یحقوق نظام نیا در

 اصل به وجود عوض و از ضرورت دانندیم قبول را قابل آگاه در حدود وجدان یحقوق . آنها اعمالباشدیم مورد توجه مانده یجا

 قیمصاد به با توجه تقلب ،یحقوق نظام نیا در.دانندیم تین حسن را برخالف و عوض علت تعهد بدون رایز رسند؛یم تین حسن

شود،  استنباط یخارج از قرائن باشد و چه حیصر چه تقلب که باور است نیال بر الذا کامن رد؛یگیم قرار مورد مطالعه آن یعلم

 دادگاه تیصالح او در حوزة کند که اهمرا فر یبدهکار موجبات با اغفال ی. مثالً اگر شخصاست یحقوق عمل ابطال موجب

صادر خواهد  تیصالح ، قرار عدمتقلب لحاظ به دادگاه د،یاو نما هیعل دادخواست طرح به اقدام و سپس ابدیحضور  یمخصوص

 حسن ، اصلباورند که نیتعهد بر ا یاجرا در مقام یعموم قاعدة کی عنوان به تین حسن قبول رغمیعل از حقوقدانان یبرخ.کرد
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 کطرفهیطور  را به یقرارداد سرباز نزنند و شروط آن یباشند و از اجرا بندیپا یمفاد تراض به همواره نیطرف که کندیم جابیا تین

 یاناخواسته شود و شروط خارج دو طرف مشترك درخواست یاز قلمرو تراض دینبا هم یقاض اصل نیهم یمقتضا ندهند؛ به رییتغ

 نداشته آن شیدایدر پ ینقش چیه متعهدله که یو احوال و اوضاع طیتعهد در شرا یاجرا درخواست نیکند. بنابرا لیآنها تحم را به

 نیا طرفداران در مقابل اما است با آن همسو و منطبق قاًیدق بلکه ،ستیقراداد ن یدر اجرا تین حسن با اصل ریتنها مغا نه ،ستا

 ،نیمتعاقد نیب بروز اختالف در صورت یمقتض و در مواقع انداخته هیاز عقود، سا یناش ر تعهداتب تین حسن نظرند که نیبر ا هینظر

 (.1392)خوئینی، کندیم ( حکومتاست آن طیتعهد و شرا بر مفاد عقد )که

 تین سوء

 حسن اصل رو که ز آن، و ا«باضدادها اءیاالش تعرف»: ندیگوی. ماست ضد آن قیاز طر ییشناسا ،یزیهر چ شناخت یاز راهها یکی

 به در لغت که است تین حسن مقابل نقطة تیلذا عنصر سوء ن ،کاستیاروپا و آمر ییقضا در محاکم مورد توجه از اصول یکی تین

مانند  یحقوق عمل به اقدام یکس هرگاه زیو در اصطالح ن« است یو مذهب اخالق یو مبان و نظامات نیقوان قصد مخالف» ینمع

 تیاو سوء ن عمل و اقدام نیباشد، ا خودآگاه عمل صحت عدم و به است یآثار حقوق ایمنشأ اثر  کند که یماد عمل ای قاعیا ایعقد 

 (.1392)خوئینی،شودیم یتلق

 تیسوء ن لیدل نیسنگ ریتقص

 دانسته یواقع تیسوء ن را معادل نیسنگ ریتقص کایآمر ییقضا یآرا یباشد؟ برخ تواندیم یزیچ چه ،تیسوء ن لیدل نیسنگ ریتقص

، شده انیب نیسنگ ریتقص یبرا که یفیتعار از جمله بالك یحقوق فرهنگ در.انددانسته تیسوء ن لیرا دل نیسنگ ریتقص شتریب کنیل

 نیسنگ ریتقص ،یگرید مال ای جان به نسبت آن جینتا به ییاعتنایب ای ،حیصر فةیوظ کی یاز اجرا یاراد ی: خودداراست آمده

 فةیدر مورد وظ فعل ترك ای فعل کی نیسنگ ریتقص.دهدیم لیرا تشک ساده اهمال که است مراقبت از عدم شیب یزیاساساً چ

 ای فاحش اریبس غفلت نیسنگ ری. تقصکندیم زیمتما یعاد مراقبت در اعمال را از قصور محض آن که است دیشد وصف ای یقانون

 به احترام یقانون فةیو آشکار وظ پروایب ضنق نیسنگ ری... تقصاست مراقبت نیکمتر یحت کار نبردن به ای فیخف مواظبت فقدان

 یدارا یعاد ریبا تقص سهیدر مقا نیسنگ ری، در تقصاست ریتقص هرگونه مشخص ( که)تخلف تیمجرم . عاملاست گرانید حقوق

 فقدان یمعن متفاوتند و به یتوجهیب درجة ثیاز ح نیسنگ ریو تقص یعاد ریتقص که داشت توجه دیبا البته. است دتریشد یادرجه

 نیسنگ ریتقص :ندیگویم نیگسن ریتقص فیدر تعر هیکاربن از جمله فرانسه . حقوقداناناست یعاد ریبا تقص سهیدر مقا مراقبت شتریب

 چنانآن ی، ولخباثت و نه قصد اضرار هست . نهاست شگفت یدر حد دیشد غفلت ای مهارت مظهر عدم که است یریتقص

 عبارت نیسنگ ریتقص هکمعتقدند  ریتقص نیا نییتب در مقام زین یبرخ و است گرفته عمداً انجام ییگو وجود دارد که یمباالتیب

اتخاذ  اشخاص نیتردقت کم که یریتداب و ترك کنندیم درك اشخاص نیهوشتر کم که یامور به از جهل است

 (.1392)خوئینی،ندینمایم

 

 تیسوء ن مستلزم یعمد ریتقص

 به که یانیز به یعنصر آگاه نیسنگ ریتقص برخالف یعمد ریاند. در تقصدانسته تیسوء ن را مستلزم یعمد ریتقص حقوقدانان

 یعمد ریو تقص نیسنگ ریتقص نیب زیتما در.کندیم تیکفا تیسوء ن عنصر در تحقق نیو هم است وارد خواهد شد الزم متعهدله

 وارد خواهد شد، بلکه متعهدله به که یاز ضرر یعنصر آگاه عنصر قصد اضرار وجود دارد و نه نه نیسنگ ریدر تقص که دشویم گفته

با قصد اضرار  است ممکن یعمد ریاما در تقص کنند؛یم را درك انسانها آن نوع که است یزیچ درك از عدم یناش حاصله خسارت

وجود  در آن یشخص یعنصر آگاه در هر صورت رد،یگیم شکل از ضرر متعهدله یآگاه قصد اضرار؛ لکن بدون تاس باشد و ممکن

 نیسنگ ریتقص گر،ید عبارت به.ردیگیم صورت طور مشخص به تیسوء ن صیتشخ مقصر جهت یروان وضع یدارد و لذا بررس



 

 15/… اوضاع و احوال در تحول قرارداد ها رییبررسی فقهی و حقوقی تغ

 
 آن جةینت کنی، لاست یاراد عنصر عمد وجود دارد و نه نه در آن که است مراقبت یعاد اریاز مع توجه و قابل ریصرفاً تجاوز چشمگ

 انجام و خواسته را آگاهانه آن دیآینظر م امر به یدر باد که است گرفته شکل آنگونه زی. رفتار ناست توجه و قابل فاحش سخت

 (.1392)خوئینی،است داده

 يالمللنیب در محاکم نیسنگ ریو تقص یعمد ریصتق حكم

 ای یعمد ری: تقصکه داردیمقرر م تیمسئول یتهایدر مورد محدود و نقل حمل به ورشو راجع 1929 ونیکنوانس 22 مادة موجب به

 نیهم بر.باشد شده شناخته یعمد ریتقص ، معادلپرونده به یدگیرس مرجع دادگاه حقوق بر طبق او که یاز سو یگرید ریهر تقص

نبود و  اختالف بود، محل صراحتاً ذکر شده یعمد ریتقص که عبارت اول بخش یـ ژرمن یروم حقوق تابع یدر کشورها اساس

 wilful » واژة ،نیسنگ مفهوم به اشاره ال بدونکامن . در حقوقدیگرد ریتفس نیسنگ ریتقص ( بهیعمد ریتقص )معادل دوم بخش

misconduct » ریتقص و هم شدیم را شامل یعمد ریتقص هم کردند که ریتفس یاگونه بود، به مذکور آمده مادة در متن را که 

: مقرر داشت کرد و ورشو را اصالح ونیکنوانس 25 خود، مادة 13 در مادة الهه پروتکل 1955 در سال تاًیرا؛ نها نیسنگ

و  حمل یمتصد فعل ترك ای از فعل یناش خسارت شود که اجرا نخواهد شد، اگر اثبات 22 مقرر در مادة تیمسئول یتهایمحدود

 حکم نیا لذا.است گرفته ضرر انجام یاحتمال وقوع به و با علم یاطیاحت یبا قصد اضرار با ب که او است ندگانینما ای ، کارکناننقل

 کسانیرا  نیسنگ ریو تقص یعمد ریتقص به راجع صادره احکام المللنیب ، در حقوقاست شده دادگاهها واقع دییعموماً مورد تأ که

 (.1392)خوئینی، .است دانسته ینابخشودن ریتقص مرتکب یعمد ریتقص را بسان نیسنگ ریتقص نینمود و مرتکب

 

 قرارداد لیمفهوم تعد

 یامر دات،اد و تعهبر قرارد راتییاز تغ یناش عوارض ریتأث نیمختلف است، بنابرا راتییاز آن جا که زمان همواره آبستن حوادث و تغ

ی هابل توجقرداد رقم لغ قرامب ثیاز ح ایاست و  یزمان، طوالن ثیکه از ح ییقراردادها در شودیرو تالش م نیمحتمل است. از ا

در  یرات و قاضا وضع مقربنونگذار قا ل،یتعد با درج شرط نیاعتبار در موعد مقرّر وجود دارد، متعاقد نیامکان عدم تأم ای باشدی م

ی هاکشور یقوقح یامهااست که در نظ یمفهوم قانون کیقرارداد  لیزنند. تعد قرارداد لیصورت طرح در محکمه دست به تعد

 به دنبال داشته زینرداشت را بدر  وتتفا بلکه ست؛ین یتفاوت صرفاً در نام گذار نیبتّه ا. الشودی م دهیمتفاوت نام یبا نامها مختلف

کم بر احوال حا ووضاع ادر  رییپرسش است که در صورت تغ نیبه ا ییپاسخگو مفهوم در صدد نیاز آن متأثّر بوده است. ا ای

)خوئینی و  ؟ریخ ای اردد وجود در مفاد عقد رییامکان تغ ایبار سازد، آ مشقّت نیاز متعاقد یکی یآن را برا یاجرا که قرارداد،

 (.1392همکاران،

 نیا اممکن نشود ام آن نا یکه اجرا بخورد چنان بر هم یقرارداد تیموقع یا نشده ینیب شیاگر در اثر حادثه پ یعنیقرارداد  لیتعد

 یدشوار نیمتعادل ساخت تا ا یمفاد آن را به شکل یردادقرا ایو  ییقضا ،یقانون قیافکند، بتوان به طر یرا به دشوار داجرا، متعه

 طیو شرا یاقتصاد یضرورتها انطباق مفاد آنها با لهیقراردادها به اعتبار وس لیو قرارداد منحل نشود. موضوع تعد گردد برطرف

است که  یناظر به مورد ،یقرارداد لیشده است. تعد میتقس ییقضا لیتعد و یقانون لیتعد ،یقرارداد لیحادث به سه دسته تعد

 لیبه شروط تعد شروط نیا کنند؛ی م لیخود در ضمن قرارداد مبادرت به درج شرط تعد ینگر ندهیو آ ینیب شیپ بنا به نیمتعاقد

 نیاستناد کرد. طرف یقانون مدن 10اراده و ماده  یاصل آزاد به توانیم زیشرط ن نیالزم االجرا بودن ا یکننده شهرت دارند. برا

و  قرارداد نیکه ا یکنند و مادام ینیب شیپ زیمورد نظر خود را ن طیشرا توانندی م سازند،ی م منعقد داد همانگونه که آن راقرار

باشد که پس از  یادهند که شرط به گونه یم حیترج نیمتعاقد یاالتّباع است. گاه برخورد نداشته باشند، الزم یشروط با قواعد امر

به  عقد .ابدی انیشده جر ینیب شیپ طیبه طور خودکار شرا ایبه اراده مجدد وابسته شود  قرارداد شتباز سرنو طیشرا نیحدوث ا
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به دست بردن در  یلیبگذارد. مقنّن غالباً تما احترام امر نینسبت به ا زیگذار ن است که قانون یاست و منطق نیمنزله قانون طرف

 مقنّن مصلحت را یاگر در موارد ا. امکندی کم نم یزیو از آن چ دیافزای نم یشرط آن مفاد بر نیندارد؛ بنابرا نیقرارداد منعقده طرف

 ل،ینوع از تعد نیرا متعادل سازد. ا دشوار طیبزند و قرارداد با شرا دیتواند دامنه قرارداد را محدود کند، اراده را ق یم ندیآن بب بر

 تیوضع نیرا که در ا یقرارداد ط،یشرا ینیب شیبا پ یعنی کند؛ی م لیرا تعد قرارداد میقانون گذار به طور مستق یاست.گاه یقانون

 یقانون لیاز تعد یقرارداد، نوع لیتعدی برا یگذار به قاض اعتقاد دارند اجازه قانون ی. برخسازدی به اجبار متعادل م رد،یگی م قرار

 (.  79: ص 3، ج  1383 ان،یاست. )کاتوز

 اگر .شود یتلقّ ینونقا لیدمزبور، تع لیموجب شود که تعد دیقانون است، نبا ،یقاض اریتاخ یکه مبنا نیا رسدی م اما به نظر

نکرده باشند  یقه آن توافسبت بن زین نیو طرف باشد عادالنه ساکت طیقرارداد در صورت برهم خوردن شرا لیقانونگذار نسبت به تعد

 که را یاوضعدالت مع بتوان دیکه با نجاستی. در ادیآی م انیبه م ییقضا لیبحث تعد نشود، حاصل یتوافق طیپس از حدوث شرا ای

ت و به اعتبار رارداد اسق لیعدتعمل  نی. انمود منطبق دیجد طیاوضاع و احوال کم رنگ گشته است با شرا رییبا تغ ایدر طول زمان 

 قرار ینیز با مورد بارعقد  ارکان چارچوب و ییقضا لینام دارد. تعد ییقضا لیتعد متضرّر، درخواست طرف یدخالت دادرس و در پ

به نظر  ست که اگره یژگیو نیا حائز لیشکل از تعد نیاست؛ ا یقرارداد داتبلکه اثر آن منطقاً فقط مربوط به تعه دهد،ی نم

 باز طید شراصورت وجو ل را درچون انحال گر،ید یها امکان استفاده به راه نساخت مطلوب را برآورده کننده،ی دگیمقام رس ییقضا

)خوئینی شود یمشخّص م ر کدامه یاجرا روشن و محل زین یو قرارداد یقانون ،ییقضا لیتعد انیتفاوت م اناتیب نی. با اگذاردی م

 (1392و همکاران،

 یيقضا لیتعد طیشرا

 (1392)خوئینی و همکاران، :شودی در سه شرط خالصه م ییقضا لیتعد یاساس طیشرا

 نیب یقتصادالت اتباد متعارف و یاز روند عاد یدگرگون نیمعنا که ا نیبد :يبودن دگرگون ينیشبیقابل پ ریغ (1

 دیااست که ب یم عرفمفهو کیاوضاع  ییبه شناسا فیتکل نیو اوضاع حاکم بر جامعه قابل حدس زدن نباشد. ا نیطرف

 در تجارت ل،مثا یبرا ر؟یخ ایخاص هست  یدگرگون نیا صیقادر به تشخ طیشرا نیا انسان متعارف در کی ایآ دید

 اثر کاهش رداد درقرا ییقضا لیتعد نه ردیگی قرار م صیو مالك تشخ هتاجر در آن صنف مورد توج کی تیوضع فرش

عرف خاص  طیشرا نیدر ا کند؛ی فرش م دیاقدام به خر یشخص ازین یبار و برا نینخست یکه برا یشخص.ارزش پول 

 .نظر است مد

با  دکه متعه ینگاماست. ه قراردادیی قضا لیقابل مالحظه تعد طیو شرا ارکان گریاز د نامتعارف اجرا: یدشوار (2

بر او  داتهتع نیا لی، تحمدشوار است ینظر عرف قابل اجرا ول از گردد که یتیدچار وضع دیجد طیقرارداد در شرا یاجرا

با  آن نجامد که با اساز قعوا یطیخود را در شرا خواهدی نم چکسیشود. ه یتلقّ یقرارداد اراده خارج از تواندیم یحتّ

 .داردی نم را روا اقطیاالبه م فیتکل از اصول عدالت و اخالق ملهم است که نیاصل هم چن نیضرر ناروا برخورد کند. ا

ه کند ک ریینان تغچاوضاع حاکم  که بدان معناست قتیشروط است در حق ریشرط که مقدمه سا نیا اوضاع: يدگرگون (3

الزاماً  طیشرا یدگرگون ار دهد.قرارداد بوده است قر یعاد انیجر در ایچه در زمان انعقاد  از آن ریغ یطیشخص را در شرا

 نیچن حدوث اباست.  بوده دکه شخص به آن متعه ستین یزیآن چ گرید نیا مییتا بگو کند،ی نم را عوض دتعه تیماه

 .دیمانموجود را  اتدتعه لیتعد نه آن که درخواست ابدی یخالص داز بار تعه تواندی شخص م یطیشرا

 رانیا يقراردادها در نظام حقوق یيقضا لیتعد

از کشورها را به خود معطوف  یاریاست که توجه حقوقدانان بس یاوضاع و احوال از جمله مباحث نیادیبن رییدر اثر تغ ییقضا لیتعد

دارند به شدت  یثباتیمتزلزل و ب که اقتصاد ییدر کشورها ژهیگذار، به وتوسط قانون سیتأس نیا رشینموده است.ضرورت پذ
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باشد  یقاعده مستثن نیاز ا تواندینم ختهیظالمانه و تورم لجام گس یهامی.کشور ما هم با توجه به تحرباشدیمحسوس و ملموس م

و موجبات  اررگذیتأث زیکوتاه مدت ن یبوده است که در قراردادها یاجراء به حد یو به تبع آن دشوار طیشرا رییکه بعضاً تغ یبه نحو

 لیتعد ینیبشیاست که در صورت عدم پ یطیشرا نیداشته است. در چن المتعهد را به دنب رمتعارفیگزاف و غ انیضرر و ز لیتحم

 شودیکه به ذهن متبادر م یپاسخگو باشد. لکن نکته مبهم موضوع و سؤال دیبا ییقضا ستمیس ن،یگذار و متعاقدقانون یاز سو

مضافاً بر فرض مثبت بودن  د؟ینما اخلهاشخاص مد نیماب یمنعقده ف یعدالت در قراردادها یبا هدف اجرا اندتویم یقاض ایآ نکهیا

 یاز آن دارد که در نظام حقوق تیحکا هاافتهیو  جینتا باشد؟یقابل دفاع م یو حقوق یفقه یمداخله بر اساس کدام مبان نیپاسخ، ا

مقام  یدگیعدم رس تجه یمجوز تواندیموجود نم یسلب نموده است، لکن خأل قانون یرا از قاض ییقضا لیگذار تعدقانون یداخل

دادرس  یداخل یدر نظام حقوق رسدیبه نظر م نیداده است. بنابرا یرا به قاض ییشود چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضا یتلق ییقضا

را به  یو غبن حادث، عدالت معاوض یشرط ضمن هینظر زیو ن سوریعسر و حرج و م یالضرر، نف ر،ینظ یقواعد یبتواند بر مبنا

 (.1397)خطیب و همکاران،گرداندقرارداد باز 

 الملل نیاوضاع و احوال در حقوق ب نیادیبن رییقاعده تغ

 الم طبیعت می باشدبیعی در عای ط اصوالً تغییر بنیادین اوضاع واحوال از جمله مسائل بسیار مهم در عالم طبیعت می باشد و پدیده

اه جمع بین رد بهترین ظر می رس. به نخارج از ذهن نمی باشد فرا طبیعی وپدیده ای  که در بیشتر نظام های حقوقی وجود دارد و. 

بات بسیار کمی عاهدات از ثم 19در قرن . احوال است ، اصل تغییر بنیادین اوضاع وثبات و تغییر معاهدات بین المللیدو عنصر 

عهدات خود تر به نقض ل مذبوها تحت پوشش اص. دولتاین عصر نبود مگر اینکه نقض نشد ده ای در. هیچ معاهبرخوردار بوده اند

ان با این اصل ز حقوقداناه ای . همین سوء استفاده ها موجب شده بود که عدداف سیاسی خود را دنبال می کردندمی پرداختند و اه

ان عقد احوال زم وغییر اوضاع طفای معاهدات و خروج از آن مسئله تو اینکه ، یکی از مسائل اصلی در زمینه ان. مخالفت نمایند

احوالی  وضاع واه هر گاه عنی کم. به این گویندبوس سیک استانتی بوس (( میمعاهده است که به آن به لفظ التین قید یا اصل )) ر

 .  ینفع پایان یابدعاقدان ذ ی ازه ابتکار یک. ممکن است معاهده منعقده بنا بهده بوده ، بطور اساسی تغییر کندکه مبنای عقد معا

همان  مه چیز بهی بقای هیعن نامندمی((  ربوس ، قاعده یا اصلی است که آنرا به لفظ التینی )) ربوس سیک استان تی بوس 

ه ا معتقدند کحظه ای از کشورهوین نشان داد که اکثریت قابل مال 1969با این حال کنفرانس .  صورت ، از زمان عقد عهد به بعد

قوق معتبر حی از طرف د معیناحوال زمان عقد معاهده یکی از موجبات استثنایی انطفای معاهدات است که تا حدو تغییر اوضاع و

. اما معاهده مذکور شده است وین هم ذکر گردیده 1969کنوانسیون  62. ودر بند اول ماده روزی ، قابل قبول شناخته شده استام

د حاکمیت ون با وجو. چستزوده است که حل آن نیز آسان نیامل حل نکرده بلکه مشکلی را بر مشکل اصلی افمشکل را به طور ک

لیل تحوالت عاصر به دموران کشورها چه مقام ذیصالحیتی حق دارد درمورد تغییر اوضاع واحوال بر معاهدات قضاوت نماید. در د

نست که همین قید و قاعده در اما باید دا.خورد میواحوال زیاد به چشم  اقتصادی و سیاسی استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع

 ابل قاعده وفای بهه نقطه مقربوس ک . باید توجه نمائیم که قاعده گیرد  میمقابل قاعده اساسی وفای به عهد و احترام به قول قرار 

اعده ق تچون در حقیق قابل مالحظه است . دهد که سخت میعهد است عمل وخدمت بسیار مفیدی در جامعه بین المللی انجام 

ه بوده و بطور آن معاهد نعقادای است که بر طبق آن می توان فسخ معاهده ای را در هنگامی که شرایط و اوضاعی که از موجبات ا

 .  اساسی تغییر کرده است اعالن نمود

و جمهوری فدرال آلمان علیه ایسلند دیوان بیان ودر رویه قضایی بین المللی ، درقضیه صالحیت در امر شیالت بین انگلستان 

دارد که : تغییر در اوضاع و احوالی ، باید بنیادین و حیاتی تلقی شوند که موجودیت یا توسعه حیاتی یکی از طرفین را به خطر می

کند . باید این تعهدات را سخت تر  افزاید: } تغییر باید تغییر مهمی در حدود تعهداتی که هنوز باید اجرا شود ؛ ایجادمیاندازد . دیوان 
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قرارداد  یک"کند ؛ به نحوی که اجرای آنها را از آنچه انجام شده ؛ مشکل تر سازد .{که این همان مفهومی است که باید از عبارت

که بر حسب داند  شی ای، قید و قاعده ربوس را اصلی می  .استنباط کرد "1در نظر گرفته شده است یدهپد ینهمه نهادها در ا یبرا

، امکان دارد به متروك واحوال معاهده ای منعقد شده است ، تغییر اساسی و واقعی اوضاع واحوالی که با در نظر گرفتن آن اوضاعآن

گروسیوس هم اعتقاد بر این داردکه، قاعده ربوس با موازین  و. شدن معاهده منجر گردد و یا الاقل از نیروی الزام آور آن بکاهد

نظیر و مشابه یکدیگرند . ولی اضافه می کند که اوضاع واحوال باید به طور اساسی متغیر شده باشد تا بتوان قاعده  حقوق مدنی ،

ربوس را اعمال نمود . و قاعده مذبور وقتی قابل اجراست که وقایع و شرایطی که موجب عقد قرارداد بوده است. کامالً تغییر کرده 

 .باشد

 نیزمهمترا یکید که دانن یم بندینود کشور هستند که خود را نسبت به منشور سازمان ملل متحد پاو  کصدیاز  شیدر عصر حاضر ب

 نیینقش تع ، معاهداتلتهامروابط  خیاست. در طول تار یالملل نیب تیبه عهدنامه ها در جهت حفظ صلح و امن یبندیاصول آن پا

ز اعم ا یطیشرا چیهدات تحت همعا یهم صراحتا اعالم کرده که برخ نیو 1969 ونیکنوانس کهییکرده اتد تا جا فایا یکننده و مهم

اساس قاعده ه است. براء شدو استناد به قاعده ربوس به چند مورد استثن ستندیقابل عدول و فسخ ن یاقتصاد و اجتماع ،یاسیس

که  یشود طرف یو اساس نیادینب رییآن دچار تغ یاجرا نیدر طول زمان و در ح یربوس هرگاه اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده ا

 یو چگونگ طیرااد کند. شن استنمعاهده به آ یاجرا قیتعل ایاختتام  یبرا یتواند به عنوان موجب یحادث شده است م شیبرا رییتغ

 (.1396)مولوی،درج شده است نیو 1969اعمال قاعده ربوس به وضوح در عهدنامه حقوق معاهدات 

. با ارداد مبذول دارنداجرای قر برای لزم می سازد به عهد و پیمان خود پایبند باشند و نهایت سعی خود رالزوم قراردادها طرفین را م

ف قرارداد رای یک طربرداد این وجود گاهی اوقات اوضاع و احوال حین انعقاد عقد آنچنان دستخوش تغییر میشود که اجرای قرا

رف قرارداد را از طدارد تا  ه حلیظریه تغییر اوضاع و احوال، سعی در یافتن رابسیار پر مشقت و پر هزینه میشود. در این وضعیت ن

ح ملّی و چه چه در سط ست کهااین دشواری و ضرر غیر قابل پیش بینی برهاند. منظور از تغییر اوضاع و احوال مجموعه مفاهیمی 

اردادها هستند؛ ر اصلی قرز عناصحقوقی و تجاری که ادر سطح بین المللی مورد استفاده است و با تغییر اوضاع و احوال اقتصادی، 

 62ماده  1. بند اعده باشدقع به سرو کار دارد.اما الزم به ذکر است که هر گونه تغییری در اوضاع و احوال نمی تواند مستند رجو

 عهدنامه وین در ارتباط با حقوق معاهدات با عنوان تغییر اساسی اوضاع و احوال اظهار می دارد:

اشد، به پیش بینی نشده آن توسط طرفهای معاهد حدوث که معاهده انعقاد زمان در موجود احوال و اوضاع در اساسی تغییر "

 نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد قرار گیرد مگر آنکه:

 واشد؛ بنسبت به معاهده  مزبور مبنای اساسی رضایت طرفهای معاهده به التزام الف. وجود اوضاع و احوال

 ند.را شوبایست اجباشد که به موجب معاهده هنوز می ب. اثر این تغییر، دگرگونی اساسی در ابعاد تعهداتی

 :دشو واقع استناد مورد معاهده از خروج یا فسخ مبنای عنوان به نمیتواند احوال و اوضاع اساسی تغییر ذیل، موارد در .2

 .باشد به تعیین مرزها  الف. اگر معاهده ای مربوط

ه، از سوی یگر معاهددفهای ب. اگر تغییر اساسی ناشی از نقض تعهدات معاهده، یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طر

 طرفی باشد که به آن تغییر استناد میکند.

 عنوان به احوال و اوضاع ساسیا غییرت به که باشد داشته حق معاهده طرفهای از یکی اخیرالذکر، بندهای از یکی موجب به اگر .3

ده نیز استناد جرای معاهابنای تعلیق متناد نماید، مضافاً حق خواهد داشت تا به آن تغییر به عنوان اس معاهده از خروج یا فسخ مبنای

 (.1396)ملکی،کند

                                                      
1  -  Conventio omnis intelligitur rebus sic stantibus  
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ن شود. نکته مهم ای محسوب می ردادم قرادر نتیجه با توجه به ماده فوق، قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال استثناعی بر اصل لزو

بنیادین و غیر  ا بعبارتیشد، یاست که وجود واقعیت یا وضعیتی که تغییر یافته می بایست مبنای اساسی رضایت طرفین قرارداد با

ود قابل پیش بینی بت ین تغییراشان اقابل پیش بینی برای طرفین باشند و تعادل و توازن قرارداد را بهم ریخته به نحوی که اگر برای

کیفی و کمّی در  د دو عنصرر وجواز ابتدا قراردادی منعقد نمی کردند و یا به گونه ای دیگر منعقد می نمودند.این شروط داللت ب

 اتز حقوق قراردادها ین جنبه ااارد. تغییر دارد. از حیث کیفی، تغییر باید بر تمامی وقایعی که بر اساس آن رضایت واقع شده اثر گذ

غییر، تای اینکه مّی، برکدر حقوق نوشته نزدیک است. از لحاظ  "سبب"در حقوق کامن ال و مفهوم  "انگیزه"حدودی با مفهوم 

رداد یا احوال، خاتمه قرا ر اوضاع وتغیی قرارداد را بر هم می ریزد و بر دالیل وجودی آن تاثیر گذارد، باید در حد کافی باشد.پیامد یک

 دهقاع واقع رد کشورهاست، هاراد الملل بین حقوق مبنای که جهت آن از د به کناره گیری از قرارداد است.حق یک طرف در استنا

 واردم اغلب در. است حیاتی افعمن و ضرورت حق صیانت، حق آن و کنند می استوار سیاسی اساسی و پایه بر را احوال و اوضاع تغییر

ردادی رها ا از قید تعهدات قراتایید می کنند ت و دهند می تشخیص خود را احوال و اوضاع بنیادین تغییر وجود عمالَ کشورها نیز

 (.1396)ملکی،شوند

 یيقضا هیرو دگاهیاوضاع و احوال از د نیادیبن رییاصل تغ

 یالملل نیب یدعوا دو یط وانیبه اصل ربوس را داشت . د یدگی، در چند اختالف فرصت رس یالملل نیب یدادگستر یدائم وانید

 یالملل نیب وانیدر د ماا .دیدبه اصل مزبور رودررو گر حیبا استناد صر سیسوئ فرانسه و نیب یگریو د سیفرانسه وانگل نیب یکی

 : باشد یشرح م نیبه که  ا میابییم اصل را در نیاز استناد به ا ی،هم موارد یدادگستر

 ( ایبی) نام یجنوب غرب یقایآفر یالملل نیب تیراجع به وضع وانید یمشورت یرا (1

 . حق عبور بر فراز هند هییقض (2

 . شده است دهی،که به اصل ربوس اشاره گرد یریگیماه تیصالح یایقضا (3

 نیادیبن رییتغ داشت، یم انیه بک مجارستان  هیعل یدر ارتباط با اسلواک ماروسناگی – کوویدر پروژه گابچ 1997سپتامبر  25 یرا در

در  یالملل نیب یادگسترد یئمدا وانید باشد. دیو شد ینیب شیقابل پ ریدهد مگر آنکه غ ینم انیمعاهده پا کیاوضاع واحوال به 

 یبرا یلیدل به عنوان ”حوال ا اوضاع و رییتغ” دارد که یم انیفرانسه ب هیعل سیو منطقه ژکس سوئ ایعل یوامنطقه آزاد سو هیقض

 نیه که مختصر آن بدصادر کرد ییباب را نیدر ا 1882هم در سال  سیفدرال سوئ محکمه. باشد یمعاهده م کیکنار گذاشتن 

ردد گاست فسخ  ه گرفتهرا بر عهد یکه تعهد یتوسط طرف کجانبهیوجود ندارد که معاهده ممکن است به طور  یشک” شرح است: 

 .  ”دباش نیو متبا ریمغا یاساسطرف عهد و با اهداف  یاتیمقررات آن با منافع ح یکه ادامه اجرا یبشرط یول

، حق بودن ختم یلشما یکایرده آممتح االتیا ییقضا وانی، د هیقض نیکه در ا مینام ببر میتوان یم یهوپر.ث. اتازون هیاز قض ای و

 (.1394نوروزی،)است  شناخته تیکرده به رسم رییآن بوده است تغ یکه مبنا یاحوال که اوضاع و یموافقتنامه را در زمان

 دولت ایران واستناد به اصل ربوس

 موارد استناد به اصل ربوس از سوی دولت ایران

 . ستاد کرده ااستن تاکنون دولت ایران در دو مقطع تاریخی به اصل ربوس برای فسخ یکجانبه معاهدات بین المللی خود

عهدنامه مودت  فسخ یكجانبه فصول پنجم وشششم معاهده مودت و همكاری بین ایران وشوروی : (1

که در جهت تحکیم روابط روابط دوستانه بین دو دولت منعقد شده بود ؛  1921فوریه  26بین ایران و شوروی مورخ 

. دو دولت به موجب این عهدنامه ضمن ه تزاری به ایران تحمیل کرده بودشامل لغو همه معاهداتی است که دولت روسی

استفاده برابر از رودخانه های  قبول اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر . اقدام به تنظیم مرزها وتعیین چگونگی
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. برای داخلی وخارجی دست در گریبان بود . دولت نوپای بلشویک که در آن هنگام با مشکالت بزرگمرزی نمودند

های مداخله قدرتهای بیگانه دست به تامین امنیت خود در برابر حمالت روس های سفید و سد کردن هرچه بیشتر راه

این عهدنامه ها در راستای تامین این هدف تنظیم  6و  5همجوار زد و بنابراین فصول انعقاد معاهدات با کشورهای 

: ع و احوال می نمود از جمله اینکهگردیده بود. واما دولت ایران با توجه به دالیلی ،استناد به اصل تغییر بنیادین اوضا

عیف وبی ثبات نیست که بتواند از الف( دولت شوروی با گذشت چندین دهه از تاریخ استقرارش دیگر آن حکومت ض

. ب (. با از بین رفتن روس های سفید و دگر دیسی ، اتحاد جماهیر های سفید مورد تهدید قرار بگیرد سوی روس

دیگر موضوعیت خود را  6و 5. وبه خاطر همین فصول مورد نظر یعنی کی از دو ابرقدرت بزرگ رسیده استشوروی به ی

همین خاطر دولت ایران با قدرت یافتن حکومت مرکزی خود دیگر دارای آن ناتوانی نیست  نیز از دست داده است . وبه

صد حمله به شوروی را دارند های مسلحی را که از درون خاك ایران قیا گروه هایی دیگر وکه نتواند جلوی مداخله دولت

 . حوال توانست این فصول را لغو نماید. پس بنابراین دولت ایران با استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع وابگیرد

ین قرار بود به ا 1316 مرزی معاهده فسخ برای ایران دالیل  بین ایران وعراق : 1۳1۶فسخ معاهده مرزی  (2

استناد  ود به اینبوس خالف(. نقض تعهدات قراردادی از سوی دولت عراق و ب(. اصل ربوس بود . وبرای توجیه اصل ر

انگلستان  ود وقه حاکم بر منطدن معاهده در زمانی منعقد شده بود که نظام استعماری انگلستان نمود که از نظر ایران ای

ر کرد ودر واقع راق واگذابه ع با حمایت از منافع مستعمره خود )در عراق ( کل رودخانه شط العرب را با تحمیل بر ایران

ن ر از ایرارخنه استعما حاال که تحمیل شده بود وبه ایران  که در زمان وشرایط استعماری بود و 1316معاهده مرزی 

دولت ایران به  ین برود وبهم از باید آثار آن ومنطقه برکشیده شده است دلیلی بر ثبات و پایداری معاهده وجود ندارد . و

 (.1394)نوروزی،  این معاهده را لغو گردانید اصل ربوس استناد کرد و

 اوضاع و احوال رییمسئله تغ فرانسه با ينظام حقوق مواجه يچگونگ

 وبر قرارداد  ثیح نیکه از ا یریأث، و تاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداداوض نیادیبن رِییفرانسه، تغ یدر نظام حقوق یبه طور سنت

قد مربوط اد عانقع نیح طیشرا نیادیبن رییکه اختصاصاً به تغ یا ی( قاعده حقوق1شد:  یگذارد، با دو واکنش مواجه م یآن م نیطرف

 رییکه اختصاص به تغ یگرید مِی( مفاه2شد  یبه کار برده م یادار یدر قرارداد ها شتریکه ب «ونیزیامپرو» هینظر یعنیاست 

شده  جادیمناسب انا جیتانجتناب از ا یراخاص، از آنها ب یطیاوضاع و احوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرا نیادیبن

در  تاًیفرانسه، نها ییقضا هیرو و نیدکتر یتالش ها جهیشد. در نت یزمان انعقاد قرارداد، استفاده م لدر اوضاع و احوا رییثر تغدر ا

ها راردادق ید عمومز قواعا یبه عنوان قاعده ا زونیامپرو هیکه نظر یبه گونه ا د؛یفرانسه اصالح گرد یقانون مدن 2016سال 

 یکل یریصوت ،یقانون صالحاتواکنش ها و ا نیا لیپژوهش با تحل نیقرار گرفت.ا ییمورد شناسا یخصوص یصراحتاً در قرارداد ها

 (.1399همکاران، و)امینی نهدیم رو شیاوضاع و احوال را پ نیادیبن رییفرانسه با مسئله تغ یمواجهه نظام حقوق یو جامع از چگونگ

در قراردادهای خصوصی را شناسایی « امپرویزیون»زوم قراردادها، تئوری های سال حقوق فرانسه با تکیه افراطی بر اصل لسال

شد گرایشی بر امکان مداخله در قرارداد را در دکترین و طور استثنایی و در موارد خاصی آن را پذیرفته بود، اما میکرد و فقط بهنمی

در این  .هایی برای اصالح قانون انجام دادندپیشنهاد های وسیعی را برای تهیهسو دکترین تالشقضایی مشاهده کرد: از یک رویه

کند، بر حقوق داخلی مند میاحوال را قاعده و راستا تصویب سند اختیاری اروپایی در خصوص حقوق قراردادها که تغییر اوضاع

 بسیاری در خصوصی حقوق در تئوری این پذیرش عدم که اینامنصفانه و نامطلوب نتایج سو دیگر از .فرانسه تأثیرگذار بوده است.

 در که موجود های حقوقیهای حقوقی را وادار ساخته بود تا زمان تغییر قانون از دیگر مکانیزمبه دنبال داشته است، دادگاه موارد

ها در حد امکان تالش رند تا تعادل را به قرارداد بازگردانند؛ آنب بهره رسیدند،نمی نظر به طمربو واحوالاوضاع تغییر به امر بادی

های اداری با اعمال ها و ابزارهای غیرمستقیم موجود در قانون، به نتایجی مشابه آنچه دادگاهکردند با استفاده از چهارچوبمی

https://jplr.atu.ac.ir/article_12156.html#_ftn92
https://jplr.atu.ac.ir/article_12156.html#_ftn92


 

 21/… اوضاع و احوال در تحول قرارداد ها رییبررسی فقهی و حقوقی تغ

 
تفسیر موسع از فورس »، «تفسیر مضیق از اصل لزوم قراردادها»ارهایی مانند کنند، دست یابند. ابزایجاد می« امپرویزیون»دکترین 

و « حسن نیت و انصاف»، «تعهدات غیرمنتظره»، «شرط ضمنی»، «اشتباه»، «جهت»، «غبن»، اعمال مفاهیمی چون «ماژور

های دکترین و ازند. درنتیجه تالشستر میدر صورت وقوع شرایط جدیدی که اجرای قرارداد را دشوارتر یا پرهزینه« مهلت ارفاقی»

اصالحی ق. م. صراحتاً این نهاد را مورد شناسایی قرار  1195و در ماده  2016گذار در فرمان مورخ رویه قضایی فرانسه، نهایتاً قانون

واحوال و یر اوضاعتغی های مربوط به مسئلهحلسازی راهداد.مطالعات حقوق تطبیقی اخیر نیز، تمایل کشورهای اروپایی به هماهنگ

از طریق مذاکره مجدد و تعدیل «( اصل استحکام قراردادها)»ها به سمت حفظ قرارداد حلهاردشیپ و ایجاد همگرایی میان این راه

رسد راهی که رویه دهند؛ روندی که در پرتو نتایج تحلیل اقتصادی حقوق نیز توجیه بیشتری دارد. به نظر میقرارداد را نشان می

گذار ایران نیز وخطا، برگزیده، راهی است که قانونگذار فرانسه اکنون و در جریان یک دوره طوالنی آزمونو قانون قضایی

های آینده در پیش خواهد گرفت: فاصله گرفتن از برداشت متعصبانه و مضیق از اصل لزوم قراردادها و نزدیک ناخواه در سالخواه

)امینی و واحوال به دست قاضی را میسر کند.قرارداد متأثر از تغییر اساسی اوضاعشدن به فضایی که امکان بازنگری در 

 (.1399همکاران،

 2ماژور و فورس 1پیهاردش هینظر

اس آن ست که براسا« رادها تیحاکم»اصل از آثار اصل  نیشده است. ا رفتهیپذ یحقوق یهانظام ةدر هم« لزوم قراردادها»اصل 

ها نآاز  کی چیه نیچن. همدینما یکه برعهده گرفته اند خوددار یتعهدات قرارداد یاز اجرا ندتوانینم نیاز طرف کی چیه

 مفاد رییارداد و تغقر لیتعد حق زیدادرس ن ایقانونگذار  یدهد. حت رییمفاد قرارداد را تغ ،یگریو موافقت د تیبدون رضا توانندینم

است. التزام به  مدتیطوالن ومستمر  یدر قراردادها ژهیوبه نیمشکالت طرفاز  یکیاوضاع و احوال  یناگهان رییآن را ندارند.تغ

ر نگرفته است. قرا یحقوق یهااز نظام کیچیمورد قبول ه دیجد تیدر وضع هیقرارداد اول یاصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرا

به  ناظر پیدشهار هینظر .ف مطرح شده استمختل یحقوق یهادر نظام یمختلف اتیرنظ ییهاتیوضع نیبه چن ییپاسخگو یبرا

ود، به نحو ش رممکنیکه غنآبدون  یاردادتعهد قر یو خارج از کنترل، اجرا ینیبشیقابل پ ریحادثه غ جهیاست که در نت یتیوضع

 ریناپذ زیو گر یگهاننا یاادثهحبروز  جهیاست که در نت یتیماژور ناظر به وضعفورس هی. نظرگرددیم نهیدشوار و پرهز یاالعادهفوق

 ثیح نیاز ا هیظرندو  نیاه صورت گرفت یهالیگردد. با توجه به تحل رممکنیتعهد کامالً غ یکه قابل انتساب به متعهد نباشد، اجرا

 عناصر تحقق آن نیو همچن شوندیم یبر اصل لزوم قراردادها تلق ییاوضاع و احوال هستند و هر دو استثنا رییکه هر دو ناظر به تغ

ها وجود دارد که آن انیم زین یاقابل مالحظه یهاها، تفاوتمشابهت نیاست، مشابهت دارند. با وجود ا کسانی یادیدو تا حد ز

 یدن اجراش رممکنیغ ماژور ناظر بهتعهد و فورس یناظر به دشوار شدن اجرا پیاست که هاردش نیها اآن نیو بارزتر نیترمهم

که  یدر حال است. هیظرندو  نیااز جمله تفاوت در اثر از وجوه بارز افتراق  یگرید یکاربرد یهاتفاوت نیتعهد است. عالوه بر ا

 قیتعل یدر موارد انحالل و ماژور با اثردارد، فورس یدر استمرار رابطه قرارداد یسع ل،یو تعد وکارمذاکرهساز رشیبا پذ پیهاردش

 (.1392)شریفی و صفری،کندیاعطا م تیمعاف

که  شوندیاعمال م ییهاتیشروط در موقع نی. اباشندیم« به عهد یلزوم وفا»بر اصل  ییو فورس ماژور استثنا پیهاردش میهمفا

 نیا طیشرا نیطرف نیکه در زمان انعقاد قرارداد ب یکرده است. به نحو یادیز رییقرارداد، تغ یموجود در زمان اجرا طیدر آن شرا

مشاهده  شتریب یالملل نیب یهاموضوع در قرارداد نیمتفاوت بوده است. ا اریانتظار داشتند بس نیرفط هاز آنچه ک ایگونه نبوده و 

مواقع  یها وجود دارد. در بعضآن انیم زین یاقابل مالحضه یهاتفاوت پ،یفورس ماژور و هاردش انیوجود وجوه تشابه م با.شودیم

                                                      
1. Hardship 

2. Force Majeure 
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کامل مفاد  یکه اجرا یا. به گونهشودیقرارداد م ین تعادل و توازن اقتصادنشده باعث بر هم خورد ینیب شیو پ رمنتظرهیحوادث غ

به رو  رو یتعهد با دشوار یاجرا گری. به عبارت دشودیم گریطرف د یطرف و ورشکستگ کی یاقرارداد باعث سود بادآورده بر

 ای پیردش هارا مشخص سازند. شرط تیوضع نیا فیقبالَ تکل دهندیم حیترج ییهاقرارداد نیدر چن نیعلت طرف نی. به همشودیم

قابل کنترل که قابل انتساب  ریو غ یناگهان یهاحادثه بـروز جـهیدر نت یهاست. اما گاه ینیب شیپ نگونهیمذاکره مجدد از جمله ا

)شریفی و شودیم ینیب شیشرط فورس ماژور پ یاتفاقات نیچن ی. براگرددیم رممکنیتعهد کامالً غ یبه متعهد نباشد، اجرا

 (.1392صفری،

 مذاکره مجدد ای بیمفهوم هاردش

وده است، ب نیق طرفتواف یاقرارداد که مبن هیاول طیکه شرا یاست که براساس آن، در صورت یشرط ی،در اصطالح حقوق پیهاردش 

 جادیارف اشار نامتعدن فش ریجهت تحمل پذ توانندیم نیدچار اختالل گردد، طرف یکه تعادل قرارداد یادگرگون شود، به گونه

نفع  نیو همچن قرارداد طیشرا یکه تمام کندیم یسع یهر شخص اصوالً.ندیدر عقد را نما ینیزباز آنان، درخواست با یکی یشده برا

ممکن است در طول  ها، باز ینیب شیپ یتمام رغمی. علدیو سپس مبادرت به انعقاد قرارداد نما ردیآن را در نظر بگ یاحتمال انیو ز

از  داشتیع ماطال تیضعو نیا ن قرارداد ازیاز طرف یکیکه اگر  یکند، به نحو یادیز رییقرارداد، اوضاع و احوال تغ یت اجرامد

ابل را به مذاکره طرف مق ،ینیب شیقابل پ ریدر صورت وقوع حوادث غ تواندیم دهید انیز نیبنابرا کرد؛یم یانعقاد قرارداد خوددار

 هستند که در یمشابه مدع اتینظر ریو سا پیبه هاردش معتقدان.صورت حق مراجعه به دادگاه را دارد نیا ریمجدد دعوت کند. در غ

حال  نیند. با اکد را فسخ رارداقبتواند  دهید انیز نکهیا ایقرارداد متعادل گردد  طیشرا ستیبایم یتیوضع نیصورت بوجود آمدن چن

 (.1392ی،)شریفی و صفرنشود نید که منجر به سؤاستفاده طرفشو میدر قرارداد تنظ یابه گونه دیشرط با نیا

 :پیتحقق هاردش طیشرا 

در اوضاع و  یساسا یرگوند، دگقراردا ینیالزم جهت بازب طیشرا نی: از مهمترنیدر اوضاع و احوال و تعهدات طرف یاساس یدگرگون 

 یل اقتصادد که تعادباش یابه گونه دیقوع حادثه با. اوضاع و احوال پس از وباشدیقرارداد م نیتعهدات طرف تیاحوال و وضع

 شیپ رقابلیغ.مراه باشدصور هت رقابلیو غ ادیز نهیبا هز ن،یاز طرف یکی یعقد برا یو اجرا اشدقرارداد به شدت بر هم خورده ب

 «پیهاردش»ورت ص نیا ریغرد، دباش ینیب شیپ رقابلیدرزمان انعقاد قرارداد غ دیبودن وقوع حادثه: حادثه به وجود آمده با ینیب

که  یرتشد. در صوبا دهید انیخارج از کنترل طرف ز دیکنترل بودن وقوع حادثه: حادثه بوجود آمده با رقابلیغ.گرددیمحقق نم

شرط  نی: براساس ادهید انیز تیمسئول عدم .استناد کند پیبه هاردش تواندیحادثه را کنترل کند، نم توانستهیم دهید انیطرف ز

 پیبه هاردش تواندیت نمصور نیا ریاز حادثه بوجود آمده را برعهده گرفته باشد، در غ یخطر ناش تیمسئول دینبا دهید انیزطرف 

 (.1392)شریفی و صفری،استناد کند

 فورس ماژور مفهوم 

از  یعیطب یهارویند. مثل ندر بروز آن ندار ایمداخله نیکه طرف ینیبشیپ رقابلیفورس ماژور عبارت است از واقعه غ ایقاهره  قوه 

تحقق فورس ماژور وجود  یبرا نیبنابرا شود؛یها مبازار ای هابانک یلیجنگ که موجب تعط ،یزلزله، آتش سوز ل،یس لیقب

قابل اجتناب بودن  ریبودن، غ ینیب شیقابل پ ریبودن، غ یسه شرط خارج یرخ دهد که دارا یاادثهاسـت. اوال ح یضرور یعناصر

فورس  یکه برا یاثر نیترمهم.ممکن کند ریآن را غ یکند و اجرا جادیمتعهد ا یتعهد برا یدر اجرا یحادثه مانع نیما اباشد. دو

در صورت وقوع فورس ماژور،  یالملل نیب هیحال در رو نیقـرارداد و انحالل آن است. اما با ا افتنیشده است، خاتمه  رفتهیماژور پذ

پس  ایباشد و  یکه فورس ماژور دائم یدر صورت ی. ولماندیمعلق م یاژهیمدت زمان و ایاژور قرارداد در طـول دوران فورس م

شـده  نییکه قبل از اتمام زمان تع یحق خاتمه قرارداد را خواهند داشت. اما در صورت نیکند، طرف دایشده ادامه پ نییازمدت زمان تع

ناظر بر  پیهاردش :دو شرط عبارتند از نیا انیم یهاتفاوت نیو بارزتر نیترمهم .گرددیم ایفـورس ماژور متوقـف شـود، قرارداد اح
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اوضاع و احوال در قرارداد  رییتغ گریتعهد است. به عبارت د یشـدن اجرا رممکنیتعهد و فورس ماژور ناظر بر غ یدشوار شدن اجرا

. در حالت اول با فورس ماژور مواجه کندیم نهیوار و پرهزکه آن را دش ـنیا ای. سازدیم رممکنیقرارداد را غ یاجرا ایدو اثر دارد. 

 ینیب شیکه هدف پ یاست. درحال یتعهدات قرارداد رییتغ پ،یاز شرط هاردش هدف.پیهاردشـ تیو در حالت دوم بـا وضع میسته

تعهدات  پیاردشه ینیب شیبا پ خواهندیم نیطرف گریاست. به عبارت د یتعهد قرارداد یاز اجرا تیشرط فورس ماژور معاف

قرارداد  یعلت که امکان اجرا نیبه ا ژورفورس ما تیدهند. اما در وضع لیتعد ای رییتغ دیجد طیخود را با توجه به شرا یقرارداد

شرط  ینیب شیدو شرط است. اثر پ نیتفاوت در اثر ا گر،یمهم د تفاوت .قرارداد را دارند یاز اجرا تیقصد معاف نیوجود ندارد، طرف

است. اما اثر فورس ماژور انحالل قرارداد و  یاستمرار رابطه قرارداد تیو در نها طیشرا لیو تعد نیمذاکره مجدد طرف پ،یهاردشـ

و صرفاً  دهینگرد رممکنیقرارداد غ یجراکه ا نیا لیبه دل پیهاردش تیتعهد است. در واقع در وضع یاز اجرا تیمعاف یدر موارد

که عبارت  پیاثر با هدف هاردش نیقرارداد است. ا لیتعد رشیاثر پذ نیشده است، بهتر نهیدشوار و پرهز یتعهد قرارداد یاجرا

که  یوارددارد. تنها در م یشتریانطباق ب یتجار اتیآن بـا واقع یو سازگار نیطرف دیاست از منطبق کردن قرارداد با خواست جد

 تیفسخ شود. اما در وضع دیقرارداد با شود،یجبران ضرر وارد شده نممنجر به  زیقرارداد ن لیتعد ایقرارداد وجود ندارد  لیامکان تعد

. در واقع در رسدیآن موجه به نظر م قیتعل یقرارداد، تنها انحالل قرارداد و در موارد یشدن اجرا رممکنیغ لیفورس ماژور به دل

جب انحالل قرارداد خواهد شد و هرگاه بروز مو شود،یممکن م ریقـرارداد به طور دائم غ یکه به علت فورس ماژور اجـرا یموارد

 نیقرارداد از آثار ا لیقرارداد است و تعد قیباشـد، فورس ماژور موجب تعل یتعهد شده، مـوقت یحادثه که موجب عدم امکان اجرا

 (.1392)شریفی و صفری،رودیبه شمار نم تیوضع

 بحث و نتیجه گیری

در فقه  شهیاز قواعدی که ر توانی م قراردادها ییقضا لیبرای تعد یبود مبنای قانونکه در ن شودی م رییگ جهیشد نت انیاز آنچه ب

قانون  گرددی مالحظه م ران،یا یبازگرداند. با تتبع در نظام حقوق قرارداد را به یدارند بهره جست و به کمک آن ها عدالت معاوض

واحدی  وهیشیی ایبه واسطه عدم پو زین ییقضا هیبه تبع آن رو سلب نموده و یقرارداد را از قاض ییقضا لی، امکان تعد یگذار داخل

 لیتعد رشیبرعدم پذ یمبن یگذار داخل قانون سکوت ایو  ینیب شیعدم پ نکهیا تیرا اتخاذ ننموده است، لکن نکته حائز اهم

را به  ییاجازه اجتهاد قضا و صدور حکم نبوده؛ چرا که اوالً قانونگذار یدگیرس از یقرارداد، مجوزی برای استنکاف قاض ییقضا

و اجرای عدالت  منازعه قدرت حل و فصل ،یکه قاض دینمای م جابیا ،ییمقام قضا یو قانون یشرع گاهیجا اًیثان .است دادرس داده

 یحقوقو در رأس آن نظام  ییقضا ستمیو نشان دهد که س گرداند باز هیو به حالت اول اءیرا داشته و توازن از دست رفته را مجدداً اح

و  ییقضا مقام مداخله نکهیا تیاما نکته حائز اهم باشد؛ی الزم برخوردار م ییایاز پو ،یبا هر معضل مواجهه بوده و در ییستایفاقد ا

رابطه  نیکه در ا باشدی م یحقوق ایو  یفقه حیصح گذار، مستلزم وجود مبنای قانون رشیموضوع، در فرض عدم پذ فیتکل نییتع

 یاز مجموع مبان .و غبن حادث اشاره نمود یشرط ضمن هینظر سور،یالضرر، م حرج، عسر و یقاعده نف ر،ینظ یبه مبان توان،ی م

گردد ؛  یم یقرارداد تلق ییقضا لیمبنا و مجوز برای تعد نیبهتر ،یمبان ریسا نسبت عسر و حرج به یو نف سوریاحصاء شده، قواعد م

قرارداد  اتیو هم به ح داشته اراده تیبا اصاله اللزوم و اصل حاکم شترییب یاندوگانه مذکور هم سازگاری و همخو قاعده چرا که

قاعده ربوس در  تیاهم باشد. یتصرف در اصل قرارداد نم و دو قاعده دخل نیا یکه هدف اصل لیدل نیبه ا بخشدی استمرار م

وارد حقوق  یعموم قاعده کیت و به عنوان شده اس ادی یحقوق یاز اصول کل یکیاست که از آن عنوان  ییالملل تا جا نیحقوق ب

 رییکه تغ یمنبع نیمهمتر .نشان داده اند لیآن تما رشیبه پذ زین نیو دکتر ییقضا هیکشورها شده است و رو شتریموضوعه ب

اساس معاهدات است.بر حقوق در مورد نیو 1969 ونیو توسعه داده است کنوانس نیتدو یالملل نیاوضاع و احوال را در معاهدات ب

چهار شرط  تحقق اوضاع و احوال استناد کرد مگر در صورت رییتوان به تغ یمعاهده نم کیانصراف از  ایفسخ  یبرا ون،یکنوانس نیا
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انعقاد معاهده به  زمان است که اوضاع و احوال موجود در نی. شرط اول استین رفتهیشروط استناد به قاعده ربوس پذ نیو خارج از ا

است که  نی. شرط سوم اباشد نشده ینیب شیمتعاهد پ یدولتها یاوضاع و احوال از سو رییتغ دیند. شرط دوم باک رییتغ یطور اساس

اوضاع و احوال،  رییاست که تغ نیا دو طرف معاهده باشد. شرط چهارم یتراض یاساس یاوضاع و احوال موجود، مبنا یحفظ و بقا

موضوع معاهده کامال اجرا نشده  تعهدات است که نیگون سازد. شرط آخر ادگر یطرف را به طور اساس کیحدود و قلمرو تعهدات 

 نیاست و خارج از ا سریم نیدر عهدنامه و مقرر طیمعاهده با استناد به قاعده ربوس تنها با وجود شرا کجانبهیفسخ  جهیباشد. در نت

قرارداد  نیتثنا بر اصل لزوم هستند که مطابق آنها طرفقراردادی، اس ریمعاذ ندارد و از درجه اعتبار ساقط است. یوجاهت قانون طیشرا

 کیبا اراده  گریو بعض د نیطرف بدون اراده ر،یمعاذ ی. برخابندی ییآثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رها از توانند یم

موجب دشوار  صرفاً ایسازند و یماجرای قرارداد را ناممکن  یبه طور کل ای رارادی،یغ ری.معاذگرددی م جادیهر دو آنها ا ایطرف 

 نیای و ب و اسناد منطقه یو آثار مدنظر نظامهای حقوققرارداد(  ناممکن شدن اجرای) مسأله یقیتطب ی. با بررس گردندی شدن آن م

ی قرارداد، هرگاه اجرا:  گرددی م شنهادیمضمون پ نیمقررهای بد ،یداخل ینیتقن یمداقه در مبان زیقرارداد و ن مورد بحث بر یالملل

و عام باشد، قرارداد تا رفع مانع،  ی. چنانچه تعذر، موقتگرددی منفسخ م قراردادباشد،  یتعذر دائم نیمتعذر شود و ا رارادییبه نحو غ

 آثار یقیبا مطالعه تطب نیهمچنداشت.  حق فسخ قرارداد را خواهد لهو اگر تعذر خاص متعهد باشد، متعهد دیآی در م قیتعل به حالت

اوضاع و احوال، اجرای قرارداد نوعاً دشوار  رییهرگاه در اثر تغ:  قرار است نیاز ا شنهادییپ یبر قرارداد، مواد قانون( ، واری اجرادش)

باشد، قرارداد به حالت  یموقت چنانچه دشواری، یحق فسخ قرارداد را خواهند داشت؛ ول نیباشد، طرف یدشواری دائم نیگردد و ا

 یاگر صعوبت اجرای تعهد، دائم و لهکه اجرای قرارداد برای شخص متعهد موقتاً دشوار شود، متعهد یصورت در.دیآی در م قیتعل

 .قرارداد را خواهد داشت مدت آن نامعلوم باشد، متعهد حق فسخ نکهیا ایباشد و

ارادی،  ریدر معاذ.شوند یم شنهادیپ یقانون مدن 222 پس از ماده( در اثر معامالت) بحث لیبه ذکر است که مواد مزبور، ذ  

اجرای قرارداد ،  ریکه درصورت مواجهه با موانع در مس دارندی مقرر م( تیمعاف کننده مسؤول ایشرط محدود ) با گنجاندن نیمتعاقد

مطرح  یبه شکل مصداق رانیا نیامکان که در قوان نی. اابدیکاهش  تیمسؤول نیا ایطرف مقابل نداشته باشند و قبال در یتیمسؤول

شده است و به موجب  ینیب شیو اصول حقوق قراردادی اروپا، پ یالملل نیب در اصول قراردادهای تجاری ،یصورت کل به ده،یگرد

حق امتناع از ) مطابق قاعده نیهمچن است. افتهیو فروشندگان تجاری، استثنا  ییبرای متصدی حمل و نقل هوا خاص، مقررات

 طرف کیو اسالم،  یژرمن یال، روم در نظام های کامنقراردادها( و )حق حبس(  در یهمبستگی )اصل حقوق( ، اجرای تعهد

 رغمی عل رانیا یامری که در قانون مدن نکند؛ تعهد را اجرا ش،یاز انجام تعهد خو گریدرصورت امتناع طرف د تواندی قرارداد م

با توجه به این که تعریف دقیق و .گردد انیوض بدر عقود مع یمقررهای کل عنوان به در دو عقد نکاح و اجاره، الزم است حیتصر

 وجود ندارد می توان این نظریه را چنین تعریف نمود: عقیم شدن یا انتفای قرارداد که مشخصی در رابطه با عقیم شدن قرارداد

عقاد قرارداد ، معناست که هرگاه پس از ان معادل فارسی فراستریشن در حقوق کامن ال و مشخصاً حقوق انگلیس می باشد به این

 ای خارجی )غیر قابل انتساب به متعهد( غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع، غیر ممکن اجرای آن بر اثر حادث شدن مانع یا حادثه

است، متفاوت گردد، آن قرارداد را خاتمه یافته تلقی  گردد و یا در صورت اجرا، اساساً با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین بوده

فورس ماژور می گردد، دارای ویژگی خاصی  مائیم.موقتی یا دائمی بودن مانع و حادثه ای که منجر به عقیم شدن قرارداد و یان

 قرارداد بدانیم. به عبارتی، تفاوت نمی کند حادثه ای که مانع اجرای قرارداد شده است نیست که بتوانیم آن را علت عقیم شدن

قراردادی را در مقایسه با آن چه به موجب  م است، این است که حادثه مذکور اجرای تعهداتدائمی باشد یا موقتی. آن چه مه

طرفین بوده است اساساً و از بنیان متفاوت نماید.دو نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور  قرارداد تعهد شده و مورد قصد و توافق

این دو نظریه با این  عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد است . در عین حال ،موضوع اشاره دارند و آن هم  یا قوه قاهره تقریباً به یک

بسیاری است اما دو نظریه مستقل و دارای تفاوت هایی نیز می  که در گفتار و عمل بسیار نزدیک به هم بوده و دارای شباهت های
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های این نظریه آن  قوه قاهره است. از دیگر تفاوت دامنه عقیم شدن قرارداد، وسیع تر از فورس ماژور یا باشند. از جمله این که

اجرای قرارداد، بحث معافیت از مسؤولیت به میان می آید و تکلیف  است که در نظریه فورس ماژور یا قوه قاهره، پس از عدم امکان

ت تأثیر گذاشته و در نتیجه را تح مشخص نمی گردد؛ در حالی که نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد، خود قرارداد خود قرارداد

عقیم شدن  در مقایسه نظریات تغییر اوضاع و احوال و هاردشیپ یا دشواری با نظریه این تأثیر، متعهد از مسؤولیت معاف می گردد.

گردد  و یا هاردشیپ، اصوالً اجرای قرارداد منتفی نمی قرارداد می توان این چنین نتیجه گرفت که در نظریات تغییر اوضاع و احوال

قرارداد، اجرای آن بر  مشقت و هزینه زیاد همراه می شود و این در حالی است که در نظریه عقیم شدن و تنها اجرای آن با سختی و

اساساً با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین قرارداد بوده است،  حسب مورد، بعضاً و یا کالً منتفی و یا در صورت امکان اجرا،

یکی دانست و همچنین  بنابراین نظریات مذکور با آن که دارای شباهت هایی با هم هستند اما نمی توان آنها را .متفاوت می گردد

عقیم شدن قرارداد است. تالقی این دو نظریه )تغییر اوضاع و  دامنه نظریات تغییر اوضاع و احوال و دشواری وسیع تر از نظریه

توان نظریه عقیم  اوضاع و احوال است و در اینجاست که میاساسی و بنیادین  تغییرشدن قرارداد( در  احوال و دشواری با عقیم

تغییر اوضاع و احوال و  در رابطه با آثار نظریات عقیم شدن قرارداد، فورس ماژور یا قوه قاهره و.شدن قرارداد را جاری دانست

چنین شرایطی یکسان نیست اما به طور کلی می  مختلف، در خصوص دشواری اجرای قرارداد، هر چند برخورد نظام های حقوقی

انفساخ قرارداد بر حسب مورد  دست یافت که تعلیق قرارداد، تعدیل قرارداد، حق فسخ قرارداد و نهایتاً انحالل یا توان به این نتیجه

با همدیگر می نظریات کامالً مستقل و دارای تفاوت هایی  می تواند از آثار این نظریات باشد هر چند که تمامی این

است  یژگیو نیو هم باشدیم نیتعهدات آن به نحو مستمر مطلوب طرف یاست که اجرا ییقراردادها ،یمانکاریپ یباشند.قراردادها

مصالح ،  متیق رییتغ ای یواحوال قراردادو اوضاع طیدر شرا رییتغ ریاز مسائل  نظ یدر برخورد با پارها نیتا طرف شودیکه سبب م

انجام  ایقرارداد و سخت و دشوار نمودن اتمام پروژه  یبه بر هم خوردن توازن و تعادل مال نجرکه م یانسان یرویو ن آالتنیماش

 لیهم چون شرط تعد ییهاوهیش نیتعهدات اقدام به تدو یمنصفانه و عادالنه یاجرا نیتضم یبرا گردد،یم یمانکاریپ اتیعمل

نشأت  یهانهیاز هز یناش سکیجبران و به حدمعقول رساندن ر یاست برا ید، راهکارقراردا متیق لیتعد سمی. مکانندینما متیق

که هم قرارداد را تحت  یمخاطرات یطورکلو به یانسان یرویو دستمزد ن هیمواد اول متینوسانات ق رینظ ینامتعارف راتییگرفته از تغ

مصالح و دستمزد  نهیدر هز شیافزا خاطرکه به  کندیم جادیا مانکاریپ یرا برا یمنطقه خطر کهنیو هم ا دهدیخود قرار م ریتأث

که در  یعموم یامانهیاگرچه در پ ران،یدر حقوق ا گشته است. تریمناقصه رقابت ندیو فرا افتهی وساز کاهشکار ساخت یانسان یروین

 یهابا صدور بخشنامهراردادهاست و دولت ق گونهنیاز اهداف انعقاد ا یمنافع اجتماع نیوجود دارد و حفظ و تأم یآن صبغه اجتماع

در  لیکردن تعد یتلق یقانون یبه معن نیاست، اما ا یعدالت اقتصاد یو برقرار تیدرصدد رعا ل،یتعد یمحاسبه یمختلف برا

ادها از قرارد گونهنیدر ا لیدر خصوص شرط تعد نیاراده و در نظر نگرفتن توافق طرف ییو حذف چهره انشا مانیپ یعموم طیشرا

دسته از شروط  نیا یمبنا نیترکه مهم یقرارداد یدسته از توافقات قلمرو اراده محدود گشته و اصل آزاد نیبلکه در ا باشد،ینم

در زمان انعقاد قرارداد  لیشرط تعد ینیبشیو توافق دو اراده منصرف به پ شودیم قیتلف یاست با مصالح و منافع اجتماع یقرارداد

 شدهرفتهیپذ رانیدر حقوق ا لیفرمول تعد ایتنها روش شرط شاخص  ،یقرارداد لیانواع تعد نیاز ب لیدل نی. به همگرددیم

 یعدالت معاوض یهینظر نیقائل به تعادل ب دیو با ستین مانیپ یعموم طیدر شرا لیشرط تعد یصرف، مبنا یعدالت معاوض.است

با توجه به اهمیت و آثار کندیم فاءیا نیعوض یحفظ تعادل اقتصاد و یدر برقرار یشد، چراکه دولت نقش مهم یعیو عدالت توز

شدن قرارداد و فورس ماژور به تمامی متعاقدین، وکالی آنها و سایر اشخاصی که  نظریات ارائه شده در این تحقیق از جمله عقیم

قرارداد و همچنین شرط فورس ماژور  یم شدنحق انعقاد قرارداد را دارا می باشند، توصیه می گردد که شرط فراستریشن یا عق قانوناً

به  حوادث و موانع در متن قرارداد خویش لحاظ نمایند و در صورت بروز حوادث مذکور را در صورت محتمل الوقوع بودن بروز این
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ت و جنبه ورود به برخی از موضوعا با توجه به محدودیت های تحقیق حاضر از جمله محدویت های نگارشی از آن استناد نمایند.

 توجه به اهمیت نظریات مذکور و آثار آنها بر قرارداد و تعهد به تمامی محققین و های نظریات مورد بحث معذور ماندیم، لذا با

مورد تفحص و بررسی قرارداده، تا با شناخت  حقوقدانان پیشنهاد می گردد که نظریات مورد بحث را بیشتر و از زاویای گوناگون
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