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المللدي مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدممت  حقدوقي ن  

 جمهوري اسالمي ايران

 969د  222، صص 9731شمترة ن ست و پنجم، 

 

 

حل و راه« تأثير تغيير اوضاع و احوال بر قرارداد»مطالعة تطبيقي 
 حقوق ايران

 

 دكتر محمد حسن صادقي مقدم

 
 

 

 

 چكيده 

اصل لزوم و قماست قراردادهت تقريبًت در 

مه نظتمهتي حقددوقي و حقدول ملددي اشدورهت ه

اسدت  مورد توجه و احترام حقوقدمانتن نود 

پذيرش تدثي ر تي  در اوعدت  و احدوا  ندر 

قراردادهت، استثنتيي نر اصل الزامي ندودن 

قراردادهت اسدت  تدثي ر تي  درا ، ام دتن 

نظر در قرارداد را نه طرف   تعميل و تجميم

رف يت قتعدي داد  و يدت حدس فسدا ندراي طد

انم  نت توجده نده ندرو  قرارداد ايجتد مي

قدتنون  291نظريه فقهي اصل لزوم در مدتد  

ممني ايران، سؤا  ايد  اسدت اده در صدور  

نرو  حوادث غ ر مترقبه، غ رقتنل پ ش ن ني 

                                                                        

. نتوري عضو ه ث  علمي و ار  علوم، تحق قت  و ف 
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و عتم و تي  ر نن تدي در شرايط و اوعت  و 

احوا   متن انعقتد عقم و در نت جه دشواري 

رر غ رمتعدترف نده اجراي عقم و يت ورود عد

ي ي ا  طرف  ، آيت ام تن فسا و يت حماقل، 

تجميم نظدر و تعدميل ندراي طرفدي اده ندت 

اسدت دشواري و يت عرر غ رمتعترف رونرو شم 

وجود دارد؟ اگرچه نه ظتهر پتسا نه سدؤات  

فول در حقول اشور مت منفي اسدت لد    نده 

نفدي »رسم نت تمسك نه قتعدم  فقهدي نظر مي

و نظريده « تعدرر»و يت قتعدم   «عسر و ُحرج

نتوان ح م ُحرجدي يدت عدرري را « شرط عمني»

نرداشته و حس فسا نراي متعهم قتئدل شدم و 

يت در مقتم تفس ر اراد  طرف   تنهت معتقم 

نه التزام متعهم در صدور  يبدت  شدرايط و 

اوعت  و احدوالي ندود اده در آن اوعدت  و 

احوا  عقم منعقم شم  اسدت  ندت توجده نده 

رش نظريه تي  ر اوعت  و احوا  در حقول پذي

نعضي ا  اشدورهت و لدزوم شدنتخت نظريده و 

ستنقه و پ ش نه موعو ، نتگزير ا  مطتلعده 

هتي مشدتنه تطب قي نظريده مدذاور و نظريده

هتي انتفدتي هست م  لذا نه اختصدتر نظريده

قرارداد و انتفتي هدمف قدرارداد در حقدول 

حتديده هتي فدور  مدترور و انگل س و نظريه
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نشددم  در حقددول فرانسدده، نظريدده پدد ش ن ني

ن نددي نشددم  در حقددول مصددر، حتديدده پ ش

هتي مطرح در حقول اشورهتي امري دت و نظريه

آلمتن را نررسي و در پتيتن نظريده تي  در 

اوعت  و احوا  در حقول ايدران را مطدرح و 

عم  ارائه را  حل حقول ايران پ شدنهتداتي 

 عرعه خواهم شم  
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 مقدمه 

ا  نهتدهتي حقوقي و قضدتيي انتظدتر 

رود نت اعمت  قواعم حقوقي منتسب، را  مي

اي اه در حلي اصولي و اتمل نراي هر قض ه

دهم، ن تنندم  اجتمت  درحت  تحو  روي مي

اي  را  حل نتيم نر پتيده قواعدم صدح   

استوار نود  و ندت عدمالت و روح انصدتف 

ن ز ست گتر نتشم  موعدو  مدورد نحدر در 

مقتله، تثي ر تي  درا  در شدرايط و  اي 

اوعت  و احوا   متن انعقتد عقم است  در 

اي  خصوص نت مقتيسه نظريت  مختلد  سدعي 

حدل منتسدب آن را در حقدول شود اه را مي

ايران جستجو ان م  چنتنچه نت جه تي  در 

اوعددت  و احددوا  غ ددرمم   شددمن اجددراي 

 221قرارداد نتشم، پتسا آن نراست  متد  

ممني ايران روش  است امدت منظدور  قتنون

ا  اي  تحق س نررسي م زان تثي ر تي  در 

اوعت  و احدوا  در حدتلتي اسددت اده نده 

مرحلدده غ ددرمم   شددمن اجددراي قددرارداد 

نرس م  و تنهت موجب دشواري و يدت عدرري 

 نتشم  شمن اجراي قرارداد شم 

نميهي است اه اشختص حق قي و حقدوقي 

  و احدوا ، نتيم نت در نظر گرفت  اوعدت
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سنجش سود و  يتن، نررسي حوادث اجتمدتعي 

هتي ت م روانط حقوقي حت  ن نيو ستير پ ش

و آينم  خود را تنظ م انندم  در رواندط 

اقتصتدي پ چ م  دن تي انوني اطال  ادتفي 

ا  اوعت  و احوا  و شرايط انعقتد عقم و 

اجددراي آن عددروري اسددت و س سددتم قضددتيي 

گتهي افراد را در توانم عمم آاشورهت نمي

روانددط تجددتري جبددران انددم  نددت قضددتو  

منصفتنه درخواه م يتفت اه در ع   پذيرش 

اصل آ ادي قراردادهت، لزوم آگتهي طرف   

قرارداد ا  شرايط و اوعت  و احوا   متن 

هددتي ت م درخصددوص ن نيانعقددتد عقددم، پ ش

ن ندي حدوادث ا ف ت و شرايط اجدرا و پ ش

در رواندددط  احتمدددتلي، طدددرف   هم شددده

قراردادي خدود فدترا ا  عدمم توجده نده 

مسددتئل يددتد شددم  ن سددتنم  اصددل آ ادي 

قرارداد نراي شرايط معد   قتندل اعمدت  

است و چنتنچه ار شهتي  متن عقم يتندت و 

پتنرجت نتشنم، اقتضتي اصل لزوم اي  است 

اه طرف   نه مفتد عقم و پذيرش آيدتر آن 

نده ملتزم نتشنم  نه جز محموديتهتيي اه 

شدود و نعضدي ا  وس له قدتنون تحم دل مي

آنهت نه اعتبتر اول ده قدرارداد مرندوط 
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شود متننم؛  قصم و رعت، اهل ت، قواعم مي

آمددر  ا  جملدده اصددو  مرنددوط ندده حقددول 

حتلتهتي ديگري ا   ختنواد  و نظم عمومي،

قب ل عمم ام تن اجراي قرارداد نده طدور 

 عتم، عمم ام تن اجرا نه دتيلي خدترج ا 

اراد  طددرف  ، دشددواري، غ رعملددي شددمن 

تجتري، انتفدتي قدرارداد، انتفدتي هدمف 

قرارداد و تي  ر در اوعت  و احوا   متن 

انعقتد عقم ن ز مم   اسدت ندر قدرارداد 

 عترض گردد  

در اي  نوشته تالش نر ايد  اسددت اده 

تثي ر تي  را  استسي در اوعت  و احدوا  

  متن عقم را ار يدتني نمدود  و چنتنچده

نت جه تي  ر درشرايط و اوعدت  و احدوا  

 مددتن عقددم ا  قب ددل شددرايط اقتصددتدي، 

س تسي، قتنوني، نرو  جنگ و حتي تي  را  

جوي متعهم را نت عرر غ رمتعترف و خدترج 

ا  انتظتر مواجه ست د و يت متعهم ندراي 

اجراي تعهدم ندت دشدواري و ُعسدر و حدرج 

اي، حل معقو  و منصدفتنهرونرو گردد، را 

طبس ندت اصدو  ارائده گدردد تدت عدم  من

پتيبنمي طرف   نه مفتد عقم، را  اجدراي 

تعهم هموار و ا  ورود عرر غ رمتعترف نه 
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ي ي ا  طرف   يت هدردوي آنهدت جلدوگ ري 

ست چنتنچده نت جده تدثي ر  شود  نميهي ا

تي  را ، غ رمم   شمن اجراي قدرارداد و 

مفتد تعهم نتشم متعهدم ا  انجدتم تعهدم 

 معتف است  

حقول اشورهتي مختل  نت اي  پميدم ، 

متنتسب نت م زان تثي ر تي  را  و م زان 

پتيبنمي آنهدت نده اصدل لدزوم و قماسدت 

هددتيي حلقراردادهددت نرخددورد اددرد  و را 

دهنم  محور اصدلي نحددر در ايد  ارائه مي

است « تي  ر اوعت  و احوا »مقتله نظريه 

هتي مشددتنه ن ددت  ا  طددرح نظريددهامددت ني

هتي ديگدر ن دز اشدتر  و نه نظريهنبود  

خواهم شم  در اعمت  نظريه مدذاور نتيدم 

توجه داشت اه نظريده مدذاور مشدروط نده 

 فراهم نودن موارد ذيل قتنل اجراست:

د قراردادي اه نظريده در مدورد آن 9

دار شدود ا  عقدود مسدتمر و مدم اجرا مي

 نتشم  

اي رخ داد  و د  حدوادث غ رمترقبده2

 مدتن عقدم را نده طدور اوعت  و احدوا  

 نن تدي دگرگون ست نم  



 

  161 مجلة حقوقي / شمارة بيست و پنجم 

ددد حددوادث اسددتثنتيي مددذاور مددورد 7

ن ندي انتظتر طدرف   نبدود  و قتندل پ ش

 نبتشنم  

هدت موجدب مشد ل د حوادث و دگرگوني4

شمن اجراي قرارداد يت عرري شمن آن شدود 

 نه غ رمم   شمن آن 

هتي نددراي مطتلعدده تطب قددي، نظريدده

فددتي هددمف انت»و  9«انتفددتي قددرارداد»

هتي در حقدول انگلد س، نظريده 2«قرارداد

 4«ن ني نشم حوادث پ ش»و  7«فور  مترور»

در حقول فرانسه، و نظريه تي  ر اوعت  و 

و  5احددددددوا  در حقددددددول آلمددددددتن

غ رعملددي شددمن تجددتري اجددراي »هتينظريدده

در حقول امري ت  3«دشواري»و   6«قرارداد

و نعضددي ا  اشددورهتي داراي نظددتم حقددول 

 1«الحوادث الطترئده»و نظريه  8«تاتم  »

هتيي هسدتنم در حقول مصر ا  جمله نظريده

                                                                        

1. Frustration.  

2. Frustration of Purpose.  

3. Force Majeure.  

4. L’Imprévision.  

5. Wegfall der Geschäftsgrundlage. 

6. Impracticability. 

7. Hardship. 

8. Common Law. 

 «  حتديه پ ش ن ني نشم » .9



 

    تغيير...تأثير  »مطالعة تطبيقي  169 

اه نه دل ل تطب س و يت شبتهت نزديك ندت 

مطدرح  90«تي  ر اوعدت  و احدوا »نظريه 

 خواهنم شم  

پس ا  ارائه نظريدت  فدول و تب د   

نظريه تي  ر اوعت  و احوا  ندده را  حدل 

آن در حقددول ايددران و مبددتني آن اشددتر  

رسم در حقول ايدران هم شم  نه نظر ميخوا

نفدي عسدر و »نت استفتد  ا  قواعم فقهي 

« شددرط عددمني»و نظريدده « تعددرر»و « حددرج

نتوان ح م حرجي و يت عرري را نرداشدت و 

 حس فسا نراي متعهم قتئل شم  

هتي مختلد  در نررسي و تب    نظريده

در اشورهتي مختل  ا  رويده قضدتيي و در 

اشددورهتي مددذاور  صددور  ام ددتن قددوان  

است  منظور ا  اشورهتي مورد استفتد  شم 

نحددر در ايدد  نررسددي اشددورهتي انگلدد س، 

امري ددت، فرانسدده، آلمددتن و نعضددي ا  

 اشورهتي عرني نظ ر مصر است  

 

هاي انتفـاي قـرارداد و بند اول ـ نظريه

 انتفاي هدف قرارداد

                                                                        

10. Change of Circumstances. 
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عالو  نر وعع تهتيي اه اجراي تعهما  

ي ي ا  طرف   يدت هدر قراردادي را نراي 

دوي آنهددت غ ددرمم   يددت غ رقتنددل اجددرا 

نمتينم، مدواردي ن دز وجدود دارد اده مي

حددوادث غ رمترقبدده نددت تي  ددر غ رقتنددل 

ن ني در اوعت  و احوا  مدتن  انجدتم پ ش

شونم  در چند   مقصود يت همف قرارداد مي

« انتفتي همف قدرارداد»مواردي ا  اصطالح 

ل انگلد س ندت گدردد  در حقدواستفتد  مي

تحددو  در داتددري  انتفددتي قددرارداد، 

آممهتي احتمتلي و حدوادث غ رمترقبده پ ش

شمن اجدراي  مم   است موجدب غ رقدتنوني 

يمر شدمن و منتفدي حتصل و نيقرارداد، ني

 شمن همف قرارداد گردد  

داتددري  انگل سددي انتفددتي قددرارداد 

در سدت   Caldwellعل ه Taylor نتشي ا  دعواي 

ادده در سددتلهتي اخ ددر توسددعه اسددت  9867

يتفته است و نعمًا نمان خواه م پرداخدت  

 99«انتفتي هدمف مشدتر »در دعواي مذاور 

داتدري  انتفدتي  92تحقس پ ما ارد  نود 

در  9107قرارداد ندت رييدي اده در سدت  

صتدر شم و مبندتي  Henryعل ه  keller   دعواي

                                                                        

11. Frustration of the Common Venture. 

12. Cheshire and Fifoot, Law of Contract, London: M.D. Fumoston, 1981, p. 215.  
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گرديددم، « يمددر شددمن قددراردادني»نظريدده 

عروف نده ا 97توسعه يتفدت  يد  دعدوي، م

دعددواي تتجگددذاري ادوارد هفددتم پتدشددت  

 انگل س است  

نت افزايش دعتوي نر مبندتي انتفدتي 

ن نددي نشدم  و قرارداد در اير حوادث پ ش

(، 9194-9198ندددرو  جندددگ جهدددتني او   

دادگتههتي انگل س در موارد ن شدتري نده 

داتري  مذاور استنتد ارد  و ريي دادنم  

يمدري ني (House of Lords)س مجلس اع تن انگلد 

ن ني نشم  يدت قرارداد در اير حتديه پ ش

نه تعب ر ديگر تي  ر شرايط وانسدته نده 

اجراي تعهدم را دگرگدوني  طب عدت تعهدم 

توانم و معتقم است اه متعهم مي 94دانسته

اي  آن چ زي نبود اه مد  وعدم  »نگويم: 

لدددرد » 95« انجدددتم آن را داد  ندددودم

 گويم: خصوص ميدر هم   « رادال  

تر نتدوان گفدت؛ شتيم نه عبتر  سدتد »

يدك ا  طدرف   رانطده نمون تقصد ر ه  

قراردادي، نه دل ل تي  را  در اوعدت  

و احددوا ، ي ددي ا  آنهددت نددتتوان ا  

                                                                        

13. Cheshire and Fifoot, op. cit., p. 515.  

14. Cheshire and Fifoot, op. cit., p. 512. 

15. It was not this that I promised to do.   
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اجددراي تعهددم شددود و اصددوتً اوعددت  و 

احوالي اه متعهم در آن نتيم نه تعهدم 

عمل انم، متفتو  ا  اوعدت  و احدوالي 

نده وسدد له قدرارداد نده آن  نتشم اده

اسدددت، قدددرارداد منتفدددي متعهدددم شم 

 96« استشم 

 

هتي نددراي تب دد   هريددك ا  نظريدده

انتفددتي هددمف »و « انتفددتي قددرارداد»

ندده نعضددي ا  دعددتوي اشددتر  « قددرارداد

ان م  انتما دعتوي مرندوط نده نظريده مي

 ان م  انتفتي قرارداد را مطرح مي

 

 ـ  انتفاي قرارداد1

 Taylor v. Caldwell دعواي

گ ري تصدم م 9867اي  دعدوي در سدت  

متعهدم « خواندم »شم  در دعدواي مدذاور 

نود اه سدتل  موسد قي و نددتغي را در شم 

مم  چهترشب مع   نراي اجدراي انسدر  در 

اخت تر خواهتن قرار دهم  نعم ا  انعقتد 

قرارداد و قبل ا  موعم اجراي قدرارداد، 

يران شدم  ستل  مذاور در اير آتش سو ي و

                                                                        

16. Cheshire and Fifoot, op. cit., p. 515. 
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استمت  قتعي دادگت  اه ريي ندده انتفدتي 

 قرارداد داد، اي  نود اه: 

در قراردادهددتيي ادده اجددراي آن ندده »

ادامه وجود شخص يت چ ز مع ندي نسددتگي 

دارد اي  شرط عمني وجود دارد اه عدمم 

ام تن اجراي نتشي ا  تل  آن شدخص يدت 

  …شيء، نتعدر معدتف شدمن ا  اجراسدت 

قرارداد، روش  است  يرا، ننتنر طب عت 

ادده طددرف   قددرارداد خددود را نرپتيدده 

استمرار وجود شخص يت اتتي ختص، منعقم 

 93« انمنمود 

 

در اي  دعوي تل  موعو  عقدم؛ يعندي 

ستل  اه موعدو  عقدم اجدتر  ندود نتعدر 

انتفتي قرارداد شم  و صتحب ستل  تعهدمي 

در قبت  ويران شمن سدتل  ندمارد  پتسدا 

دعوايي اي  است اده حقول ايران نه چن   

قدتنون  416و  489قرارداد نراست  مدواد 

شدود  اگرچده مدواد مدذاور ممني نتطل مي

نتظر نه تل  شمن موعدو  عقدم اجدتر  در 

مم  اجدتر  اسددت ولد    ندت عدمم قدمر  

                                                                        

17. G.H. Treitel, The Law of Contract, London: Sweet & Maxwell. 1991, p. 763. 

همچن   ر   نتصر اتتو يتن، قواعدم عمدومي قراردادهدت، 

   994، ص 9768، نهنشر، 7جلم 
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نرتسل م ع   مستثجر  نه مستثجر در موعم 

 گردد  مقرر، عقم اجتر  نتطل مي

 

 ـ انتفاي هدف قرارداد1

مف قددرارداد در حقددول انتفددتي هدد

انگل س، شتمل عمم ام تن اجراي قدرارداد 

گددردد و ندده يددك معنددت شددب ه نظريددة نمي

غ رعملي نودن قراردادهتي تجتري در حقول 

امري ت است  ندده عبدتر  ديگدر، ايد  دو 

نظريه ا  ايد  جهدت ندت ي دميگر شدبتهت 

دارنم اه ه   يك ا  آنهدت در جدتيي اده 

دد نده ادتر گراجراي قرارداد غ رمم   مي

اي رونددم  هرگددت  حتديدده غ رمترقبددهنمي

اجراي تعهم را آنچندتن دشدوار و سدنگ   

نمتيم اه متعهم، اجراي قدرارداد را ندت 

نتشدم، نظريده آن شرايط جميم تعهم ن رد 

غ رعملددي شددمن تجددتري قددرارداد اعمددت  

گددردد  در ايدد  حتلددت ه چگددت  ادعددت مي

اسددت ادده اجددراي قددرارداد غ ددرمم   نشم 

ردد، نل ه اجراي واقعي قرارداد مم   گمي

است ول    اجدراي تعهدم آنچنددتن شدتل و 

شود اه جز نت هزينه مضتع  و يت دشوار مي

پدذير ن سدت  ا  دشواري ن ش ا  حم ام تن
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ايدد  جهددت، ايدد  نظريدده مشددتنه نظريدده 

است  ذار ي ي  «عسر و حرج»و  98«دشواري»

ا  دعتوي مطروحه در حقول انگل س مقصدود 

 تر خواهم ارد روش  مت را

Krell v. Henry19 دعواي
  

در اي  دعوي، خواندم  اتدتقي را در 

مس ر تتجگذاري پتدشدت  اجدتر  ادرد تدت 

نتوانددم مراسددم تتجگددذاري را ندده خددوني 

تمتشت انم  ادوارد هفتم اه در آن  مدتن 

شصت ست  داشت، در اير انتال ندده ن مدتري 

آنژي  موفس نه حضور در مراسم نگرديدم و 

اي  ترت ب مراسم تتجگذاري ليدو شدم  نه 

قرارداد اجتر  نه دل ل ن مدتري پتدشدت  

منتفي گرديم  اي  در حتلي نود اه اجراي 

قرارداد يعني؛ تسدل م مدورد اجدتر  نده 

نود و وي غ ددرمم   نشددم  مسددتثجر عمددالً 

توانست در رو هتي مدورد نحددر ا  محدل مي

اجتر  استفتد  نمتيم  انتفدتي قدرارداد 

غ درمم   شدمن ف زي دي محدمود  تنهت نده

شود  ن ته قتنل توجه در دعواي مذاور نمي

اي  است اه مستثجر م دتن مدذاور را نده 

                                                                        

18. Hardship. 

19. J.C. Smith, Smith and Thomas, A Case Book on Contract, 8th. ed., London. Sweet & 

Maxwell, 1978, p. 411.  
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هددمف تمتشددتي مراسددم تتجگددذاري اجددتر  

نود و همف مذاور نت مريضي پتدشت  و ارد 

ليو مراسم تتجگذاري منتفي شدم  و م دتن 

مددذاور فتيددم  مددورد نظددر را نددراي وي 

ي اده مسدتثجر ندراي نماشت  اجتر  نهدتي

م تن مورد نظر قرار نود نپردا د، خ لدي 

ن شتر ا  م زان معمو  ندود  ريي صدتدر  

قرارداد در  نراست  نظريه انتفدتي هدمف 

 20حقول انگل س صتدر شم 

آيدم اده ا  تحل ل ريي مذاور ندر مي

قرارداد منعقم  ن   موجر و مستثجر نراي 

نددود  مبلد   9102روئد   23و  26رو هتي 

دتر  35  نهددت در قددرارداد اجددتر  اجددتر

اه ذاري ا  مراسم تع    گرديم، نمون اي 

دتر  25تتجگذاري نه م تن آيدم  مسدتثجر 

ا  مبل  اجتر  را پرداخدت و متعهدم نده 

دتر نق ه شم  نت ليدو مراسدم  50پرداخت 

دتر  50تتجگددذاري مسددتثجر ا  پرداخددت 

امتنت  ور يم و در مقتنل ادعتي استرداد 

ر پرداخددت شددم  را نمددود  لددرد دت 25

ندده نفدد  او ريي داد و در  29«دارل نددگ»

                                                                        

20. G.H. Treitel, op. cit., p. 784.  

21. Lord Darling. 
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 22«ويل دتمز»است نتف ا  ريي مذاور لرد 

 اظهتر نظر ارد اه: 

مسثله واقعي در اي  دعوي اي  است اه »

در اجراي حقول انگل س تت چده اندما   

  ايدد  اصددل حقددول رم ادده در دعددواي

Taylorعل ه Caldwell   مورد اسدتفتد  واقد

شود  اصدل مدذاور نه اتر گرفته مي شم،

اي  است اه: ]اگر ا  مته دت قدرارداد 

روش  شود اه طرف   قدرارداد ا  آغدت  

تواننم قرارداد را انم اه نميدانستهمي

اده هنگدتم اجدراي اجرا اننم، مگر اي 

قرارداد، وجود نعضي ا  چ زهدتي مشدخص 

ادامه پ ما انم  مثالً در صدور  فقددمان 

ي  يدت عدمني در مددورد هرگونه شرط صدر

اجددتر ، مددوجر تعهددم نمتيددم ادده عدد   

مستثجر  تت پتيدتن مدم  اجدتر  وجدود 

داشته نتشم[  روش  است اه اصل مدذاور 

عتوي  در حقول انگل س وارد شم  و در د

اسددت  گ ري نود مختلدد  مبنددتي تصددم م

چنتنچه وجود يك ش ئي و يت هدمف ختصدي 

مبنت و است  قرارداد نود  نتشم نت ا  

  رفت  آن شيء و يت منتفي شمن همف، ن 

                                                                        

22. Lord Williams. 
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الزام متعهم نه انجتم تعهدم معقدو  و 

 «  رسممنطقي نه نظر نمي

 

 انم: وي اعتفه مي

ننظر م  اتتل نراي همف ختصدي، يعندي »

است  تمتشتي مراسم تتجگذاري اجتر  شم 

در حق قت ايد  قددرارداد صدرفًت اجدتر  

اتتل نبود  است، نل ه اجت   اسدتفتد  

است و نده ل نراي همف ختصي نود ا  اتت

چ ز ديگر  استسًت قرارداد اجتر  ندراي 

مددم  مددذاور نددود  اسددت و نددت ليددو 

تتجگذاري پتدشت ، امر مذاور ن هود  و 

 « استني اير شم 

قتعي در پتيتن عم  رد اسدت نتف نده 

  27عمل آمم  ريي صتدر  راتثي م ارد 

توان اسددتنبتط آنچه ا  ريي مذاور مي

نددرو  حتديدده  اوالً:سددت ادده اددرد ايدد  ا

سدتله غ رمترقبه، حتي مريضي پتدشدت  شصت

توانم در انتفتي هدمف قدرارداد مدؤير مي

اي هدمف اگر نت نرو  حتديه ثانيًا:نتشم  

نتشم ولو اجراي اول ه قرارداد منتفي شم 

نتشم، نراسدت  قرارداد عمالً غ رمم   نشم 

                                                                        

23. J.C. Smith, Smith and Thomas, op. cit., pp. 414-415.  
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نظريه منتفي شمن همف قرارداد، متعهم ا  

: حتديده ثالثاً گردد  تم تعهم معتف ميانج

نتيم است  و نن تن عقم را دگرگون سدت د 

 اير نمتيم  اجراي قرارداد را ني و واقعتً 

 

 بند دوم ـ فورس ماژور

اي  اصطالح در حقول فرانسه و ظدتهرًا 

اول   نتر در قتنون مدمني فرانسده  ادم 

نتپلئون( نه اتر رفته و سپس در اشورهتي 

فظ يت ترجمه آن معمدو  شدم  ديگر هم   ل

الملل ن ز هم   اصطالح است و در حقول ن  

 مورد استفتد  و رايج است  

اصطالح مدذاور « نال »در فرهنگ حقوقي 

 است: چن   معنت شم 

فور  مترور، فرانسوي، در حقول ن مه: »

ن روي فتئس يت غ رقتنل اجتنتب  چند   

شددرطي در قراردادهددتي سددتختمتن نددراي 

رف   در صدورتي اده نخشدي ا  حمتيت طد

قرارداد در نت جه عللدي اده خدترج ا  

توان نت مراقبت انتر  طرف   است و نمي

ت م ا  آن اجتنتب نمود، غ رقتنل اجرا 

   24« شوداترنرد  مينتشم، نه

                                                                        

24. Henry Compbell Black, M.A. Black’s Law Dictionary, U.S.A., West  Publishing, 1993,       

p. 330.  
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در فرهنگ حقوقي ديگري، اصطالح فدور  

 است: مترور چن   تعري  شم 

ر  فور  مترور نه وقتيعي خترج ا  انت»

طرف  ؛ متننم اغتشتش، اعتصدتب، جندگ، 

س ل و طوفدتن اده اجدراي قدرارداد را 

 25«  گرددست د، اطالل ميغ رمم   مي

 

نعضددي ا  حقوقددمانتن فرانسددوي ندد   

فدرل  26فور  مترور و حتديده غ رمترقبده

انم اه حتديه غ رمترقبده، گذاشته و گفته

اي دروني يعني؛ وانسته نه فعتل دت حتديه

ت  او متننم آتش سو ي، ع دب متعهم و ننگ

آه ، و در اتت، ا  خط خترج شمن واگ  را 

اه اي ا  موارد اعتصتب است  در حتليپتر 

اي ن روني است، متنندم مترور، حتديهفور 

  23س ل، طوفتن و غ ر  

ت نه جتي المده در س ستم حقوقي اتم 

مترور ا  اصطالح انتفتي قرارداد يدت فور 

  شم  است، اگرچه ايد  عمم ام تن نتمبرد

                                                                        

25. P.H. Collin, English Law Dictionary,  London, Sweet & Maxwell, 1986, p. 113.  

26. Cas Fortuit Fortuitous Event.  

27. Puelinckx,  A.H .,  Frustration,  Hardship,  Force  majeure,  Imprévision,… Journal  of 

International Arbitration, vol. 3, No. 2, 1986, p. 55.  
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حتظ نظدري ندت فور  مدترور اصطالحت  ا  ل

مترور تري ا  فور متفتوتنم و قلمرو وس  

دارنم، امت ا  نظر نت جه ام و ند ش ندت 

هددم مشددتنهنم  در سددتلهتي اخ ددر اتددتل 

قواعدم »المللي ندت تنظد م نت رگتني ن  

و ارائددده رهنمودهدددتيي  28،«آنسددد ترا 

مللددي نددراي الدرخصددوص قراردادهددتي ن  

است اه  معتذير( طرحهتي صنعتي سعي نمود 

طور الدي و نده ويدژ  فدور  قراردادي نه

مترور را روش  نمتيم  اي  اقددمامت  ندت 

تفتس ر مف مي اه پ رامون آنهت در مجدال  

خدورد، راهنمدتي خدوني حقوقي نه چشدم مي

آيم  در المللي نه شمتر مينراي واالي ن  

عدمم »و « دشواري»اي  رانطه ن   مفته م 

 است  تف  ك روشني صور  پذيرفته« ام تن

نت توجه نه قواعم مذاور ن دت   يدر 

 قتنل استخراج و ارائه است: 

عبدتر  اسدت ا  « دشدواري»( اصطالح 9

تي  ر در عوامل اقتصتدي، پدولي، حقدوقي 

يت ت نولوريدك اده موجدب ورود  يتنهدتي 

                                                                        

قواعددم »يددت « قواعددم داوري آنسدد ترا »منظددور ا   .11

قواعم داوري ام س ون حقدول تجدتر  « UNCITRALآنس ترا  د 

 18/79الملل ست متن ملل متحم موعو  قطعنتمه شدمتر  ن  

( مجمد  عمدومي سدت متن 9755آذر  24  9136مصوب دستمبر 

 نتشم  ملل مي
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اقتصتدي شميم نه ي ي ا  طرف   قدرارداد 

ادده وي را در ايفددتي  ندده طددوري گددردد،

شقت  يدتدي  تعهما  قراردادي خدود ندت م

 مواجه ست د  

نتيددم ا  ق ددم  21«دشددواري»( ق ددم 2

متمددتيز گددردد  ا  رهنمددود  70«معتف ددت»

ارد اده در آنس ترا  مي تدوان اسدتنبتط 

صور  تي  ر اوعت  و احوا  و مشد ل شدمن 

اسدتفتد  « دشدواري»اجراي تعهم ا  المه 

  المدده معتف ددت صددرفًت در گددردد، لدد  مي

 متني اه تي  ددر اوعدت  و احددوا  مدتن  

 رود  اتر مياجراي قرارداد شود، نه

توان نت جه گرفدت نت توع حت  فول مي

اه در نررسي مفته م مرندوط ندده معدتذير 

فتو  مدورد  قراردادي دو وعع ت ادتمالً  مت

 توجه است: 

د حدوادث غ رمترقبده و در نت جده، 9

حوا  اه متن  ا  اجدراي تي  ر اوعت  و ا

تعهددم گشددته و اجددراي آن را غ ددرمم   

 گردانم  مي

د حدوادث غ رمترقبده و در نت جده، 2

تي  ر اوعت  و احوا  اه متن  ا  اجدراي 

                                                                        

29. Hardship Clause.  

30. Exemption Clause.  
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قددرارداد نشددم  و فقددط اجددراي تعهددم را 

 ست د  دشوار مي

توان گفت اه در وعدع ت الي مينه طور

 عمم ام تن»و « فور  مترور»او  اصطالحت  

عملي »و « دشواري»و در وعع ت دوم « اجرا

در  79شدود ندده ادترنرد  مي« نبودن اجرا

اي  نوشته و نراست  نظريه تي  ر اوعدت  

و احددوا ، وعددع ت دوم؛ يعنددي دشددواري و 

عملي نبودن اجراي قرارداد اده نتشدي ا  

تي  ر اوعت  و احوا  نتشدم، مدورد نظدر 

تي  در در »است  روشد  اسددت اده اصدطالح 

رود در موردي نه اتر مدي« و احوا اوعت  

اه نرو  حوادث غ رمترقبه موجب دگرگدوني 

و تي  ر در اوعدت  و احدوا   مدتن عقدم 

گرديم  و در نت جه آن، اجدراي قدرارداد 

مش ل و يت همفي اه ا  قرارداد مورد نظر 

است، تي  ر نمود  و اجراي قدرارداد نود 

ست د  نت اي  توع   معمدوتً را ن هود  مي

صطالح يتد شم  نه هم   معندتي خدتص نده ا

رود، ندده ندده معنددتي عددتم ادده اددتر مددي

 گ رد  مترور را هم در نر ميفور 

                                                                        

31. John A. Westberg, Contract Excuse in International Business Transactions: Awards of  the 

Iran   – United  States  Claims  Tribunal,  Foreign Investment Law  Journal, vol.4,  No.1, 1989,  p. 

217.  
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 نت تب    ي ي ا  وجو  تمدتيز فدور 

مترور و تي  ر اوعت  و احوا  ندتگزيريم 

اي را اه منجر نده فقط عنتصر اصلي حتديه

 گردد نرشمريم:مترور ميتحقس فور 

نددل رفدد  و حتديدده نتيددم غ رقت (9

 72غ رقتنل اجتنتب نتشم 

ن نددي حتديدده نتيددم غ رقتنددل پ ش (2

  77نتشم 

 حتديه نتيم خترجي نتشم   (7

حتديدده نتيددم اجددراي قددرارداد را  (4

 غ رمم   ست د  

نندمهتي محقق   نراي تشري  هريك ا  

.مذاور نه منتن   ير مراجعه نمتينم
74 

بينــي حــوادپ پي »بنــد مــوم ـ نظريــه 

 در حقوق فرانسه 11«نشده

                                                                        

32. Inevitable Irresistible – Unavoidable.  

33. Unforeseable.  

34. Dr. Sue Rayner, A Note on Force Majeure in Islamic Law, Arab Law Quarterly, vol. 6, June 

1991, p. 302; Treitel, op. cit., p. 764.  

نتصر اتتو يتن، قواعم عمدومي قراردادهدت، تهدران،  -

  .293، ص 9768نهنشر، 

الوسدد ط، ن ددرو ،  احمددم عبددمالر ال، السددنهوري،  -

  189، ص 7، ج 838، ص 9داراح تء التراث، ج 

س م حس   صفتيي، قو  قتهر  يت فور  مدترور، مجلده  -

، سدت  7المللي، شدمتر  حقوقي دفتر خممت  حقوقي ن  

   992، ص 9764

35. Théorie de L’imprèvision.  



 

    تغيير...تأثير  »مطالعة تطبيقي  111 

در حقول فرانسه ند   غ درمم   شدمن 

اجراي تعهم؛ يعني فور  مترور نت اوعدت  

و احوالي اه موجب نه هدم خدوردن تدوا ن 

گذارندم  شدود، فدرل ميمتلي قدرارداد مي

اي مترور در حقول فرانسه نده واقعدهفور 

ن ني و غ رقتنل انتر  اطدالل غ رقتنل پ ش

گردد اه اجدراي قدرارداد را غ درمم   مي

ن ني نشدم  ت د، امت نظريه حوادث پ شسمي

شود اه اجراي قددرارداد در وقتي اعمت  مي

ن ني نشم  و نده هدم اير نرو  حوادث پ ش

انما   خوردن تعتد  و توا ن قراردادي ني

دشوار شم  و ا  اي  طريس هزينده گزافدي 

 76شود نر متعهم تحم ل مي

در حقول فرانسه ندت توجده نده اصدل 

ت اصدل لددزوم، اصدل قماست معتهدما  و يد

نراي  است اه قتعي حس تعميل قدرارداد و 

يت ح م نه عمم اجراي قرارداد را جز ندت 

اجت   صري  قتنون نمارد  قتعي موظ  است 

فتظ قدرارداد ح دم نمتيدم  اه نراندر ال

قتنون مدمني فرانسده متضدم   9974ومتد  

 9942هم   معنت است  اي  ح دم در مدتد  

شم  و متخلد   قتنون ممني فرانسه شميمتر

                                                                        

36. André de Laubadère, Contrats Administratifs, L.G.D.I. 1984, p. 560.   
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ا  انجتم تعهم نده پرداخدت غرامدت ن دز 

اده نراندر مدتد  گردد مگدر اي مح وم مي

مدترور و همتن قتنون نه دل دل فور  9948

 73يددت حتديدده غ رمترقبدده  اددتفورتويي(

امرو  اي  دو اصطالح را نه طدور  78نتشم 

ت مه نده ادتر  71نرنم مترادف نه اتر مي

سه وجود قتنون ممني فران 9948نردن متد  

 شرايط  ير است: 

واقعه غ رقتنل انتر  نتشدم  ا   اوالً:

مدترور و حتديده اينجت تفدتو  ند   فور 

گردد  اگدر واقعده ن ني نشم  روش  ميپ ش

نت هزينه ن شتر و يت نت تحمل عرر در حم 

توانتيي متعهم قتنل انتر  نتشدم نراندر 

متد  مذاور تعهم نه حت  خود ندتقي اسدت 

تر و يددت تعهددم مشدد ل امددت اگددر اجددراي

يه پرخرج حتديده »تر گردد در چترچوب نظر

 گ رد قرار مي« ن ني نشم پ ش

ن ندي واقعه نتيم غ رقتنل پ ش ثانيًا:

نتشم  اي  شرط نه اي  معنت است اه ندو  

                                                                        

37. Cas Fortuit.  

38. A.H. Puelinckx, op. cit., p. 56. 

س م حس   صفتيي، قو  قتهر  يت فور  مدترور، همدتن  .19

   994مجله، ص 



 

    تغيير...تأثير  »مطالعة تطبيقي  111 

حتديه در شرايط ختص انعقدتد عقدم مدورد 

 انتظتر طرف   نبتشم  

واقعه يك امدر خدترجي نتشدم   ثالثًا:

مصددتل  وملزومددت  توسددط  عددمم تددثم  

پ متن ددتر، عددذر مددوجهي نددراي طددرف   

مور خدترجي  قرارداد ن سدت  چدون ايد  ا

نبددود  و ندده متعهددم و مسددؤول تهتي وي 

 گردد  مرنوط مي

دل ل نرو  واقعه مذاور خطدتي  رابعًا:

متعهددم نبتشددم  چنتنچدده نددرو  حتديدده و 

غ رمم   شمن اجدراي قدرارداد نده دل دل 

ب معتف دت متعهدم تقص ر متعهم نتشم موجد

قددتنون مددمني  9948مددتد   40گددردد نمي

فرانسه اه قدرارداد را در شدرايط فدور  

نمتيم ا  قواعم آمر  ن سدت مترور ليو مي

تواننم در قرارداد، موارد و متعتمل   مي

مورد توافس را فور  مترور و معتف اننمة 

يك طرف يت طرف   ا  انجدتم تعهدم قدرار 

نظريده حدوادث دهنم  اي  قتعم  در مورد 

 49ن ني نشم  ن ز قتنل اجرا است پ ش

در ادامه نحر عم  ارائه تعريفدي ا  

نظريه، نه تحل ل عنتصر تعري  پرداخته و 

                                                                        

40. A.H. Puelinckx, op. cit., p. 56.  

41. Ibid. 
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رويدده قضددتيي اشددور فرانسدده را در ايدد  

 ان م   م نه ن تن مي

 بيني نشده ـ تعريف نظريه حوادپ پي 1

فرانسدوي نظريده  42«لونتدر»پروفسور 

م  را چندد   تعريدد  ن نددي نشددحددوادث پ ش

 انم: مي

ن ندي نشدم  و هنگتمي اه حدواديي پ ش»

خددترج ا  اراد  متعهددم تددوا ن مددتلي 

اده قرارداد را نده هدم  ندم نده طوري

اجراي قرارداد را نت دشواري مواجدده و 

مخترجي را ندر متعهدم تحم دل نمتيدم، 

متعهم در حتلي اه موظ  نه اجراي تعهم 

توسدط خويش است، استحقتل جبران خستر  

نه و  متعهمله را دارد و نخشدي ا  هزي

  47« گ ردخستر  وارد  را خود نرعهم  مي

 

ن تتي درنتر  تعريد  فدول نده نظدر 

 رسم: مي

نظر ا  ادترنرد نظريده در ال  د صرف

قراردادهتي ممني، نويسنم  فول نظريه را 

اسددت  نظريدده در حقددول اداري مطددرح ارد 

                                                                        

42. Laubadère.  

43. André de Laubadère, op. cit., p. 560.  
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ريت  مزنور نت توجه نه تتريخچه آن ا  نظ

 حقول عمومي است  

ب د نراسدت  ايد  نظريده، اصدل ندر 

ادامه رانطه قراردادي است و متعهم موظ  

تواندم نه ادامه انجتم تعهدم اسدت و نمي

قرارداد را فسا نمتيم  اير نظريه حتديه 

پ ش ن ني نشم  ادامه رانطه قددراردادي و 

اده ايدر نظريده حتليجبران خستر  است در

 رارداد است  فور  مترور انفستخ ق

ج د ن ته مهم در اي  نظريه اي  است 

اه وعع ت غ رعددتدي و اسدتثنتيي حدتدث و 

دگرگددون اننددم  تعددتد  قددراردادي نتيددم 

نرطددرف شددود و شددرايط ادامدده و يددت ا  

سرگ ري اجراي قرارداد را تثم   نمتيدم  

اي  امر نت پرداخت غرامت و جبران خستر  

ور  صدپذير است  در غ در اي وارد  ام تن

گدردد و قرارداد نده خددودي خدود فسدا مي

تحم ل عرر نمون جبدران خسدتر  نده طدرف 

 44مقتنل منطقي ن ست 

 

 ـ تحليل عناصر تعريف 1

                                                                        

44. Ibid., p. 562.  
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الف ـ وضعيت حادپ خارج از اراده متعهد 

 باشد

متعهددم و يددت سددت متن و تشدد  ال  وي 

نتشنم  نبتيم نقشي در ايجتد حتديه داشته

نوجدود  فرقي ن   اي  اه متعهم حتديه را

نتشم و يدت ا  نده وجدود آمدمن آن آورد 

نتشم، ن ست نه عنوان مثدت  ممتنعت ن رد 

هتي اعتفي نتشي ا  پتي   آممن اگر هزينه

اترايي ن روي اتر نه دل ل استفتد  رقبت 

ا  روشهتي جميم صنعت و ت نولوري نتشدم، 

اسددت ادده قصددوري ا  جتنددب متعهددم نود 

 نولوري نتوانسته است همرا  نت پ شرفت ت

اترايي ن روي اتر را نتت نبدرد و خدودش 

آمدمن ادترايي دختلدت نه نحدوي در پتي  

است  طرف مقتنل ن ز نبتيم نقشي در داشته

ندده وجددود آمددمن وعددع ت دگرگددون اننددم  

نتشم  چنتنچه در حقول فرانسه طدرف داشته

مقتنل در چن   قراردادهتيي يدك سدت متن 

ته نده دولتي و يت ي ي ا  ارگتنهتي وانس

دولت است و خود ندت اعمدت  حتام دت نده 

وجود آورنم  حتلت مذاور نتشم، در صدور  

استنتد متعهم نه نظريده اعمدت  حتام دت 
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توانددم ادعددتي جبددران خسددتر  عمددومي مي

 45نمتيم 

 

 بيني نشده باشدب ـ حادثه پي 

توان يتفددت اده اي را نميه   حتديه 

 ن ني نتشم  هرحتلت يتمطلقًت غ رقتنل پ ش

وعع تي اه نه نحوي دگرگون اننم  اوعدت  

رود نده طدور و احوا  عقم ندده شدمتر مدي

اسدت مستق م و يت غ رمستق م قبالً رخ داد 

توان گفدت نده طدور الدي غ رقتندل و نمي

ن ني نود  است  ننتنراي  ادتفي اسدت پ ش

دهدم اي اده رخ مياه حتديه و يدت واقعده

تمتم محتسبتتي را اه طدرف   نده هنگدتم 

است، نه هم عقتد عقم مورد نظرشتن نود ان

نزنم  اي  چ زي است اه در ح م گت  شدهر 

 46نوردو ن ز آمم  است 

 

ج ـ وضعيت حادپ توازن مالي قرارداد را 

 به هم بزند

در صورتي اده در ايدر وعدع ت حدتدث 

تعتد  قراردادي نه هم خورد  و ار شدهتي 

                                                                        

45. Ibid., p. 590. 

نتي نظريده  .16 در ادامه مقتله در مورد اي  ريي اه مب

 است توع   خواه م داد ن ني شم حتديه پ ش
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عوع   اه هنگتم انعقتد عقم نددت ي دميگر 

في داشتنم، دگرگون شدود و يدت نرانري عر

وعع تي فول قراردادي مستلزم تحم ل عرري 

گزاف و غ رمتعترف نه متعهم نه وجود آيم 

ن ني نشدم  شرايط اعمت  نظريه حوادث پ ش

است  نت لحتظ ستير ويژگ هت نه وجود آمم 

ن ني نشم ، ايد  نراست  نظريه حتديه پ ش

عمم تعتد  حتدث نده حتلدت اول ده يعندي 

 گردد  مي  ن   عوع   نرتعتد

 

د ـ وضعيت حادپ تعهـد متعهـد را مـاق  

 كندنمي

نرخالف آنچه در نظريده فدور  مدترور 

ن ني نشم ، مطرح است، درنظريه حتديه پ ش

اصل نر ادامه رانطه قدراردادي و انجدتم 

تعهم است  وظ فده متعهدم ايدد  اسدت اده 

توانم اجراي قرارداد را ادامه دهم و نمي

هم خدوردن تعدتد  و تدوا ن ندهنه نهتنه 

قراردادي، اجراي تعهم را متوقد  اندم و 

تواندم تقتعدتي جبدران اگر چن   انم نمي

خستر  نمتيم  نت توجده نده اعمدت  ايد  

نظريدده در قراردادهددتي حقددول عمددومي و 

تثم   منتف  عتمده در ادامده قدرارداد؛ 
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همف تثم   تماوم قرارداد است  ح م قتعي 

ا  دعددو  ندده  ندده جبددران خسددتر  نعددم

تجميددمنظر و اصددالح قددرارداد اسددت  اگددر 

ست متن دولتي درخواست اننمة خممت عمومي 

قتعي آن گت  ح م  43تجميمنظر را نپذيرد،

دهدم و اگدر خسدتر  نه جبدران خسدتر  مي

خدود منفسدا جبران نشم قرارداد نده خودي

 گردد  مي

در صددمور ح ددم مددذاور قتعددي شددرايط 

موعه سدود و طرف   را در نظر گرفته و مج

 يتن متعهم را در طدو  اجدراي قدرارداد 

گونه اه در تعري  نمتيم و همتنمحتسبه مي

است سهمي ا  خستر  را متعهم متحمدل آمم 

گردد  نه هرحت  تعتد  و توا ن ا  دست مي

رفته نه نحوي جبران شم  و منتف  طدرف   

 48گ رد مورد توجه قرار مي

 

                                                                        

ن تنگر اي  ن ته است اه اگر  9182ح م پنجم نوامبر  .11

داد، اسدتحقتل دريتفدت شرات اجراي قرارداد را ادامه مي

ولد    ن ندي نشدم  را داشدت خستر  نتشي ا  حتديده پ ش

ست متن دولتي، ه   تعهمي در قبت  شرات جهت انعقتد يدك 

قرارداد جميم اده متضدم  ق متهدتي ندتتتر ا  ق متهدتي 

   603نتشم، نمارد؛ همتن، ص قرارداد اول ه مي

48. Ibid., pp. 604-605.  
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بحـران  بيني نشـدهـ نظريه حادثه پي  ه

 كندحاصله را براماس فرمولي حل مي

اي  نحران مم   است نه حمي نتشم اه 

متعهم را نه ورطه ورش ستگي ن شدتنم يدت 

تر ا  آن ن ز نراي متعهم حتي حتلتي عع  

ن ندي نه وجدود آورد  نظريده حتديده پ ش

ندت فرمددو  ايجدتد نشم  نحران حتصله را 

نرطدرف  نحران هم تري ن   طرف   نراي حل

ست د  عمم  اي  خستر  نر دوش سدت متن مي

خواهتن خممت عمومي است  نت توجه نه نقش 

دولتهددت و سددت متنهتي عمددومي در ايجددتد 

تر  حدوادث  نحرانهتي اقتصدتدي و يدت ان

هم خددوردن تعددتد  و تددوا ن مددؤير در ندده

قراردادي و عرور  ادامه خممت  عمدومي و 

لددزوم جبددران خسددتر  وارد  فرمددو  فددول 

ا  حل خواهم نود  درست است اده نهتري  ر

نظريدده ادامدده خددممت  عمددومي در نظريدده 

غتلبي اسدت حتديه پ ش ن ني نشم  نظريده 

ولي نه صدور  انحصدتري ن سدت و پرداخدت 

توانم نراست  مالحظدت  غرامت نه متعهم مي

ديگري متننم انصدتف و جبدران مخدترج در 
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قراردادهددتي دولتددي ادده نددر دوش متعهددم 

 41ر  پذيرد انم، صوسنگ ني مي

 

ـ رويه دادگاههاي اداري فرانسه و نظريـه 1

 بيني نشدهحادثه پي 

ام تن تعدميل قدرارداد  9196تت ست  

توسددط قتعددي وجددود نماشددت و نظريدده 

مترور ن ز در حل مسثله نه هم خوردن فور 

تعدددتد  و تدددوا ن قدددرارداد ادددترنردي 

موعدوعي اده منجدر نده پدذيرش  50نماشت 

م  گرديدم نده ن ندي نشدنظريه حتديه پ ش

شدم  مرندوط مي« ندوردو»قض ه گدت  شدهر 

سه امت دت   مذاور در فران شهردار شدهر 

اي تول م و تو ي  گت  شهر را نده مؤسسده

واگذار ارد  تع    ندرخ فدروش گدت  نده 

عهم  شهرداري نه عندوان سدت متن مسدؤو  

انجتم خممت  عمومي قرار گرفت  نت ندرو  

د  جنگ جهتني او  نهتي ذغت  سنگ اده مدت

اول ه تول م گت  ندود، افدزايش يتفدت و 

اي مؤسسدده صددتحب امت ددت  را نددت حتديدده

ن ني نشم  مواجه ستخت و موجب عرر وي پ ش

                                                                        

49. Ibid., p. 563. 

نتصر اتتو يتن، قواعم عمدومي قراردادهدت، تهدران،  .11

   908، ص 7، ج 9768نهنشر، ست  
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گرديم  تقتعتي نتت نردن نرخ فدروش گدت  

ا  طرف مؤسسه مذاور توسط شهرداري نوردو 

رد شم و شهرداري ا  پرداخت خسدتر  ن دز 

 امتنت  ور يم  شوراي دولتي فرانسده طدي

مد الدي ريي نده  9196متر   97ح م مورخه 

جبددران خسددتر  مؤسسدده، توسددط شددهرداري 

  59داد 

« حتديه پ ش ن ني نشم »پذيرش نظريه 

در قراردادهتي اداري ا  ريي مذاور شرو  

شم و تدتانون در نظدتم حقدوقي آن اشدور 

همچنتن معتبرمتنم  است  ن ت   ير عدالو  

لتي هتي دونر دختلت دادن امت ت ا  ادار 

در حقول اداري اه مبنتي اصدلي ريي گدت  

شهر نوردو نود، نتعر گسترش نظريه مذاور 

 در همه قراردادهتي اداري گرديم  

دگرگون هتي پدس ا  جندگ جهدتني  اوالً:

او  و تثي ر آن نر وعدع ت قراردادهدت و 

همچن   اتهش ار ش پو ، شوراي دولتدي را 

نر آن داشت اه نت پدذيرش حتلتهدتي فدول 

 د  اي  نظريه را ت م ل نمتيم  العت

نعددم ا  جنددگ جهددتني پميددم   ثانيــًا:

اقتصددتدي ديگددري تحددت عنددوان مماخلدده 

                                                                        

51. André de Laubadère, op. cit., p. 565. 
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صتد هدمايت  اقتصتدي دولتهدت و رواج اقت

شم  نرو  ارد  در نت جه اختالت  اقتصتدي 

العتد  عالو  نر اي  اه تحدت و اوعت  فول

تثي ر حوادث پ ش ن ني نشم  نودنم، تحدت 

 ريهتي م ددرر دولتهددت و گتددثي ر تصددم م

ست متنهتي دولتي ن ز نودنم  ا  اي  نظر 

و « اعمدت  حتام دت عمدومي»تف  ك نظريه 

عددروري نددود و « ن نددي نشددم حتديدده پ ش»

ن ني شوراي دولتي نتيم محمود  حتديه پ ش

 ارد  نشم  را روش  مي

دادگددت  اسددت نتف پددتريس در دعددواي 

ست متن ندرل فرانسده عل ده امپدتني شدل 

نظر جتلبي داد   (E.D.F.v. Shell Francaise)سه فران

 است  

موعو  دعواي مددذاور عبدتر  نددود ا  

اين ه چنمي  امپتني نفتدي طدي قدرارداد 

 (E.D.F)درا  ممتي نت ست متن نرل فرانسده 

متعهم نه تحويل سوخت نه ن روگتههتي نرل 

نودنم  شرط تجميم نظر در ق متهدت در شم 

اده ق مدت را نود قرارداد گنجتندم  شدم 

اي تنظد م هتي نسبتًت پ چ دم نراست  شتخص

اددرد امددت ندده دل ددل تع دد   حددماقل و مي

حددمااثر ق مددت اددترايي چنددماني نماشددت  
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شواري ن دز  قرارداد مذاور داراي شدرط د

اگر ق مت سوخت نه »داشت: نود اه مقرر مي

فرانك در هر ت  افدزايش  6مبليي ن ش ا  

احتمتلي  يتنم طرف   نراي نررسي تي  را 

در قرارداد ندت ي دميگر مالقدت  خواهندم 

اظهددترنظر دادگددت  در پتيددتن «  نمددود

رس مگي نراسدت  قدصم واقعدي طدرف   نده 

 قرار  ير نود 

وظ فه طرف   قرارداد است اه ق متهدت »

و تي  را  احتمتلي آن را مشخص نمددود  

و فرمو  قبلي اه ديگر قتندل اسدتفتد  

تنظد م  ن ست را انترگذاشته و فرمدولي

اننم اه نه ست متن نرل فرانسه ام دتن 

نمهم اه نراي انوا  سوخت مدورد ن دت  

خددود نهددتي امتددري نپددردا د و ندده وي 

ام تن خممت نمهم  در عد   حدت  نددراي 

طددرف ديگددر ن ددز سددود معقددو  در نظددر 

  52« شودگرفته

 

ست متن نرل فرانسه مشيو  انجتم يدك 

امر عمومي است و در جهت منتف  عتمه گتم 

دارد امت در اي  حت  داراي مشخصت  نر مي

                                                                        

52. A.H. Puelinckx, op. cit., p.57.  
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تجتري و صنعتي است و قراردادهتي ست متن 

مذاور ندت شدراتهت يدك قدرارداد خصوصدي 

شدود  اشدتر  دادگدت  اسدت نتف محسوب مي

پتريس نه انجتم وظ فه ست متن نرل اه ا  

نو  خممت  عمومي است نتعدر نخواهدم شدم 

تصم م دادگت  اسدت نتف را ادامده روندم 

ه قضتيي اداري فرانسده جلددو  دهدم و روي

اي  استمت  را موجه ست د اه جوهر اصدلي 

ريي نتت ن ز تثم   منتف  عمدومي اسدت و 

ا  اي  جهت تفتوتي ن   رويده قضدتيي در 

دعتوي اداري و دعتوي خصوصي ن ست  تمتيل 

رويدده قضددتيي فرانسدده ندده صددمور ريي در 

دهم اه آنچه مهدم گونه موارد نشتن مياي 

عمم توج ه تحم ل عرر نتروا نر ي دي  است

هرحت  عدرر ا  طرف   قدرارداد اسدت  نده

غ رمتعترف نتيم نه نحوي نرطدرف گدردد و 

تحم ل آن نر ي ي ا  آنهت نه نهتنه عدمم 

جددوا  دختلددت قتعددي در اراد  طددرف   و 

ستخته اراد  طدرف   اسدت،  قرارداد اده 

 توج هي نمارد  

نـي بيحـوادپ پي »ـ نظريـه   بند چهارم

  11در حقوق مصر« نشده

                                                                        

 « الحوادث الطترئه» .11
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نظريه حتديه پ ش ن ني نشم  در حقول 

مصر نت انماي تفتو ، همتن نظريه حتديده 

پ ش ن ني نشدم  در حقدول اداري فرانسده 

 9141است  قتنون مدمني مصدر مصدوب سدت  

م الدي در نعضي ا  مدواد، اصدل نظريده و 

نعضي ا  آيدتر آن را پذيرفتده و محدتام 

صددمور ريي  مصددر نرانددر آن مبددتدر  ندده

 انم  ارد 

قتنون ممني مصر چن   مقرر  943متد  

 دارد: مي

چنتنچه حوادث استثنتيي عتم اه مددورد »

انتظددتر و توقدد  طددرف   ن سددت، نددرو  

اير آن اجدراي تعهدم نددراي نمتيم و نر

متعهم مش ل گردد، نه نحوي اده خسددتر  

قتنل توجهي نه وي وارد نمتيدم ولدد    

سدت د، قتعدي اجراي تعهم را غ رمم   ن

توانددم نددت رعتيددت مصددلحت طددرف   و مي

نتتوجه نه اوعت  و احوا  جميم التزام 

  54« عقم را نه حم معقولي تعميل نمتيم

 

                                                                        

   621، ص 9احمم عبمالر ال، السنهوري، الوس ط، ج  .11
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آنچدده در شددرح نظريدده فددول و نددت 

تدوان گفدت استنبتط ا  مدتد  قدتنوني مي

 است اه: اي 

اي نعم ا  انعقدتد عقدم، حتديده اوالً:

گ، غ رمترقبدده و عددتم، چددون  لزلدده، جندد

ناليتي طب عي، ندتت رفدت  ق مدت، امدراض 

مسري و اعمت  حتام دت عمدومي واقد  اده 

گددردد  ايددر آن اجددراي تعهددم مشدد ل مينر

منظددور ا  اسددتثنتيي نددودن، غ رقتنددل 

ن ني نودن آن است و غرض ا  عتم نودن پ ش

آن است اده حتديده مدذاور ويددژ  مدميون 

 نبتشم و شتمل تعماد  يتدي ا  مردم شود  

حتديده مدورد انتظدتر طدرف    :ثانياً 

 نبود  و عالو  نر آن غ رقتنل رف  نتشم  

حوادث مذاور اجدراي قدرارداد  ثالثًا:

را مش ل نمتيم  ننتنراي  غ درمم   شدمن 

توانم مستنم نه اعمت  اجراي قرارداد نمي

اي  نظريه نتشم  ي ي ا  تفتوتهدتي ايد  

نظريه و قو  قتهر  در حقدول مصدر همد   

  55است ن ته

ن ني عقمي اه نظريه حتديه پ ش رابعًا:

گددردد، عددالو  نددر نشددم  در آن اعمددت  مي

                                                                        

عتط  النق ب، نظريده العقدم، منشدورا  العويدما ،  .11

   714، ص 9188ن رو ، 
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شددرايط فددول نتيددم ا  عقددود مسددتمر و 

 درا مم  نتشم  

نرخالف نظريه قو  قتهددر  اده  خامسًا:

نراست  آن اجراي تعهم منتفي و قدرارداد 

گردد، در اي  مورد قتعي نت رعتيت فسا مي

اوعدت  و مصلحت طدرف   و ندت توجده نده 

نمتيدم  احوا  جميم قرارداد را تعميل مي

نه اي  ترت ب قتعي خسترا  وارد  را ن   

طرف   تو ي  نمود  و مميون ن ز مقدماري 

 گردد  ا  آيتر حتديه را متحمل مي

نرخالف رويه قضتيي فرانسه  اه نظريه 

ن ني نشدم  را تنهدت در حقدول حتديه پ ش

 ي مصدر،است( در رويه قضتيعمومي پذيرفته

اتر نظريه مذاور در حقول خصوصي ن دز نده

است  رويده قضدتيي سدتنس مصدر گرفته شم 

مبتني نر قتنون ممني ستنس و متننم رويه 

قضتيي فرانسه اعمت  نظريه در امور ممني 

را نپذيرفتدده و در صددور  ام ددتن اجددراي 

قرارداد ولو نت صعونت و دشواري، ح م نه 

اسدت نتف  مح مه 56ارد اجراي قرارداد مي

مصر درخصوص استنتد نه نظريه مذاور ح دم 

معروفي دارد  قض ه ا  اي  قرار است اده 

                                                                        

   676، ص 9الوس ط، ج نهوري،احمم عبمالر ال، الس .16
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اي شخصي متعهم نه وارد ادردن ذر  علوفده

نه م زان مع   و ق مت مشخص گرديدم  پدس 

ا  ا  وارد اردن مقماري ا  اتتي مدذاور،

وارد اردن نق ه نه دل ل نتت رفت  ق مدت 

ح م خود چند    امتنت  ور يم  دادگت  در

 ريي داد: 

چنتنچه اجراي قرارداد نه طور الي نه »

نتشم، اي قهري غ رمم   نشم دل ل حتديه

اصل نر لزوم عقم است،  يرا عقم قتنون 

ادده اجددراي متعتقددمي  اسددت، مگددر اي 

قددرارداد ميددتير عددمالت و روح انصددتف 

نتشم  پس اگر هنگدتم اجدراي قدرارداد 

قدتد عقدم وعع تي رخ دهم اه هنگتم انع

مورد نظر متعتقمي  نبدود  نتشدم و در 

حقول طرف   تثي ر قتنل توجهي نگذارد، 

نه نحوي اه تعتد  و تدوا ن قدراردادي 

را ندده شددم  ندده هددم نزنددم و اجددراي 

قرارداد را تت حددم غ رقتندل انتظدتري 

مش ل نمتيم، در چن   مدوردي ح دم نده 

اجراي عقم، ظتلمتنه و امك نده مدميون 

  نظريدده حددوادث موافددس عددمالت اسددت

ن ندي غ رمترقبه اه وسدد له طدرف   پ ش

نتشم نت نظريه حوادث قهري تفددتو  نشم 
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دارد،  يرا نظريه حوادث قهري در جتيي 

گددردد ادده اجددراي قددرارداد اجددرا مي

نتشدم ولدي نظريده حدوادث غ رمم   شم 

ن ني نشم  در مدورد غ درمم   شدمن پ ش

نسبي است و موجب خسدتر  و عدرر عمدم  

دارا شدددمن »د  روح نظريددده گدددردمي

سوء استفتد  ا  »و نظريه  53«غ رعتدتنه

در حتلي اه در نصوص قتنوني چن    58«حس

نظريددتتي ن سددت، در نظريدده حددوادث 

ن نددي نشددم  وجددود دارد  همچندد   پ ش

نظريت  مالحظه حت  مميون و انتظتر تدت 

دارا شمن وي و عددرر غ رمنتظدر  قتندل 

 51« تطب س نت نظريت  فول است

 

آيم اي  اسدت چه ا  ريي فول نر ميآن

اه قتعي نه عمالت و روح انصتف ريي داد  

و تحم ل عرر غ رمتعترف نر ي ي ا  طرف   

دانم و نه همد   جهدت را ميتير عمالت مي

آن را قتنل تطب س نر نظريدت  دارا شدمن 

دانم  غ رعتدتنه و سوء استفتد  ا  حس مي

                                                                        

57. Unjust Enrichment. 

58. Abuse of Right. 

؛ 673؛ همدتن، ص 9179آوريل  1 -مح مه است نتف مصر  .19

احمددم عبددمالر ال، السددنهوري، مصددتدرالحس فددي الفقدده 

   27، ص 6اتسالمي، ج 
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ريي مذاور توسط ديدوان تم دز مصدر نقد  

فسدا  رديم و نت استنتد نه اصدل لددزوم،گ

عقود را فقط در مواردي جتيز دانسدت اده 

  60اجراي قرارداد غ رمم   شم  نتشم 

نظريدة  943قتنون ممني مصر در متد  

ن ني نشدم  را اده پدس ا  ريي حوادث پ ش

شوراي دولتي فرانسه در اشور مذاور رواج 

نود، پذيرفت و نت توجه نه نص متد  يتفته

هم اانون در امدور مدمني و اداري  مذاور

مورد قبو  نود  و در ال ه مدوارد جدتري 

 است  

 

بند پنجم ـ تغييـر اوضـاو و احـوال در 

 حقوق آلمان 

هتي در اشور آلمتن اه تحت تثي ر جنگ

اسدت، جهتني دستخوش ن شتري  تحدوت  نود 

اصل قماست معتهما  متننم آنچه در اشدور 

متدماو   فرانسه و اشور مدت مطدرح اسدت،

ن ست  اي  امر در اشوري اه ق مت غذا در 

رستورانهت ن   سفترش غذا تت ارائه صور  

امري عدتدي اسدت  ا   ارد،حستب تي  ر مي

                                                                        

   678، ص 2احمم عبمالر ال، السنهوري، الوس ط، ج  .61
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هتي مطرح در ايد   م نده در حقدول نظريه

 توان نه نظريت   ير اشتر  ارد  آلمتن مي

 

 61«اون موگلي  كايت»ـ نظريه 1

ه اي  نظريه شبتهت  يدتدي نده نظريد

غ رمم   شدمن »و يت نظريه « فور  مترور»

دارد  نراست  قتعم  الي « اجراي قرارداد

قتنون ممني آلمتن آمدم   235اه در متد  

است اگدر نعدم ا  انعقدتد عقددم، اجدراي 

قرارداد غ رمم   شدود و دل دل آن چ دزي 

غ ر ا  تقص ر متعهم و يدت اترمندمان وي 

 گردد  غ رمم  نتشم، تعهم متعهم ستقط مي

تواندم نده دل دل شمن اجراي قدرارداد مي

موان  ف زي ي و يت قتنوني نتشم  اجدراي 

قرارداد نمون ورود خستر  غ رمعقدو  نده 

طرف مقتنل مم   خواهم ندود ولد    اگدر 

اجراي قرارداد مستلزم ورود عرر نه طدرف 

تدوان ح دم نده اجدراي مقتنل نتشدم، نمي

قرارداد نمود  در اير وقتي  جنگ جهدتني 

نعضي نه دنبدت  اسدتفتد  ا  نظريده او  

فددول در مددوارد غ ددرمم   شددمن ا  نظددر 

نودنم  معتقمي  نه اي  نظريه  62اقتصتدي

                                                                        

61. “Unmöglichkeit”. 
62. Economic Impossibility. 
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و چن   تفس ر موسعي ا  آن معتقم نودندم 

اه نبتيدم مدميون را مجبدور نده تدالش و 

فمااتريهتيي نمود اه هنگتم انعقتد عقدم 

است  ا  اي  جهت ن   ارد تصور آن را نمي

غ رعملددي شددمن »ه و نظريدده ايدد  نظريدد

هتيي در حقددول امري ددت شددبتهت 67«تجددتري

وجود دارد اده در ادامده مقتلده نده آن 

 پرداخته خواهم شم  

آنچه ا  اي  نظريه آلمدتني انتظدتر 

رود و نددت تفسدد ر موسدد ، ندده دنبددت  مددي

استفتد  ا  آن هست م، اي  است اه متعهم 

مجبور ن ست در انجتم تعهم خدود ند ش ا  

گتم انعقدتد عقدم نده آن ملتدزم آنچه هن

است، تالش نمتيم  متعهم نتيدم در حدم شم 

انتظددتر اوشددش اددرد  و عددرر را در حددم 

متعترف تحمدل نمتيدم  ا  نظريدت  ديگدر 

مطروحه در حقدول آلمدتن اده نده نظريده 

تي  ددر اوعددت  و احددوا  شددبتهت دارد، 

وگفددت  در گشددفتس »اي ندده نددتم نظريدده

 است  « گرونمتگ

 

                                                                        

63. Commercial Impracticability.  
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 61«گفال در گشفتس گروندالگو»ـ نظريه 1

اي  نظريه ا  نظر مبنت شبتهت  يتدي 

 65«رندو  سد ك اسدتتنتي ندو »نه نظريه 

دارد  نراسددت  نظريدده مددذاور در هددر 

قراردادي يك هددمف اصدلي ا  قصدم استسدي 

گردد و تحقس ايد  هدمف متعتمل   نتشي مي

اصلي فقط در صورتي ام تن دارد اه اوعت  

اجتمدتعي و و احوا  نخصدوص متنندم نظدم 

اقتصتدي، ار ش پو ، شرايط س تسي و ستير 

شرايط مرنوط نه  متن عقم تت  متن اجدرا 

يتنت نمتنم  اگرچه نه تعب ر حقوقدمانتن 

نر چند   نظريده اي متنندم آلمتني ت  ه 

نظريده  66«استاردن روي يا يك شبهاس  ت»

مذاور در اي  گونه موارد راهگشدت اسدت  

جميدمي نتعدر نه اي  معنت اه اگر حوادث 

دگرگوني الدي در اوعدت  و احددوا   مدتن 

انعقتد عقم گردد، قتعي عالو  ندر ت م دل 

شرايط مجت  خواهم نود نعضي ا  شرايط آن 

را تي  ر دهم  فرقي ن سدت اده اوعدت  و 

                                                                        

64. Wegfall der Geschäftsgrundlage   نظريدده ا  ندد   رفددت  اسددت  

 قرارداد(

- Konrad Zwegert, The Effect of Supervening Events, Introduction to Comparative Law, vol. 11, 

London, 1987, p. 214. 

65. Rebus Sic Stantibus.   

66. Skating over one night’s Ice, A.H. Puelinckx, op. cit., p. 60. 
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احوا  مذاور اقتصتدي، اجتمدتعي، س تسدي 

نتشم و يت در نت جه حتام ت قتنوني خدتص 

م تي  در اوعت  و احوا   متن انعقتد عقد

عمم ام تن »يتنم  اي  نظريه همتن نظريه 

اسدت اده در نعضدي ا  متدون  63«اقتصتدي

داد  شدم  انگل سي نه حقول آلمتن نسدبت 

پر ادردن »نظريه مذاور نت نظريه  68است 

اه هم ااندون مدورد نحدر  61«جتهتي ختلي

 حقوقمانتن آلمتني است متفتو  است 

« ِوگفت  در گشفتس گرونمتگ»در نظريه  

تعددي نتيددم متعددتمل   را در اوعددت  و ق

احوا  واقعي انعقتد قرارداد مجسم نمود  

و ح م انم  قتعي نتيم دريتندم اده قصدم 

آنهت ا  انعقتد معتمله و رعتيت نده آن، 

همرا  نت نوعي تعتد  و توا ن در عوعد   

انندم ، نود  و ندت ندرو  حتديده دگرگون

رعتيت مذاور مخموش و وي نتيم تدالش اندم 

تد  ا  دست رفته نت  گردد  در هدر اه تع

حت  قتعي وظ فه دارد قرارداد را در جهت 

                                                                        

67. Economic Impossibility.  

68. David Green, Force Majeure Clauses and International Sale of Goods, Australian Business 

Law Review, vol.8, Dec. 1980, p.384. 

69.  Ergänzende Vertragsauslegung. 
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اشدد  اراد  متعددتمل   تفسدد ر نمددود  و 

 نرانر خواست واقعي آنهت ح م انم 

توان نت جه گرفدت نت اي  توع حت  مي 

اه در حقول آلمتن ن دز متنندم نعضدي ا  

ن ندي اشورهت در صدور  ندرو  حدوادث پ ش

دن تعدتد  قدراردادي و نشم  و نه هم خور

تي  ددر در اوعددت  و احددوا  اقتصددتدي، 

اجتمتعي و س تسي قتعي مجت  در تعدميل و 

 ت م ل شرايط قرارداد است 

 

 11«دشواري»بند ششم ـ نظريه 

( در فرهندگ Hardshipالمه  هتردش پ د  

ليت  انگل سي نه  يتن ديمن يت محروم دت 

سخت و طتقت فرست و يت سختي و دشواري ا  

اصدطالح  39  و احوا  معنت شم  اسدت اوعت

گونده دشواري توسط راهنمتي آنس ترا  اي 

 تعري  شم  است:

عبتر  است ا  تي  در  ي[دشوار]اصطالح »

در عوامل اقتصتدي، پدولي، حقدوقي يدت 

فنتوري اه موجب ورود  يتنهتي اقتصتدي 

شميم نه ي ي ا  طرف   قرارداد گدردد، 

هما   نه نحوي اده وي را در ايفدتي تع

                                                                        

70. Hardship. 

71. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, p.569. 
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قددرارداديش نددت مشددقت  يددتدي مواجدده 

 32« ست د

 

در نشريه  37المللياتتل نت رگتني ن   

و شدرط « فور  مترور»خود شرط  429شمتر  

را نه عنوان يك مت  پ شدنهتدي « دشواري»

نراي درج در قراردادهت تنظ م ارد  است  

نرانر مدت  مدذاور هرگدت  ندرو  حدوادث 

داد ن ني نشم  موا نه و تعدتد  قدرارپ ش

را ندده هددم نزنددم ندده نحددوي ادده اجددراي 

قرارداد مستلزم تحم ل خسدتر  گدزاف نده 

ي ي ا  طدرف   قدرارداد نتشدم، دشدواري 

تحقددس يتفتدده اسددت  نرانددر همددتن مددت ، 

تدوان نده رغم شرط فور  مترور اده ميعلي

صددور  شددرط ارجددت  ندده مقددررا  اتددتل 

در قددرارداد  (ICC)المللددي نت رگددتني ن  

اري نتيم نه صور  شرط شرط دشو 34درج ارد

صري  در قرارداد گنجتنم  شود  نهرحدت ، 

 اي  شرط هنو  نه صور  پ شنهتدي است 

                                                                        

72. John. A Westberg, op.cit., p.217. 

73. (ICC). International Chamber of Commerce. 

74. International Chamber of Commerce, Force Majeure and Hardship Provisions, Paris, 1986, 

No.421, p.20. 
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قراردادهتي درا مم  اه اجراي آن در  

يتنم، ن شدتر طو  ستل تن متمتدي تحقس مي

در معرض تحوتتي است اه آن را تحت تثي ر 

گذاشته و تعتد  و توا ن قراردادي را نه 

قع تهتي دشدواري غتلبدًت در  نم  موهم مي

المللي اه طدرف   قدرارداد هتي ن   م نه

ا  مل تهتي مختل  هسدتنم و يددت ي دي ا  

طرف  ، دولت و طرف ديگر يك تبعه خدترجي 

ن ني انم  نظر نه اين ه پ شاست، نرو  مي

ال ددده عوامدددل مدددؤير در قراردادهدددت 

توجه نه تنو  حوادث پذير ن ست و نتام تن

قم و وعع تهتي د شوار، هنگدتم انعقدتد ع

 شود مستئلي ا  محتسبه طرف   خترج مي

يت درج   يه دشدواري و  در نررسي نظر

شرط دشواري در قراردادهت ن دت  نرجسدته 

 ير قتنل توجه نود  و نبتيم آنهت را ا  

 نظر دور داشت:

در قراردادهتي مستمر اه اجراي  ـ اول 

پذيرد قرارداد طي ستل تن متمتدي صور  مي

انددم اده ندت ظ منتف  طرف   ايجدتب ميحف

ق   مذاار  نده توافدس نرسدنم،  يدرا تو

عمل ت  اجرايي نه عرر طرف   خواهم نود  

منتف  درا مم  و سودهتي محتمل در آينم  
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طرف   را وادار نه سدت ش ادرد  و نتعدر 

شود اه طرف   دعتوي را ندمون مراجعده مي

نه دادگدت  و ندت داوري و يددت مدذاارا  

حل و فصل نمتينم  البته اي  نه دوجتنبه 

آن معنت ن ست اه اختالفي رخ نمهم و ح مي 

در اي   م نه صتدر نشدود  دعددواي اشدور 

و يدت دعدتوي  35«ام   اويدل»اويت عل ه 

مطروحه در ديوان داوري ايران د ايدتت  

متحم  امري دت ا  جملده ايد  دعدتوي در 

 36ستلهتي اخ ر است 

 تدر س سدددتم حقدددوقي ادددتم  ــــ دوم 

هتي حقوقي ديگري وجود دارد اه نده نظريه

وس له آن در موق  نرو  حوادث و غ رمم   

شمن اجراي قرارداد دعتوي را حدل و فصدل 

انندم  ارد  و نراست  آنهت ح م صدتدر مي

در نررسي نظريه انتفتي قرارداد گفته شم 

اه صرف دشواري يت  حمت و دردسدر متعهدم 

  نراي اسقتط تعهدم ادتفي ن سددت  در ايد

صور  چنتنچه ا  قبل شرطي ندراي افدزايش 

ق مت در نظر گرفته شم  نتشدم، در صدور  

                                                                        

75. Kuwait v. Aminoil, (1982). 

76. Richard W. Bentham, Question of  Hardship in Transnational Agreement, Foreign 

Investment in Present and a New International Economic Order, University of  Fribourg 

Switzerland, 1987, p. 164.  
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توان ق مدت را افزايش ن ش ا  حم ق مت مي

نتت نرد و افزايش ق مدت نده خدودي خدود 

نراي انتفتي قرارداد اتفي ن ست مگر اي  

اه تعهم اول ه را نه چ زي متفتو  ا  آن 

ل انم تبدميچه طرف   نده آن ملتدزم شدم 

 نمتيم 

نظريه دشواري قبالً تحت عنتوي  ديگري  

در حقول اشورهت وجود داشته است امت تحت 

هتي اخ ر نده ادتر در دهه ”Hardship“عنوان 

رفته است  در اير تحوت  دهه هفتدتد اده 

ق مت نفت ا  چهترد  دتر در هر نش ه نده 

افزايش يتفدت شدرط  9134چهل دتر در ست  

 تنل توجهي شم  مذاور داراي اعتبتر ق

قدراردادي ند   شدرات  9130در روئ   

اي ا  شدرات نفتدي و شدعبه 33«نتنت  او»

 (B.P.A)در اسدترال ت  38«نريت ش پترول وم»

نراي تدثم   ن ت مندميهتي نفتدي منعقدم 

گرديم  در اير تصم مت  ست متن اشدورهتي 

ق مددت نفددت در « اوپددك»صددتدراننم  نفددت 

ر نشد ه ا  چهترد  دتر در ه 9134رانويه 

ندده چهددل دتر در مددت  مددتر  همددتن سددت  

افزايش يتفدت  در نت جده ق مددت نفدت در 

                                                                        

77. Nabalco. 

78. British Petroleum of Australia.  



 

    تغيير...تأثير  »مطالعة تطبيقي  111 

حمود س صم درصم ندتت رفدت و اگدر شدرات 

نرد، ا  ايد  مذاور ق مت نفت را نتت نمي

نتنددت خسددترا  قتنددل تددوجهي ندده شددرات 

جه اننم  نفت وارد ميتثم   گرديم  نت تو

نه نخش هفت قرارداد فروشنم  حدس تعدميل 

متهت را داشددت و چنتنچده ندد   طدرف   ق 

نت شم، خريمار ميتوافس حتصل نمي توانست 

ارست  يتدداشتي نه طرف مقتندل قدرارداد 

 31را فسا نمتيم 

در سددتلهتي اخ ددر نظددر نويسددنمگتن  

ي  حقوقي و حقوقمانتن ن   المللدي نده ا

ن ته معطوف گرديدم  اسدت اده نده دل دل 

مللي التحوت  سري  در اوعت  و احوا  ن  

نتپذير آن نر قراردادهتي و تثي ر اجتنتب

هتي دشدوار تجتري، شرايطي درخصوص موقع ت

در قرارداد گنجتنم  شود  ايد  شدرط اده 

عالو  نر شرايط معتذير قراردادي ا  قب ل 

فور  مدترور، اعمدت  حتام دت يدت سدتير 

شرايط منمرج در قراردادهت است مرنوط نه 

ايدر رتطب س نت شرايط جميدمي اسدت اده ن

تي  ر اوعت  و احدوا  و نده هدم خدوردن 

                                                                        

79. Richard W. Bentham, op.cit., p. 166. 
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تعتد  موا نه قرارداد و مش ل شمن اجراي 

 80آيم قرارداد نه وجود مي

المللي در نشدريه اتتل نت رگتني ن   

خود اقمام نه ته ه شرط فدور   429شمتر  

مترور و شدرط دشدواري ادرد  اسدت  ايد  

مقررا  نه صدور  پ شدنهتدي منتشدر شدم  

 89است 

 

غيرعملي شـدن تجـاري »ـ نظريه  مبند هفت

 11«قرارداد

نظريه غ رعملي شمن تجدتري قدرارداد  

نه اي  معنت است اه تثي ر ندرو  حدوادث 

غ رمترقبه اجدراي قدرارداد را غ درمم   

نست د، نل ه قرارداد در صدور  اجدرا ا  

لحتظ نت رگتني چ دزي متفدتو  ا  آن چده 

 87اندم، خواهدم شدم طرف   درنظدر گرفته

ه نعم ا  انعقتد قرارداد اوعت  هنگتمي ا

و احوا  تي  ر نمتيم و اجدراي قدرارداد 

نس تر سنگ   و گران شود، اجراي قرارداد 

يه ا  نظر اقتصتدي غ رعملي مي گردد  نظر

                                                                        

80. Schmithoff, Export Trade The Law, Practice of International Trade, London, Sweet & 

Maxwell, 9th ed., 1990, pp. 751-753. 

81. International Chamber of Commerce, Hardship Provisions, Paris, 1986, No.421, pp.18-24. 

82. Commercial Impracticability. 

83. William W. Melryde, Frustration of Contract, London, Juridical Review, 1990, vol.25, p.3. 
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مذاور نخست   نتر در قدتنون متحمالشد ل 

درج گرديم و  2)-(615در قسمت  UCC84)(تجتري 

حقول قراردادهدتي  454اول   نتر در نخش 

در  9147مطدرح و سدپس در سدت   9170ست  

قتنون متحمالشد ل تجدتري پذيرفتده شدم  

نود   9150آخري  اصالح اي  قتنون در ست  

  85است 

اول   همف ا  تصدويب چند   قددتنوني  

اي  نود اه نراي معتف ت متعهم در شرايط 

نددرو  حددوادث الددي، عددتم و غ رمترقبدده 

حلي ارائه شود  دوم   همف ايد  ندود را 

اي  معتف ت نت درنظر گرفت  اوعدت  و  اه

احوا  تجتري و نده هدم خدوردن تعدتد  و 

توا ن قراردادي، شتمل معتف ت در شدرايط 

دشواري ن ز نشود  عدتنطه غ رعملدي شدمن 

تجتري عبتر  است ا ؛ دشواري غ رمتعترف، 

هزينه  يتد، ورود خستر  گدزاف، صدممه و 

عرر در را  اجدراي قرارداد  جت دارد نه 

 ي ي ا  قضت  امري تيي توجه ان م: نظر

تعم ر مجمد اشتي مم د  اسدت ا  نظدر »

پذير نتشم ول    اي  امر ف زي ي ام تن

پدذيرد و ا  نت هزينه ندتتيي صدور  مي

                                                                        

84. Uniform Commercial Code. 

85. Richard W. Bentham, op.cit., p.171. 
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شود  اي  نتنت عرر قتنل توجهي وارد مي

در موعوعت  تجتري نده چ دزي غ درمم   

شود اده عملدي نبتشدم و چ دزي گفته مي

اه تنهت نت هزينه  يتد و غ رعملي است 

 86« غ رمتعترف عملي شود

  

نددت توجدده ندده مطتلددب فددول نظريدده 

تددوان چندد   غ رعملددي شددمن تجددتري را مي

 تعري  ارد:

اگر اوعدت  و احدوا  تي  در يتفتده، »

اجراي قرارداد را در ع   تدالش معقدو  

تجتري، غ رمم   ست د، اجراي قدرارداد 

 83« شودا  نظر تجتري غ رعملي مي

 

حتام امري ت تفتسد ر و نرداشدتهتي م 

متفتوتي ا  نظريه غ رعملدي شدمن تجدتري 

دارنم  نه نحوي اده در نعضدي ا  دعدتوي 

افددزايش ق متهددت را اددتفي نددراي تحقددس 

انم و در غ رعملددي شددمن تجددتري نمانسددته

اندم  در نعضي ديگر اي  امدر را پذيرفته

 Alleghengعل دده  Louisiand Power & Lightدعددواي 

                                                                        

85. John D. Wladis, The Effect of Changed Circumstances upon Contract Obligation for the 

Sale of Goods, Georgia Law Review, vol. 22, No.3, 1988, p.580. 

87. Ibid., p.583. 
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Ladlum Indus   افدزايش ق مدت در  9189در ست

درصم ق مت اول ه قدرارداد، ادتفي  78حم 

نراي اعمت  نظريه غ رعملدي شدمن تجدتري 

 & Florida Powerتشخ ص داد  نشدم  در دعدواي 

Light عل ددهWestinghouse Elec. Co   9184در سددت 

درصم مندتف  الدي  50افزايش ق مت در حم 

غ رعملي قرارداد اتفي نراي اعمت  نظريه 

هم چند   در نعضدي  .شمن تشخ ص داد  نشم

ديگر ا  دعدتوي افدزايش ق مدت قدرارداد 

دل ل اتفي نراي معتف دت متعهدم قلمدماد 

 88نگرديم 

مقتيسه دو دعدواي  يدر ندت ي دميگر  

دهم اده تدثي ر تي  در اوعدت  و نشتن مي

احوا  اگر نه حم قتنل تدوجهي نتشدم اده 

ا   استسًت قرارداد را دگرگدون و متفدتو 

انم ننمتيدم، آن چه طرف   درنظدر داشدته

توانددم مبنددتيي نددراي پددذيرش نظريدده مي

غ رعملي شمن قرارداد نتشدم  دعدواي او  

دستگت  ختنده  38مرنوط نه قرارداد ستخت 

دتر ندود   14000در هشت مت  و نت ق مدت 

اير امبود اترگر و نتت رفت  هزينه اه نر

 995000مت  نه طو  انجتم دم و مبلد   22

                                                                        

88. Ibid., p.588. 
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دتر هزيندده درنرداشددت  پ متن ددتر نددراي 

گرفت  متنه التفتو  نده دادگدت  شد تيت 

اددرد امددت ادعددتي وي مددورد قبددو  واقدد  

در دعدواي ديگدر ن مترسدتتني در  81نشم 

نه يك شدرات آب رسدتني اجدت    9191ست  

نرداري ا  چدت  ن مترسدتتن را داد  نهر 

رسدتني ندت نود نه اي  شرط اده شدرات آب

آب ن مترستتن را تثم   انم   ق مت يتنتي

نرانددر  98ادده ق مددت آب  9135در سددت  

رستني طي يتدداشدتي افزايش يتفت شرات آب

ليو قرارداد را اعالم ارد  قتعي ن دز ا  

شرات مذاور حمتيت ادرد  در مددورد نخسدت 

افزايش هزينه اترگر در حم متعترفي نود  

است امت در مورد دوم افدزايش ق مدت تدت 

  مورد انتظتر طرف   نبود  اي  حم ه چگت

سدت  ا   50است نه خصوص اده نزديدك نده 

  متن انعقتد قرارداد گذشته نود 

اگرچدده ح ددم ندده معتف ددت متعهددم ا   

قدتنون  (615-2)انجتم تعهدم نراسدت  نخدش 

متحمالشدد ل تجددتري هنددو  نددراي محددتام 

امري ت دشوار است امت نت توجه نه مطتلب 

ل و شددرات نددر»مطروحدده پ رامددون دعددواي 

                                                                        

89. G.H. Treitel, op.cit., p.780. 
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ام دتن  10«ن روي آيوا عل ه شدرات اطلدس

صمور ح م نه معتف دت متعهدم ن دز وجدود 

دارد  دادگددت  در ايدد  پرونددم  آمددتدگي 

داشت اه عمم قتنل ت اجراي تجتري را ندت 

تري نسبت نه حقول عرفي مطدرح مع تر ماليم

نمتيم  اگرچده تصدم م دادگدت  در قضد ه 

فتقم معتف دت متعهدم مبتندي ندر « آيوا»

عمم قتنل ت اجرا نود، ولي اشدتر  نظريه 

داشت اه ام تن تي  در در س تسدت الدي و 

نو  تفس ر در نحو  اجراي اي  متد  وجود 

دارد  نظر دادگت  در اي   م نه نه شدرح 

  ير است:

نظريه غ رعملي شدمن تجدتري يدت عدمم »

قتنل ت اجرا نه طور اخدص تفسد ر شدم  

تعددماد امددي ا  محددتام صددرفًت  …اسددت

ه غ رمعقو  و  يتد ح م نه نراست  هزين

معتف ددت متعهددم ا  اجددراي قددرارداد 

هذا دامنه گسترد  و ايرا  انم  م داد 

شميم افزايش ق متهت در امور تجتري در 

تدري ا  عصر حتعر، مستلزم تفسد ر ماليم

قتنون متحمالش ل تجتري است  (615-2)نخش 

نه ويدژ  در جدتيي اده تدثي ر تحددوت  

                                                                        

90. Iowa  Electric Light & Power v . Atlas Enop. 
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سدط  تجددتري  مذاور، درآمدم را ا  يدك

 19« نتشمآورد، ميتر ميمعقو  پتي  

 

نظريــه تغييــر اوضــاو و »بنــد هشــتم ـ 

در كشورهاي داراي نظـام حقـوق  91«احوال

 الكامن

نظريه تي  ر اوعت  و احوا  اه ريشه  

در حقول روم دارد و در قراردادهتي حقول 

خصوصي مورد قبو  واق  گرديم ، نه حقدول 

و تحت عنوان  17ستالملل سرايت ارد  ان  

شدهر   14«رنو  س ك استتنتي ندو »قتعم  

يتفته است  اانون اده سدتلهت ا  پدذيرش 

الملدل تي  ر اوعت  و احوا  در حقول ن  

سددتنقه گددذرد، تحددت تددثي ر تحددوت  نيمي

هتي حقدول اعدم هتي اخ ر نه همه رشتهدهه

ا  حقول خصوصي و حقول عمومي را  يتفتده 

ف دتيي نفدوذ ا  نظدر وسدعت جيرا 15است 

                                                                        

91. Ibid. 

92. The Theory of Change of Circumstances.  

93. Amin, S.H., The Theory of Change of Circumstances in International Trade, Lords Maritime 

and Commercial Law Quarterly, Nov. 1982, p. 577. 

94. Rebus Sic Stantibus.  

حدوا  ندر محممعلي ح مت، تدثي ر تي  در اوعدت  و ا .91

حقدوقي  المللي، مجلدهاعتبتر معتهما  و قراردادهتي ن  

، ص 9764، سدت  7المللدي، شدمتر  دفتر خممت  حقوقي ن  

76. 



 

    تغيير...تأثير  »مطالعة تطبيقي  111 

تدوان گفدت اده ا  س سدتم نظريه ن دز مي

حقددوقي اشددور انگلدد س گرفتدده تددت حقددول 

اشددورهتي امري ددت، اروپددت، خددتور دور و 

ااثر اشورهتي عرني امتماد يتفتده اسدت  

نظريه تي  ر اوعت  و احوا  نه عنوان پل 

ارتبتطي، نظريت  مختلفي را اه در  م نه 

ي در ن ني نشم  و دگرگدوننرو  حوادث پ ش

هتي مختل  مطرح شم  اسدت شرايط در س ستم

نه هم پ ونم داد  و در نعضدي ا  دعدتوي 

 تحت هم   عنوان مشهور شم  است 

ي ي ا  ن ت  قتنل نحر در طرح نظريه  

تي  ر اوعت  و احوا  نررسدي ايد  ن تده 

است اه آيت تي  ر اوعت  و احوا  س تسدي 

توانم مبنتي اعمدت  نظريده تي  ر هم مي

ت  و احوا  نتشم؟ پتسدا اجمدتلي نده اوع

اي  سؤا  ايد  اسدت اده مدال  استسدي در 

پذيرش اي  نظريه، استسي و نن تدي  نودن 

 تي  ر است 

چنتنچه نرو  حوادث اعدم ا  طب عدي،  

عر  س تسي در اعمدت  حتام دت عمدومي، نت

تي  ر دگرگوني استسي در اوعت  و احدوا  

 توان نه نظريده تي  رقرارداد گردد، مي

 اوعت  و احوا  استنتد ارد 



 

  111 مجلة حقوقي / شمارة بيست و پنجم 

 

هتيي ا  دعدددتوي را مطدددرح نمونددده 

 ان م:مي

 

 

 

عليـه American International Group Inc الـف ـ  

 دولت جمهوري امالمي ايران 

دادگددت   9180روئ دده  90در تددتريا  

اظهترنظر ارد اه موعو  اقتمده دعدوي در 

ايران تحت شرايط و اوعت  و احوالي نود  

دگرگون شم  و نده طددور استسدي اه اانون 

همچند    16«هتر »تي  ر ارد  است  قتعي 

عق م  داشت اه نراست  پدتراگراف دوم ا  

معتهدم  مدود  ايدران و امري دت  4متد  

هت حس اقتمه دعدوي در دادگتههدتي خواهتن

 13امري ت را دارنم 

عل ددده ايدددتت   ”Torncello“در دعدددواي  

ري دل ل  حمدت و دشدوامتحم ، دادگت  نده

تحت تثي ر تي  ر شرايط و اوعت  و احوا  

نه ليو قرارداد اشتر  ارد  و متذار شم  

                                                                        

96. Hart. 

97. Ibid., p. 581. 
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است اه در اغلب قراردادهت شدرط دشدواري 

 18درج گرديم  است 

قراردادي ند   ن دروي  9137در روئ   

نددراي  ”Torncello“دريددتيي امري ددت و شددرات 

تثم   ملزومت  و تعم در و نگهدماري شدش 

منعقددم  11«ديددتگوسددتن »نددتو در ننددمر 

گرديم  در قسمتي ا  قرارداد، مبدتر   و 

انتددر  جونددمگتن پدد ش ن نددي شددم  نددود  

دتر  500اي معتد  الزحمهپ شنهتد شرات حس

نود، در حتلي اه ايد  مبلد  نده م دزان 

قتنل توجهي ن ش ا  آن چ زي نود اه ستير 

پ شنهتد دهندمگتن منتقصده ارائده ادرد  

اتفتل مواجه نودنم  ن روي دريتيي نرحسب 

نت هجوم موشهت شم و نمون اي  اده سدراا 

شرات فول نرود نت شراتهتي ديگر قرارداد 

منعقم ادرد تدت در جهدت ندتنودي موشدهت 

نه اي  اقدمام  Torncelloاقمام اننم  شرات 

اعتراض ارد و اسدتمت  نمدود اده ن دروي 

دريددتيي قددرارداد را نقدد  اددرد  اسددت و 

ظدتر را تقتعتي خستر  و منتف  مدورد انت

نمود  اي  اعتراض توسط ه ث  رس مگي نده 

                                                                        

98. Major, Karl, Torncello and Changed Circumstances Rule, The Army Lawyer, London, Nov. 

1990, p. 18. 

99. San Diego.  
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قرارداد ن روهتي مسل  رد شدم و اسدتمت  

شم اه فسا عمني قدرارداد نده ايد  علدت 

نود  است اه دولدت در شدرايط اعدطرار و 

 900دشواري واق  شم  است 

نت وجود اي  دادگت  نده نفد  شدرات  

فول ريي داد و اي  استمت  را اده دولدت 

 ل واقد  شدمن در  حمدت و توانم نه دلمي

دشواري قدرارداد را فسدا اندم رد ادرد  

ن ته مهم و استسدي ايد  اسدت اده ندراي 

استنتد نه نظريه تي  ر اوعدت  و احدوا  

ن ت  نه نوعي تي  ر در اوعدت  و احدوا  

معتمله يدت انتظدترا  طدرف   اسدت و در 

 مورد فول چن   چ زي رخ نماد  است 

ندده  دادگتههددتي امري ددت در اسددتنتد 

نظريه تي  در اوعدت  و احدوا  هندو  در 

نرنم و محمود  استنتد نه ترديم نه سر مي

نظريه نزد آنتن معلوم ن سدت  در دعدواي 

ي ي ا  قضتتي اده  ”Adams Manufacturing“شرات 

اظهدترنظر ادرد  ندود  ”Torncello“در دعواي 

نتر ديگر اي  فرصت را پ ما ادرد اده در 

عت  و احدوا  مورد اعمت  نظريه تي  ر او

عق م  داشت « ديويس»اظهترنظر انم  قتعي 

                                                                        

100. Ibid., p. 20. 
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اه اي  استمت  دولت اده ندراي نده دسدت 

تر و نه آوردن منب  جميمي نت ق مت ار ان

نهتنه دشواري و  حمدت قدرارداد را ليدو 

توانم دل لي نراي اسدتنتد ارد  است، نمي

هد    ”Adams“نه نظريه نتشم  اگرچده ريي 

تنقه قضددتيي گددت  منتشددر نشددم و ار ش سدد

نمارد ول    نظر قتعي ديويس مشعل روشني 

 909را نراي قضت  نرافروخت 

اگرچه مفسري  حقدوقي در انتدما ريي  

را نه عندوان يدك قتعدم   ”Torncello“دعواي 

اننم  و انقالني قلمماد ارد  و نده متحو 

عنوان مجو ي نر عل ه اقمامت  دولت نراي 

ت فسا قرارداد نه طرف قدرارداد ندت دولد

عرعه اردنم امت نظريده تي  در اوعدت  و 

احوا  توسط محتام نت استقبت  مواجه شم  

نه عنوان نت جه در رويه قضدتيي امري دت 

توان گفت،  متني تي  ر اوعت  و احوا  مي

رويدمادي غ رمترقبده  اوالً:دهم اده رخ مي

اوعت  عقدم را دگرگدون  ثانيًا:روي دهم  

متفتو  انم و نت جه اجراي قرارداد چ زي 

ا  انتظترا  طرف   ا  انعقتد عقم نتشم  

حتديه و رويماد خترج ا  انتر  و  ثالثًا:

                                                                        

101. Ibid., p. 23. 
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ن ني متعدترف نتشدم  در قضد ه شدرات پ ش

“Torncello”  دولت امري ت اه نت اطدال  اتمدل

ا  ق متهت و اوعت  و احوا  عقم دست نده 

انعقتد قرارداد نت شدرات فدول  د  ندود 

دن هزيندده گران نددونتوانسددت ندده نهتندده

قددرارداد و يددتفت  متعهددم ديگددري نددراي 

اجراي قرارداد نده ايد  نظريده اسدتنتد 

اي اننم انم،  يرا آن چنتن حتديه دگرگون

رخ نماد  نود اه اوعت  و احوا  قرارداد 

 902را تي  ر دهم 

تددثي ر تي  ددر اوعددت  و احددوا  نددر  

قراردادهددتي ف مددتن   دولددت ايددران و 

اه مورد توجده امري ت ا  موعوعهتيي است 

ددد ايددتت  متحددم   ديددوان داوري ايددران

 9گرفته اسدت  نراسدت  نندم امري ت قرار

ن تن ه دولت جمهوري دموارات ك و  2متد  

مردمي الجزاير درنتر  حل و فصل ادعتهدت 

توسط دولت ايتت  متحم  امري ددت و دولدت 

جمهوري اسالمي ايران رس مگي نه اختالفدت  

 ت انحصددتري قراردادهددتيي ادده ق ددم صددالح

دادگتههددتي صددتلحه ايددران را دارد در 

صالح ت محدتام ايدران اسدت  امدت ايدتت  

                                                                        

102. Ibid., p. 27. 
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متحم  استمت  ارد اده محدتام ايدران آن 

اه چنتن دستخوش تي  را  نن تدي شم  انم 

اه نمي توان گفدت همدتن محدتامي هسدتنم 

 907انم طرف   قرارداد در نظر داشته

هتي ه ددث  عمددومي ديددوان در پرونددم  

ح ت، استنتد نه نظريه تي  ر اوعدت  و صال

احوا  را نپذيرفت  دو تد  ا  داوران در 

نظرا  خود ايد  تصدم م ه دث  عمدومي را 

مورد انتقتد قرار داد  و استمت  اردندم 

اه تي  ر استسددي صدور  گرفتده در نظدتم 

حقوقي و قضتيي ايران نه نحدوي اوعدت  و 

هتي احوا  را دگرگون ارد  است اه خواهتن

ي ددتيي مجبددور ندده پددذيرش صددالح ت امر

دادگتههتي ايران ن ستنم  قتعي هدولتزم  

« ف تزموريس»نت استنتد نه اظهترا  آقتي 

اه در ست   Fisheries Jurisdictionدر مورد دعواي 

المللدي دادگسدتري توسط ديدوان ن   9137

رس مگي شم، تحوت  انقالني را اه منجر نه 

قضدتيي تي  را  استسي در نظتم حقدوقي و 

شم  اسدت، موجددب عدمم التدزام نده ق دم 

داندم  آقدتي انتختب دادگت  صالح تمار مي

 ف تزموريس ن تن داشته است:

                                                                        

103. John. A. Westberg, op.cit., p.230. 
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اگر در طدو  تحددوت  انقالندي، مته دت »

المللي نه نحوي تي  ر اندم دادگت  ن  

نود   اه ديگر آن چه مورد نظر طدرف   

است وجود نماشدته نتشدم، ق دم صدالح ت 

 904« اجرا ن ستدستگت  ديگر قتنل 

 

ن ز در نظر مختل  خدود « متسك»داور 

ندود، « هدولتزم »اه منطبس نت نظر داور 

ق م محتام ايران را نت استنتد نه نظريه 

تي  ر اوعت  و احوا  رد ارد  در نهتيدت 

ااثريددت اعضددتي ديددوان تي  ددر اوعددت  و 

احددوا  در شددرايط قددرارداد و تي  ددر در 

ي رد نظتم حقوقي و قضتيي ايدران را ندرا

صالح ت محتام ايران در مدورد دعدتوي ندت 

ق دددم صدددالح ت محدددتام ايدددران ادددتفي 

 905نمانستنم 

هتي ديددوان داوري ا  مجمددو  پرونددم 

دعتوي ايران د ايتت  متحم  ادده تدتانون 

هتي نت ق دم منتشر شم  است نه جز پرونم 

صالح ت محتام ايران فقط در چهتر مورد نه 

تد شدم  نظريه تي  ر اوعت  و احوا  استن

هتي مدذاور؛ است و فقط در ي ي ا  پرونم 

                                                                        

104. Iran-United States Claims Tribunal Reports, London, 1981-1992, vol.1, p. 308. 

105. Ibid., p. 312. 
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نظريده مدذاور  906«اوئسدتك»يعني پرونم  

پذيرفته شدم  و در سدتير مدوارد؛ يعندي 

آمواددددو اينترنشددددنت  »هتي پرونددددم 

 908،«ف ل دددپس پترول دددوم» 903،«فدددتيننس

اسدتمت  ايدران  901«مون ل اويدل ايدران»

مبني نر تي  ر در اوعت  و احوا  س تسدي 

ايددران را نپذيرفتدده و  ايددر انقددالبنر

شددود ادده تي  ددر اوعددت  و گ ري مينت جدده

فصل، ن تن ه حل و 5احوا  منع س در متد  

صريحًت نه تع    قتنون حدتام مرندوط مدي 

نم  اوئسدتك شود  ايندك خالصده اي ا  پرو

 شود ن تن مي

ايدد  پرونددم  جزئددي ا  يددك پددرور  

ممرن ز  اردن و توسعه س ستم ال ترون  ي 

طالعت  در ايران نود  است  اي  آوري اجم 

معروف اسدت د  990«آيب س»پرور  د اه نه 

روئد   23مورخده  980-64-9در ح م شمتر  

مورد رس مگي واق  شم  است  اوئستك  9185

نه عنوان خواهتن ممعي است اده خواندم ؛ 

يعنددي و ار  دفددت  ملددي جمهددوري اسددالمي 

                                                                        

106. Questech. 

107. Amoco International Finance. 

108. Phillips Petroleum. 

109. Mobil Oil Iran. 

110. IBEX. 
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نق  ارد   9131ايران قرارداد را در ست  

فت  ن دز ادعدتي متقدتنلي است  و ار   د

مطرح و ممعي است اه خواهتن قددرارداد را 

 نق  ارد  است 

 در اي  پرونم  استمت  شم  است اه:

مفهوم تي  ر اوعت  و احوا  اه عبتر  »

ن ز نه همتن معندت  Rebus Sic Stantibusتت ني 

رود، در ش ل استسدي خدود در نه اتر مي

 ، نس تري ا  نظتمهتي حقدوقي وارد شددم

توان آن را يك اصل عدتم نه طوري اه مي

حقوقي دانست  اصدل مزندور همچند   در 

ويد  درنددتر   9161انوانس ون  62متد  

قتنون معتهما  منع س گرديدم  و قبدو  

تدوان اسدتمت  عتم يتفته است  گرچه مي

ارد اه نت توجده نده تعدتري  وسد   و 

محمود مفهدوم مدورد نحدر در نظتمهدتي 

اي تفتوتهددت در ر حقددوقي مختلدد  و پددت

اترنرد عملي آن، تع د   وجده اشدترا  

اي ن ست  چن   اصل الي حقوقي اتر ستد 

نت اي  حت  قبو  اوعت  و احوا  تي  ر 

يتفته در اي  مورد نت توجه نه صدراحت 

ن تن ه حل و فصل دعتوي مجت  و  5متد  

موجه است  اي  شددرط نده تنهدت قدتنون 
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قتنددل اجددرا توسددط ديددوان را تع دد   

ست د اه انم، نل ه ديوان را موظ  ميمي

در رس مگي نه ال ه دعتوي عدرف معمدو  

تجددتري، شددرايط قددرارداد و تي  ددرا  

اوعت  و احوا  را درنظر گرفتده و نده 

را « تي  ر اوعدت  و احدوا »اي  طريس 

« شدرايط قدرارداد»همطرا  و هدم سدط  

دهم  نه اي  معنت اه تي  راتي قرار مي

يران اه جزء تينفك و  منتج ا  انقالب ا

 999« است نتيم مورد نظر قرار داد  شود

   

در نت جه رس مگي نده پروندم ، فسدا 

قرارداد ا  سوي دولت ايران نددت اسدتنتد 

نه اوعت  و احددوا  تي  در يتفتده موجده 

قلمماد شم و نه صراحت ن تن شم اده اصدل 

مزنور شتمل تحوت  س تسي نتشي ا  انقدالب 

تي ا  ريي آمدم  گدردد  در قسدمايران مي

 است اه:

تي  را  نن دتدي در اوعدت  و احددوا  »

س تسي ايدران در نت جده انقدالب، طدر  

نرخورد متفدتو  دولدت جميدم و س تسدت 

يتت   خترجي آن نه ويژ  در رانطه نت ا

                                                                        

111. John A. Westberg, op.cit., p. 231. 
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متحم  نت پشتوانه قوي مردمدي، تي  در 

فتحش در اهم ت قراردادهتي نس تر حست  

يدژ  نظتمي نظ ر قرارداد حتعدر، نده و

آنهتيي اه نت شراتهتي امري تيي منعقم 

شم  نود همگي عواملي هستنم اده موجدب 

آن چنددتن تي  ددري در اوعددت  و احددوا  

حددس ندده فسددا شددمنم ادده خوانددم  را ذي

قددرارداد سددتختنم  هنگددتمي ادده و ار  

دفت  تصم م نده عدمم ادامده قدرارداد 

روئ ه  96را طي نتمه مورخه  994شمتر  

  داد، اقدمام نده نه خواهتن اطال 9131

ليو قراردادي ارد اه طرف   در صدورتي 

دانستنم چن   تي  را  نن تدي نه اه مي

وقو  خواهم پ وست، احتمتتً اقدمام نده 

 992« اردنمانعقتد آن نمي

 

بند نهم ـ نظريه تغيير اوضاو و احوال و 

 حل حقوق ايرانراه

 طرح مسأله

در هر قدرارداد، طدرف   ندت درنظدر  

ط و اوعت  و احوا   متن عقم، گرفت  شراي

اقتصتد قدرارداد، سدود و  يدتن، شدرايط 

                                                                        

112. Ibid., p.222. 
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متعترف و ستير عوامل مدؤير مبدتدر  نده 

نمتينم  در نت جه نتيم نه انعقتد عقم مي

مفتد آن ملتزم نتشنم و نه تعهما  نتشدي 

ا  عقم عمل اننم  امت اي  اه التزام نه 

تعهما  نتشي ا  قرارداد، نستگي تتم نده 

ت  شددرايط و اوعدت  و احدوالي نقت و يبد

دارد اه قدرارداد در آن فضدت و موقع دت 

منعقددم شددم  اسددت و يددت م ددزان تددثي ر 

تي  را  ا  نظر دشواري و يت عرري شمن و 

يت غ رمم   شمن چقمر است، موعدوعي اسدت 

اه نتيم نه آن پرداخته شدود  مقصدود ا  

طرح مسثله، تثي ر تي  ر شرايط و اوعدت  

دهدت، نررسدي م دزان و احوا  ندر قراردا

تثي ري است اده اجدراي تعهدم را دشدوار 

ارد  و متعهم را در شرايط حدرج و مشدقت 

قرار داد  است  ا  طدرف ديگدر تعدتد  و 

توا ن اقتصتدي قرارداد را نه هدم  د  و 

ا  اي  نتنت خستر  عمم  و قتندل تدوجهي 

را متوجدده متعهددم گردانددم  اسددت  يعنددي 

  تراعدي تعتد  و توا ني اه مبنت و اسددت

طرف   نود  است و ا  لوا م عرفي تراعدي 

 آيم، نهم خورد  است نه حستب مي

 ننتنراي  دو مطلب قتنل طرح است: 
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د تثي ر تي  ر شدرايط و اوعدت  و 9

احوا   مدتن انعقدتد عقدم و مشد ل شدمن 

اجراي تعهم نه نحوي اه اجدراي قدرارداد 

 نراي متعهم موجب عسر و حرج و عرر گردد 

شدرايط و اوعدت  و احدوا  د تي  ر 2

 متن عقم در حتلي اه يبت  شرايط مدذاور 

خود فرعدي استسدي ندراي تراعدي ندود  و 

اانون نت تي  ر اوعدت  و احدوا  تعدتد  

اقتصتدي مفروض نه هدم خدورد  اسدت  نده 

عبتر  ديگر آن چه نه طور عمني نه عنوان 

شرط پذيرفته شم  نود، اانون دگرگون شم  

وني مم   است متعهم است د گرچه اي  دگرگ

را در شرايط حرج و مشقت قرار نمهم ولدي 

نه طور يق   وي را نت خستر  قتنل توجهي 

 ست د مواجه مي

حل حقدول ايدران در مدواردي اده را 

اي غ رقتنددل انتددر  و غ رقتنددل حتديدده

اجتنتب و خترج ا  اراد  متعهددم، اجدراي 

قرارداد را غ رمم   سدت د روشد  اسدت  

قددتنون مددمني  221و  322نرانددر مددواد 

اگر متعهم يتنت نمتيم اده عدمم  997ايران

                                                                        

 دارد:ل م  ايران مقرر مي 223متد   .111

متخل  ا  انجتم تعهم وقتي مح وم نه تثديه خسدتر  »

شود اه نتوانم يتنت نمتيدم اده عدمم انجدتم نده مي
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انجددتم تعهددم ننددت ندده علتددي خددترجي و 

غ رقتنددل انتددر  و اجتنددتب نددود  اسددت، 

مسؤول تي نمارد  ا  آنجت اه قتنون ممني 

ايران در مورد دشواري اجراي قدرارداد و 

يت نه هم خوردن تعتد  و توا ن قراردادي 

  سخني نه م تن ن ني نشماير حوادث پ شنر

ن تورد  است، نه نتچتر نتيم نت استفتد  

ا  مبتني معتذير قراردادي در حقول ممني 

و نررسي موادي ا  قتنون اه نه دشواري و 

حرج و عرر اشتر  ادرد  اسدت پتسدا ايد  

سؤا  روش  شود اده آيدت در صددور  ندرو  

حواديي اه منجرنه دشواري و يت عرري شمن 

هدم متعهدم ا   شدود ندت اجراي تعهدم مي

شدود و ا  مسدؤول ت انجتم تعهم معددتف مي

نتشي ا  تثخ ر مبدرا اسدت يدت ايد  اده 

ح ومت اصل لزوم در قراردادهدت در حقدول 

ايران ا  چنتن قدو  و قدمرتي نرخدوردار 

است اه دشواري و يدت عدرري شددمن اجدراي 

ير ندرو  حدوادث پ ش ن ندي قرارداد در ا

                                                                                                                                                          

توان نه او مرنوط ي نود  است اه نميواسطه علت خترج

 « نمود

 دارد:ل م  ايران مقرر مي 221د متد  

اگر متعهم نه واسطه حتديده اده دفد  آن خدترج ا  »

ح طه اقتمار او اسدت نتواندم ا  عهدم  تعهدم خدود 

 « نرآيم مح وم نه تثديه خستر  نخواهم نود
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سته نشم ، ا  الزام نتشي ا  قرارداد ن ت

و راهي نراي فددرار متعهدم متعسدر و يدت 

 متضرر ا  دشواري و عرر وجود نمارد 

نراي نررسي موعوعهتي فول ا  ديمگت  

حقول ايران نتچتر نه نررسي قواعم تحدرج 

 و تعرر و نظريه شرط عمني هست م 

 د تعسر در اجراي قرارداد 9

 د عرري شمن اجراي قرارداد 2

 

 ـ تعسر در اجراي قرارداد1

ر اي  قسمت انتما ا  معنتي عسدر و د

حرج و مشقت و عتنطه آن سخ  گفتده و پدس 

ا  آن نر مواردي ا  االم فقهت در استنتد 

ان م و نه قتعم  نفي عسر و حرج اشتر  مي

در قسمت آخر تقريب استمت  نه قتعم  نفي 

عسر و حرج در مواردي اه تي  ر اوعدت  و 

احددوا  در قراردادهددت در نت جدده نددرو  

تديه غ رمترقبه منجرنه دشدواري اجدراي ح

قرارداد شدم  و متعهدم در مشددقت و حدرج 

 گ رد را ن تن خواه م ارد قرار مي
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 الف ـ مفهوم عسر و حرج

معنتي ليوي عسر اده در مقتندل يسدر  

است عبتر  ا  ع س و شم  و صعونت اسدت و 

نه دشواري شميم معندت « البحري مجم »در 

در قدرآن ادريم خماي سدبحتن  994شم  است 

مفته م عسدر و يسدر را اندتر هدم و نده 

عنوان نق   ي ميگر آورد  است  آنجت اده 

و  995«س جعل هللا نعم عسر يسدرا»فرمتيم: مي

فدتن مد  »فرمتيدم: يت در جدتي ديگدر مي

 996« العسددر يسددرا  ان مدد  العسددر يسددرا

معنتي عسر آن چ زي است اه در آن دشواري 

سم  حدرج شميم نتشم نه حمي اه نه ع س نر

ن ز نه معنتي ع س است و ع س خدود نقد   

طتقددت و اسدتطتعت ن دز نده  993سعه اسدت 

معنتي قمر  واسعه اسدت  آن چدده عدرف ا  

فهمم هر چ زي است اه معنتي عسر و حرج مي

در غتيت صعونت و دشواري اسدت و يدت نده 

                                                                        

 9408احمم نراقي، عوائماتيتم، قم، م تب نصد رتي،  .111

  60ل، ص    ه

  3(، آيه 65قرآن اريم، سور  مبتراه طالل   .111

و  5(، آيدت  14قرآن اريم، سور  مبتراه انشدراح   .116

6  

اندد  منظددور، لسددتن العددرب، ن ددرو ، دار اح ددتء  .111

  990، ص  8م، ج  9188التراث، 
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گدردد  ا  آيدت  و دشواري شميم اطدالل مي

رد اخبتر و روايت  انتفتي ت ل   در مدوا

 گردد: ير مستفتد مي

 د متتيطتل9

 د متف ه الض س2

 د متف ه العسر7

 

توان نت جه گرفت اه در آن چده پس مي

متفول طتقت نشري است و در آن ع س و عسر 

و دشواري و صدعونت اسدت، ح دم، اعدم ا  

تر ت ل في و وععي منتفي است  نراي روشد 

شمن  وايتي نحر، مراتب ت تل   متصور ا  

ننمي مرحددوم را ننددتنر تقسدد منظددر عقددل 

توان نه چهتر دسته  يدر تقسد م نراقي مي

 ارد:

رسم و ال ( ت ل في اه نه حم عسر نمي

ا  آن ندده سددعه و سددهولت و يسددر تعب ددر 

 گردد مي

ب( ت ل في اه شميم و دشوار است امت 

 رسم نه ع س نمي

س  اسدت  ج( ت ل في اه عد س و غ روا

و ا  آن رسدم ولي نه مرحله متتيطدتل نمي

 شود نه حرج ن ز تعب ر مي
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د( ت ل دد  خددترج ا  طتقددت و مددتفول 

 998توانتيي و استطتعت 

نحثي در سقوط ت ل   متتيطتل ن ست و 

نت توجه نه اي  اه معموتً ت ل د  همدرا  

نت مشقت و دشواري است مورد او  ا  نحدر 

مت خترج است  ننتنراي  آن چه نتيم روش  

ه شدميم و شود در مورد ت دتل في اسدت اد

دشوار است و يت نه حم متتيطدتل نرسد م  

است  طرف   در هر قراردادي نه نحو عمني 

انم اده نت جده قدرارداد نبتيدم پذيرفته

خترج ا  طتقت و توانتيي طرف ديگر نتشدم 

گدردد  سدقوط ت ل د  ات ت ل   ستقط مي و

متتيطتل ن ز عقلي است و در همه اديتن و 

 991است اقوام و ملل پذيرفته شم  

 

 

 

 

و دل ل  929و روايت  920نت نررسي آيت 

توان نت جه گرفدت اده در ديد  مي 922عقلي

                                                                        

  69احمم نراقي، همتن، ص  .111

 س دمم ر ا حس  موسوي نجدنوردي، قواعم الفددقه ه، .119

  929، ص 9  ل، ج  ه 9781اتداب،  مدطبدعةنج  اشرف، 

سدور   38نراي ايبت  قتعم  نفي عسر و حرج نه آيه  .111

 286و  985سور  مبتراه متئم ، آيدت   6مبتراه حج، آيه 
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اسالم، اه دي  و شريعت سهل و آستني است، 

ح مي اه متضم  حدرج و مشدقت نتشدم جعدل 

نگرديم  است  لستن دل ل نفي عسر و حرج، 

لسددتن عددتم و مطلقددي اسددت و در تمددتمي 

مواردي اه اي  وعدع ت حتصدل شدم  نتشدم 

نل اعمت  است  آن چه نه موجدب قتعدم  قت

                                                                                                                                                          

سور  مبتراه نقر  استنتد شم  است  نرانر آيدت  اريمده 

گردد اه خماونم د تبدتر  و تعدتلي د در ديد   مشخص مي

اح تم حرجي مستلزم مشقت و حرج جعل نفرمدود  اسدت  اسالم

 ( 201، ص 9 نجنوردي، همتن، ج 

السالم در مقتنل اي  سؤا  اه چگونده ندت امتم عل ه .111

ايد  »فرمتيدم: انگشتي اه آس ب ديم  است وعو سدت م؟ مي

«  شدودموعو  و نظتير آن ا  اتتب خماي عزوجل فهم م  مي

ل  م في المي  م  حددرج، و متجعدل ع»فرمتيم: خماونم مي

 شدد ا طوسددي، اتستبصددتر قدددم، دارال تددب « امسدد  عل دده

و ش ا طوسي، خالف، نج ،  67، ص 9ل، ج   ه 9710اتسالم ه، 

(  در اسدتنتد نده 73، ص 9تدت، ج دارال تب العلم ه، ني

قتعم  نفي عسدر و حدرج روايدت   يدتدي وجددود دارد اده 

سدب عسدر و حدرج و نراست  آن، خماونم اح تمي را اه نرح

مشقت است جعل نفرمود  است و در ال ه مواردي اده م لد  

افتم قتعم  مدذاور قتندل اعمدت  نه ع س و عسر و حرج مي

 ( 299، ص 9است  نجنوردي، همتن، ج 

نر دارد و خدترج امر نه ت تل في اه عسر و مشقت در .111

نتشدم  ا  طتقت و توانتيي م ل  است، داراي قب  عقلي مي

رو، تحم ل آن چ زي اه عسدر و حدرج در آن نتشدم، ا  اي 

قب   است  عسر و حرج آن چ زي اسدت اده متضدم  تحم لدي 

خترج ا  وس  و توانتيي فرد نتشم   احمم نراقي، همدتن، 

(  ننتي عقال قتئم نر عدمم تجدويز اح تم حرجدي در 53ص 

تمتم انعتد است و شتر  مقم  اه خود رئ س عقدال اسدت ا  

فرمتيم  در نت جه نت توجده نده  تخطي نميس ر  مسلم عقال

امتنتني نودن رف  اح تم حرجي، معنتي عمم حدرج در ديد  

اي  است اه خماونم ح مي را اه موجدب عد س و مشدقت ندر 

 فرمتيم م لف   نتشم، صتدر نمي
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شود، نفس ح م حرجي اعم عسر و حرج نفي مي

ا  اح تم ت ل في و يدت وعدعي اسدت  پدس 

چنتن چده در مجموعده اح دتم متعلدس نده 

افعت  م لف   يت موعوعهتي خترجي، عسر و 

حرجي نود  نتشم، م ل  موظد  نده انجدتم 

دادن آن ن سددت و در صددور  عددمم انجددتم 

نتشم  فقهت نر اي  مطلب   نميت ل   مسؤو

نظر دارنم اه ال ه اوامر و ندواهي اتفتل

صتدر  ا  جتنب خماوندم تنهدت در صدورتي 

مثخوذ است اه داخل در تواندتيي و طتقدت 

 ةحمدز»م ل  نتشم  اي  موعو  ا  روايدت 

شود اده معصدوم ن ز استنبتط مي« ن  ط تر

   ( فرمود  است:

انم در هرچ زي اه مردم نه آن امر شم »

حم توانتيي آنهت است و اگر چ زي خترج 

ا  توان و طتقت آنهت نتشدم، ا  عهدم  

 927« آنهت خترج است

 

فقهت در نرخي موارد نت اسدتنتد نده  

قتعم  نفي عسر و حرج ح م نه رف  الدزام 

ا  متعهمي اه انجتم تعهم نراي وي، موجب 

انم  مرحدوم صدتحب مشقت و حرج است نمود 

                                                                        

  290، ص 9نجنوردي، همتن، ج  .111



 

  111 مجلة حقوقي / شمارة بيست و پنجم 

اتسالم در مدورد شرح شراي جواهر  ر ( در 

التزام نه حفر چتهي اه نه ختطر صعونت و 

افتدم سختي  م  ، متعهم در عسر و حرج مي

نت استنتد نه هم   قتعدم  يعندي قتعدم  

نفي عسر و حرج، ح دم حرجدي را مرفدو  و 

ح م نه رف  الزام متعهم ا  ادامده حفدر 

ال رامده در شدرح صتحب مفتتح 924نمتيم مي

، مشقت و عسر را نده نقدل ا  قواعم عالمه

تذار  نه معني وجود متن  در را  اجدراي 

تعهم آورد  و الزام نتشي ا  تعهدم طدرف 

قرارداد مبني نر حفدر چدت  را نرداشدته 

 925است 

در مبسدوط در « ش ا الطتئفده»عق م   

مورد شخصي اه نراي حفر چتهي اج در شدم  

است و در ح   حفر چت  ندت سدنگي مواجده 

ام متعهم نه انجتم تعهم است  شود، الزمي

البته اي  در صورتي است اه ام تن حفر و 

يت حتي نقب  دن و دور  دن سدنگي اده در 

                                                                        

محممحس  نجفدي، جدواهرال الم، تهدران، اتتنفروشدي  .111

  219، ص 23   ل، ج ه 9766اسالم ه، 

س ممحممجدواد الحس ني العتملي، مفتتح ال ددرامه،  .111

  983، ص 3تت، ج قم، مؤسسه آ  الب ت تح تء التراث، ني
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نده  926مس ر حفر چت  پ ما شم  است نتشم 

تر رسم اه منظور ايشتن حتلتي عع  نظر مي

ا  عسددر و حددرج نتشددم وات اگددر در ايددر 

الزام متعهم نه انجتم تعهم، وي در مشقت 

شميم واقد  شدود و يدت حفدر چدت  و حرج 

مستلزم نه ادترگ ري آت  و ادوا  ديگدري 

گونده غ ر ا  آن چه نه طور معمو  در اي 

شود، نتشدم و يدت موارد نه اتر گرفته مي

اي گزاف و غ رمتعترف اسدت، مستلزم هزينه

رسم اه نتوان متعهم را ملدزم نه نظر نمي

 نه انجتم تعهم ارد 

نفدي عسدر و  نراي استنتد نه قتعدم  

حرج و ايبدت  معتف دت متعهدم ا  انجدتم 

تعهم در چن   مواردي ن ت   ير قتنل ذار 

 است:

د نت توجه نه مستنما  قتعدم  نفدي 9

عسر و حرج، ال ه اح تم و ت دتل   حرجدي 

اعم ا  اح تم ت ل في و اح دتم وعدعي در 

صورتي اه انجتم آنهت مستلزم حرج و مشقت 

ؤول تي در شميم نتشم مرفددو  و م لد  مسدد

                                                                        

اني جعفر محممن  الحس  ن  علدي طوسدي، المبسدوط،  .116

؛ 273، ص 7  ل، ج  ه 9788، يدةتهران، الم تدب المرتضدو

 همچن   ر   مفتتح ال رامه، همتن 
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اح ددتم  923قبددت  انجددتم آنهددت نددمارد 

عبتدا ، معتمال ، س تست  مشمو  اي  ح دم 

نود  و فرقي ن   آنهت ن سدت  نندتنراي  

چنتن چه التزام نه معتمله مستلزم حرج و 

مشقت شميم نتشم، قتعم  نفي عسدر و حدرج 

 928شود شتمل آن مي

د ادله قتعم  نفي عسدر و حدرج ندر 2

م است  ديد  اسدالم ادله اول ه اح تم مقم

اي ا  اح تم و قوان   شرع ه اسدت مجموعه

و در صورتي اه خماي متعت  هرگونده ح دم 

حرجي را نفي فرمتيم، نه آن معنت است اه 

اصوتً ه   گونه ح مدي اده مسدتلزم مشدقت 

شميم و حرج نتشم جعل نگرديم  است  همتن 

گونه اه قتعم  تعرر مستلزم نفي هرگونده 

جت ن ز نت تق  م اطالقت  عرر است در اي  

و تخص ص عمومت  ادله اول ه، هرگونه حرج 

 921و مشقت نفي گرديم  است 

                                                                        

تت، عالمه حلي، مختل  الش عه، قم، م تبه ن نوي، ني .111

؛ محممن  جمت  المي  م ي عتملي  شه م او (، 428، ص 9ج 

؛ 977و  33  ل، ص  ه 9232جدت، چدتس سدنگي، الدذاري، ني

  294، ص 9عالمه نجنوردي، همتن، ج 

  294عالمه نجنوردي، همتن، ص  .111

، قددددم، الخم ني، اتدددتب الب ددد روح هللا الموسدددوي .119

؛ 223، ص 2و ج  754، ص 9  ش، ج  ه 9767اسمتع دل دددتن، 

؛ 737ل، ص    ه 9735ش ا مرتضي انصتري، م تسب، تبريدز، 

 م تبةاحمم انصتري خوانستري، جتم  الممار ، تهران،  س م

  290، ص 5ل، ج    ه 9405الصمول، 
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د نت توجه نه معدتني عسدر و حدرج، 7

معلوم است اه هر ح مي اه خترج ا  قدمر  

و طتقددت و توانددتيي فددرد نبددود  ولدد    

انجتم آن موجب مشدقت شدميم و دشدواري و 

د  شدوحرج غ رمتعترف است شتمل قتعدم  مي

 گويم:صتحب حمائس در معنتي حرج مي

ننتنه صح حه محمدمن  مسدلم، حدرج در »

دي  اسالم منتفي است و آن ام دتن فعدل 

 970« نت مشقت است

 

د تشخ ص شم  و عع  ت ل   ندت عدرف 4 

است ول    مال  عسر و حرج و مشقت م لد ، 

وعع ت جسمي اوست  نه عبتر  ديگر، عتنطه 

 وعي حرج ت و تعسر شخصي است نه ن

تدوان نده نت توجه نه دتيدل فدول مي

معتف ت متعهمي اه تعهم نه ستخت جدتد  و 

هدتي نددزرگ، سدم، يت انن ده ا  قب دل پل

ن روگت  و يت ستختمتني نمود  نتشم و نه 

دل ل نرو  جنگ و يدت حدوادث غ رمترقبده 

ديگر ق متهدت ندتت رفتده، مدواد اول ه 

ام تب و هزينه ن روي اتر افزايش يتنم و 

                                                                        

النتعدر ، قدم، جتمعده ش ا يوس  نحراندي، الحمائس .111

  422، ص 97  ش، ج  ه 9767و   علم ه قم، ممرس   حد
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اي  طريس انجتم تعهم نراي وي دشدوار ا  

 و موجب مشقت و حرج گردد، ح م ارد 

 233اخت تري اه قتنونگذار در مدواد 

قتنون ممني و همچن   متد   9970و  652و 

قتنون روانط موجر و مستثجر مصوب سدت   1

نه دادگت  داد  است تت ندت درنظدر  9762

گرفت  شرايط مميون در دو متد  او  مهلت 

ي تع    و يت قدرار اقسدتط قدرار اعتدله

دهم و ن ز چنتن چه ادامده  وج دت موجدب 

 وج را  9970عسر و حرج  ن گردد در متد  

اجبتر نه طالل نمتيم و يت طالل دهم و يدت 

مهلتي نراي مستثجري اده در عسدر و حدرج 

گ رد، همگدي تحدت نتشي ا  تخل ه قرار مي

 تثي ر اعمت  قتعم  نفي عسر و حرج است 

 ي شدن اجراي تعهدـ ضرر1

طرف   قبل ا  انعقتد قدرارداد، ندت 

توجه نه سنجش سود و  يتن و م زان تعهدم 

و تالشي اه نتيم نراي انجتم تعهم نه عمل 

اننم آورنم مبتدر  نه انعقتد قرارداد مي

و هر يدك ا  آنهدت در جهدت اسدب سدود و 

منفعت در ستيه ادامده رواندط قدراردادي 

دانم  حدت  مي خود را ملتزم نه مفتد عقم

چنتن چه نعم ا  انعقتد عقم در اير نرو  
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حوادث خترجي، تعتد  و توا ن مفدروض نده 

هم خورد  و چهر  واقعي نه خدود نگ درد، 

آيت در اي  صور  و ندت فدرض تحقدس عدرر 

ام تن رهتيي متضدرر ا  الدزام نتشدي ا  

قرارداد وجود دارد يت نتيم نت تحمل عرر 

شم، نه تعهدم هر چنم گزاف و نتمتعترف نت

خود عمل نمتيدم  نده عبدتر  ديگدر آيدت 

تعتد  و توا ن ت م نراي انعقتد عقم تدت 

 متن اجرا ن ز نتيم استمرار يتنم و يدت 

خ تر غب  تنهت نه نتمتعتد  نددودن عرفدي 

 دو عوض در  متن انعقتد عقم مرنوط است؟

خ تر فسا معتمله اي اه ن   ار شهتي 

رمتعدترف عوع   نتنرانري و عمم تعتد  غ 

وجود دارد غب  نتم گرفته است ول    اي  

خ تر نتظر نده ندتنرانري عرفددي و گدزاف 

و در  979نودن عقم در  مدتن انعقدتد اسدت

مورد سرايت مبتني ايد  نظريده نده عدمم 

تعتد  طدتري ترديدم وجدود دارد  ااندون 

نتيم ديم نت استفتد  ا  مبتني خ تر غب  

ت  توان جلو عرر نتشي ا  تي  ر در اوعمي

 و احوا   متن عقم را گرفت 

                                                                        

نتصر اتتو يتن، قواعم عمومي قراردادهدت، تهدران،  .111

   83، ص 7، ج9768نهنشر، 
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نراي توج ه نظريه غدب  نده دو نظدر 

 ان م: ير اشتر  مي

 ال  د تخل  ا  شرط عمني 

 ب د جبران عرر نتروا 

 

 الف ـ تخلف از شرط ضمني

نرخالف استني اه خ تر غب  را نت جده  

داننم، طرفماران اي  نظريه ع ب اراد  مي

داننددم  آن را نت جدده ح ومددت اراد  مي

ع ب است اه نت آگدتهي اي ستلم و نياراد 

ا  نرانري عوع   نه معتمله رعتيت دهدم  

پس اگر شك شدود اده در معتملده ا  ايد  

نرانري خبدري نبدود  اسدت، نشدتنه عدمم 

رعتيت نه معتمله نت شرايط مذاور اسدت و 

ان »اي مشدمو  آيده شدريفه چن   معتملده

ن سددت  ايدد   972«عدد  تددراض ةت ددون تجددتر

تني است اه غب  را نت جه ع دب استمت  اس

قتنون ممني نت انتختب  977داننم اراد  مي

حل فسا نه اي  نظريه تدوجهي نماشدته را 

هم  دن معتملده است  حس فسا، اخت تر نده

صح   و نتفذ اسدت و ع دب اراد  عقدم را 

انددم  شددرط ندده نتطددل و يددت غ رنتفددذ مي

                                                                        

 ، سور  مبتراه نستء 21آيه  .111

  274، ص 5نتصر اتتو يتن، همتن، ج  .111
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نظريه تي  در اوعدت  و احدوا  »اترگ ري 

اي  است اه عالو  ندر « منينرمبنتي شرط ع

ن ني نودن حوادث و خدترج ا  غ رقتنل پ ش

انتر  و عتم نددودن حتديده، قصدم مشدتر  

طرف   نه شرايط عمني مورد پدذيرش عدرف، 

تعلس گرفته نتشم  نه عبتر  ديگر عرف نر 

گذارد اده انعقدتد يدك اي  حق قت صحه مي

ضم  پدذيرش  قرارداد نه طدور متعدترف مت

عت  و احدوالي اسدت اده عمني شرايط و او

اننددم  هنگددتم انعقددتد عقددم، هددر معتمله

انم و نه اموري اده عتقلي نه آن توجه مي

هتي ي دي ا  طدرف   را انگ ز  يت انگ ز 

 دهم تش  ل مي

توان نه اي  شرط عرفدي در اگرچه نمي 

ظتر متعدترف متعدتمل   در  معتمال  و انت

آورنم و نوعي تعتد  ن   آن چه نه دست مي

توجه نود و ل د  دهنم نيچه ا  دست ميآن 

حدل ديگدر در حقدول نت توجه نه وجود را 

ممني؛ يعني اعمت  قتعم  تعرر ترج   اي  

نظر يعني جبران عرر نتروا موجه نه نظدر 

 رسم مي

آن چدده ا  مددواد قددتنون مددمني و  

آيدم پشتوانه اي  مواد؛ يعندي فقده نرمي
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 لزوم جبران عرر نتشي ا  نتمتعتد  ندودن

دو عوض و جم  ن   حس طدرف   عقدم اسدت  

ت مه جبران عدرر مدذاور وجدود حدس فسدا 

معتمله نراي متضرر است اه خ تر غب  نتم 

بتر گفتده فقهدت  974دارد  خ دتر »نه اعت

ويژ  عمم تعتد  و نتنرانري عوعد   « غب 

غدب  »هنگتم عقم است و ه   يك ا  آنهدت 

 975را نپذيرفته است « حتدث

ا  را نددراي توجدده ندده ن ددت   يددر ر

 ست د تر ميرس من نه همف، روش 

عرر  اي ددم  تي  در و تحدو  در  اوالً:

اوعت  و احوا  است اه عقم در آن شدرايط 

منعقم شم  اسدت  ندرو  حدوادث خدترجي و 

غ رمترقبه و عتم نتعدر ترقدي يدت تندز  

نتگهددتني ق متهددت شددم  و اگددر در چندد   

شرايطي ح م نه الزام متعتقمي  نه انجتم 

نر ي دي  نمتي م، عرري فتحش و گزاف تعهم

شود  م دزان در عدرر و ا  طرف   وارد مي

يت عسر و حرجدي اده ا  ايد  نتح ده نده 

 شود، عرف است متعهم وارد مي

                                                                        

هريددك ا  »دارد: ل م  ايددران مقددرر مددي 496مددتد   .111

شدته نتشدم نعدم ا  متعتمل   اه در معتمله غب  فتحش دا

 « توانم معتمله را فسا انمعلم نه غب  مي

؛ شد ا 42، ص 27ش ا محممحس  نجفي، جواهرال الم، ج  .111

  276مرتضي انصتري، م تسب، ص 
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ايد  نظريده ن شدتر در مدورد  ثانيًا: 

قراردادهتي مستمر و قراردادهتيي اه ن   

شرايط انعقتد تت ظدرف اجدراي آن فتصدله 

 شود نتشم، مطرح مي متني قتنل توجهي 

تي  ر عمم  و قتندل توجده در  ثالثًا: 

اوعدددت  و احدددوا  اقتصدددتدي، تجدددتري، 

آيم، نده اجتمتعي، حتي س تسي نه وجود مي

نحوي اه نه طور نن تدي اوعت  را دگرگون 

 ارد  نتشم 

ــًا:  در قراردادهددتي درا مددم ،  رابع

نتيسددتي مجمددو  سددود و  يددتن در جريددتن 

در  976توجده نتشدم  اجراي قرارداد مدورد

 حق قت نتيم عرري تحقس يتفته نتشم 

قتنون ممني ايران غب  فدتحش و عدمم  

تعتد  ند   عوعد   را موجدب خ دتر فسدا 

دانم، امت در مورد عرر نتشي ا  ندرو  مي

حوادث غ رمترقبه سخني نه م تن ن دتورد  

است  آن چه ا  نظر قتنونگذار مهم ندود  

ت  عدرف، است، لزوم جبران عرر نتروا اسد

تحم ل عرر نتروا نر ي ي ا  متعتمل   را 

انم و نه دنبت  جبران آن اسدت  تحمل نمي

عرر مورد نحدر ن دز عدرري غ رمتعدترف و 

                                                                        

، ص 7نتصر اتتو يتن، قواعم عمدومي قراردادهدت، ج  .116
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گزاف و ش ننم  است نه نحوي اه تحمدل آن 

نه وسد له متعهدم، وي را دچددتر مشدقت و 

نمتيم  هر يدك ا  مبدتني دشواري شميم مي

ده م نه خ تر غب  را اه مورد توجه قرار 

هددر حددت  عددرر نتشددي ا  نددرو  حددوادث 

غ رمترقبه منفي است  نه ويژ  جبران عرر 

نتروا اه مبنتي آن قتعم  تعرر است و در 

ن   نويسنمگتن حقول مدمني ن شدتر مدورد 

نده عق دم  نعضدي ا   973توجه نود  اسدت 

آنهددت مددال  قتعددم  تعددرر در مددوردي ادده 

رويمادي ندتمنتظر  تعدتد  قدراردادي را 

 نم، وجود دارد و قتعددم  مدذاور مي نرهم

گنجتيش نفي هر عرر نتروا  حتي در موردي 

اه تي  ر اوعت  و احوا  تعتد  و تدوا ن 

 نددم( را ن ددز قددراردادي را ندده هددم مي

 978دارد 

ايدد  ادده عددرف تحمددل عددرر  نت جدده 

غ رمتعترف و خترج ا  انتظدتر متعتقدمي  

را منطقدددي نمانسدددته و جبدددران آن را 

ننت نتشم اده عدرر گدزاف و  طلبم  اگرمي

غ رمتعترف جبران شم  و نر متعهم تحم دل 

                                                                        

س محس  امدتمي، حقددول مدمني، تهدران، اتتنفروشدي  .111

  413، ص 9ش، ج   ه 9767اسالم ه، 

  909نتصر اتتو يتن، همتن، ص  .111
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اي جز نرداشت  ح مي اه موجب نگردد، چتر 

توان عرر را نده نتشم و نميعرر است، نمي

رسدم هر نحو مم   جبران نمود  نه نظر مي

اه نت استنتد نه قتعم  تعرر اده مبندتي 

خ تر غب  است، نتوان غب  حتدث نتشدي ا  

اوعت  و احوا  را دل لي ندر عدمم  تي  ر

التزام نه عقم عرري دانست و قتئل نه حس 

 فسا نراي متعهم متضرر شم  يرا:

ال : قتعم  تعرر هرگونه عرر ندتروا  

را نفددي اددرد  و ح ددم الددزام نتشددي ا  

قرارداد اه منشث عرر مذاور است نرداشته 

شود، خوا  اي  عرر نتشدي ا  عمدل نده مي

شدم و خدوا  ا  اح دتم اح تم ت ل فدي نت

 وععي نشث  گرفته نتشم 

ب: چنتنچه در اير تي  ر در اوعت  و  

احوا  قرارداد و در نت جه افزايش هزينه 

انجتم تعهم، عرري غ رمتعترف متوجه ي ي 

ا  طرف   شود، در نتروا نودن چن   عرري 

نبتيم ترديم ارد  عرف ن دز تحم دل عدرر 

 دارد مذاور را نر متعهم روا نمي

ج: در نرو  اي  عدرر، اراد  متعهدم  

دختلتي نماشته و انتستب عرر نه متعهم و 

 يت متعهمله و يت شخص يتلر موجه ن ست 
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د: چنتن چه اجراي قرارداد نده طدور  

موقت دچتر دشواري گردد، قتعي نه تعل دس 

اجراي قرارداد ح م ارد  و نت دادن مهلت 

منتسب  م نده را ندراي اجدراي قدرارداد 

 ست د م ميفراه

: چنتنچه اجراي قدرارداد در ايدر  ه 

تي  ر اوعت  و احوا  دچتر دشواري شم  و 

يددت دشددواري مددوقتي نبتشددم حسددب مددورد 

 شود قرارداد منحل و يت حس فسا ايجتد مي

اگر مقممت  فول را نپذيريم، استنتد  

نه قتعم  تعرر نراي جبران عرر نتشدي ا  

پدذير و تننرو  حوادث پ ش ن ني نشم  ام 

 قتنل قبو  است 

در مجموعدده مقددررا  مختلدد  اعددم ا   

نتمه تعميل در شرايط عمدومي پ مدتن آي  

ن ز مورد  9751اه در ست   9757مصوب ست  

تجميمنظر واق  شم  است و همچن   تعدميل 

قتنون متلدك  4اجتر  نهت مستنم نه متد  

و تع د   حددماقل مدزد  56و مستثجر سدت  

نه درصدم تدورم سدتتنه اترگران نت توجه 

قتنون اتر مصدوب سدت   49منمرج در متد  

اه نوعي تعميل در تع    م زان مزد  9761

شود اده قتنونگدذار است، مواردي يتفت مي
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اتجرا را در شرايطي مورد قراردادهتي ت م

 دهم تجميمنظر و تعميل قرار مي

 

 گيري و پيشنهادنتيجه

ستمت  فدول در پدذير  ش نت توجه نه ا

نظريه تي  در اوعدت  و احدوا  در حقدول 

حلي نددراي ندرو  ايران و لزوم يتفت  را 

شرايط دشواري و همچن   عرري شمن اجدراي 

قرارداد نه نحوي اه اجراي قرارداد نراي 

متعهم موجب عسر و حرج و عدرر نتمتعدترف 

حدل روشد  و مشدخص و شود و عمم وجود را 

تنهت نت امك گددرفت  ا  مبدتني نظريدتتي 

و قتعدم  « قتعم  نفي عسر و حدرج»مچون ه

پ شددنهتدا   يددر ارائدده « تعددرر»فقهددي 

 شود:مي

د نه ال ه حقوقمانتن و واال توصد ه 9 

اتدتل »شود شرط دشواري منتشر  ا  طرف مي

را در « ICCالمللدددددي نت رگدددددتني ن  

قراردادهددت ندده ويددژ  در قراردادهددتي 

المللي در نظر داشدته و در قدرارداد ن  

 تينم درج نم

د در تنظ م قراردادهدت نده شدرايط 2 

فددور  مددترور توجدده داشددته و آن چدده 
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الوقو  است و مم   اسدت در رواندط محتمل

ن نددي قددراردادي تددثي ر نگددذارد، را پ ش

 نمتينم 

د جتمعده محتددرم قضدت  تدت تصدويب 7 

تي  ر »قتنون مبندي ندر پدذيرش نظريده 

، ننتندده دتيددل  يددر «اوعددت  و احددوا 

بر تواننم نمي ت اسدتفتد  ا  مندتن  معت

اسالمي يت فتدتواي معتبدر ح دم قضد ه را 

 صتدر نمتينم؛

الدد : موعددو  تي  ددر و تحددو  سددري   

اقتصتدي اه ستلهتي اخ در داراي مصدتديس 

 يتدي نود  و موجبت  دگرگدوني و تي  در 

در شرايط و اوعت  و احوا   متن انعقدتد 

عقم را فدراهم نمدود  اسدت و در نت جده 

وا ن قراردادي نه هم خدورد  و تعتد  و ت

موجب دشواري اجراي تعهم و تحم ل هزينده 

گزاف نر متعهدم گرديدم  اسدت ا  مسدتئل 

 مورد انتالي محتام است 

ب: قوان   موجود اشور متعرض نظريده  

تي  ر اوعت  و احوا  نگرديم  و در خصوص 

دشواري اجراي تعهم و يت تي  را  نن تدي 

 مارد حلي ناوعت  و احوا  را 
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ج: نرانر مفتد اصدل ي صدم و شصدت و  

هفتم قتنون استسي جمهوري اسدالمي ايدران 

قتعي موظ  است در موارد س و  يت نقص يت 

اجمت  يت تعترض قوان   ندت اسدتنتد نده 

منتن  معتبر اسالمي يت فتتواي معتبر ح م 

هر دعدوي را صددتدر نمتيدم  لددذا محدتام 

ني نتواننم در مواق  نرو  حوادث پ شمي  

نشم  و دشواري اجراي قرارداد و نده هدم 

خوردن تعتد  و توا ن اقتصتدي قرارداد و 

نت درنظر گرفت  همه شرايط، نت تمسك نده 

قواعم فقهدي نفدي عسدر و حدرج و تعدرر، 

الزام نتشدي ا  قدرارداد را نرداشدته و 

 ح م نه فسا قرارداد نمتينم 

د نه قو  مقننه و نه ويژ  ام س ون 4 

گردد س شوراي اسالمي پ شنهتد ميقضتيي مجل

نراي رف  مش ال  ذادر شدم ، مددتد  و يدت 

حدل نده موادي را اده متضدم  ارائده را 

محتام در مواق  نرو  حوادث دشدواراننم  

اجراي تعهم نتشم، نده تصدويب نرسدتننم  

توانم نه شرح  يدر مت  متد  پ شنهتدي مي

 نتشم:

اي چنددتن چدده ندده دل ددل نددرو  حتديدده»

ن نددي، غ رقتنددل دفدد  و  شغ رقتنددل پ
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غ رقتنددل اجتنددتب و خددترج ا  اراد  

متعهم، تعتد  و توا ن قراردادي نه هم 

خورد  و اجراي تعهم نراي متعهم دشوار 

گرديم  و يت نه علت هزينه گزاف دچدتر 

عسر و حرج گردد، متعهم مجت  نده فسدا 

 «  نودقرارداد خواهم


